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িযশাইয় ভাববাদীর পুস্তক
1 এটা আেমােসর পুত্র িযশাইেয়র দশর্ন| িযহূদা এবং েজরুশােলেম

িক ঘটেব ঈশ্বর িযশাইয়েক তা েদিখেয়িছেলন| ঊিষয়,* েযাথম,†
আহস‡ ও িহিষ্কয়§ যখন িযহূদার রাজা িছেলন তখন িযশাইয়র এই
সব দশর্ন হেয়িছল|

তঁার েলাকেদর িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর অনুেযাগ
2 েহ স্বগর্ ও মতর্ য্ েশান! প্রভু কথা বলেছন| প্রভু বেলন,

“আিম আমার সন্তানেদর জন্ম িদেয়িছ| তােদর লালনপালন কেরিছ|
িকন্তু আমার সন্তানরাই আমার িবরুেদ্ধ অপরাধ করেছ|

3 একটা গরুও তার মিনবেক েচেন|
একটা গাধাও জােন তার মািলক তােক েকাথায় খাওয়ায়়|

িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা আমােক েচেন না|
আমার েলাকরা আমােক েবােঝ না|”

4 ওেহ পািপষ্ঠ জািত, অপরােধ ভারগ্রস্ত েলাকরা! তারা দুষ্ট
পিরবােরর মন্দ সন্তানেদর মেতা| তারা তােদর প্রভুেক তয্াগ কেরেছ|
* 1:1: ঊিষয় িযহূদার এক রাজা| িতিন খৃষ্টপূবর্ 767-740 পযর্ন্ত শাসন কেরিছেলন|
† 1:1: েযাথম িযহূদার এক রাজা| িতিন খৃষ্টপূবর্ 740-735 পযর্ন্ত শাসন কেরিছেলন|
‡ 1:1: আহস িযহূদার এক রাজা| িতিন খৃষ্টপূবর্ 735-727 পযর্ন্ত শাসন কেরিছেলন|
§ 1:1: িহিষ্কয় িযহূদার এক রাজা| িতিন খৃষ্টপূবর্ 726-667 পযর্ন্ত শাসন কেরিছেলন|
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তারা ইস্রােয়েলর পিবত্র জনিটেক বািতল কেরেছ| তারা তঁার েথেক
িনেজেদর দূের সিরেয় িনেয় েগেছ|

5 ঈশ্বর বেলন, “েকন আিম েতামােদর শািস্ত িদেত যাব? আিম
েতামােদর শািস্ত িদেয়িছ িকন্তু েতামােদর পিরবতর্ ন হয় িন| েতামরা
আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরই চেলছ| এখন েতামােদর প্রেতয্েকর
মন-প্রাণ অসুস্থ| 6 েতামােদর আপাদমস্তক সারা শরীরময় শুধুই ক্ষত,
দগ্দেগ ঘা আর আঘােতর িচহ্ন| েসই ক্ষত সারােত েকানও যত্ন েনওয়া
হয় িন| ক্ষতগুিল না পিট িদেয় বঁাধা হেয়িছল, না েতল িদেয় েকামল
করা হেয়িছল|”

7 েতামােদর েদশ ধ্বংস হেয়েছ| েতামােদর শহরগুিল অিগ্নদগ্ধ|
েতামােদর শত্রুরা েতামােদর েদশ দখল কের িনেয়েছ| েকান েদশ
িবেদশী আক্রমণকারীর েসনাবািহনীর দ্বারা েয ভােব ধ্বংস হয়
েতামােদর েদশ েস ভােবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়েছ|

8 েযমন দ্রাক্ষােক্ষেতর একিট কুিটরেক, েযমন একিট শশােক্ষেতর
চালােক, েযমন একিট শহরেক শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ রাখা হয় েতমিন
ভােব িসেয়ান (েজরুশােলম) কনয্ােক েফেল রাখা হেয়েছ| 9 এটা
সিতয্, িকন্তু প্রভু সবর্শিক্তমান গুিটকতক েলাকেক জীবনযাপেনর
অনুমিত িদেয়েছন| আমরা সেদাম এবং ঘেমারা এই নগর দুিটর মত
পুেরাপুির ধ্বংস হেয় যাই িন|

10 সেদােমর শাসনকতর্ ারা, েতামরা প্রভুর বাতর্ া েশান| ঘেমারার
অিধবাসীগণ, েতামরা ঈশ্বেরর িশক্ষামালা েশান| 11 ঈশ্বর বেলেছন,
“েতামরা েকন আমার উেদ্দেশয্ এত বিলদান কের চেলছ? েতামােদর
পঁাঠার বিলেত এবং ষঁাড়, েমষ এবং ছাগেলর েমেদ আমার অরুিচ
ধের িগেয়েছ| আিম সন্তুষ্ট নই| 12 েলাকরা, েতামরা যখন আমার
কােছ প্রাথর্না করেত আস তখন েতামরা আমার উপাসনালয় প্রাঙ্গেণর
সবিকছুেক পদদিলত কর| েতামােদর এসব েক করেত বলল?

13 “এই অসার ৈনেবদয্ আিম চাই না| আমার উেদ্দেশয্ িনেবিদত
ধুপধূেনার প্রজ্জ্বলনেক আিম ঘৃণা কির| অমাবসয্ার িদেন, িবশ্রােমর
িদেন েতামােদর িবেশষ েভাজ বা প্রাথর্না সভােক আিম সহয্
করেত পাির না| েতামােদর পিবত্র সমােবেশর িদেন পাপাচারেক
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আিম মেনপ্রােণ ঘৃণা কির| 14 আিম েতামােদর মািসক (অমাবসয্া)
অনুষ্ঠানািদ ও উৎসবেক ঘৃণা কির| ওগুেলা আমার কােছ ভারী
িবরিক্তকর| আিম ওগুেলা আর সহয্ করেত পাির না|

15 “েতামরা হাত তুেল আমার উেদ্দেশয্ প্রাথর্না জানােল আিম
েতামােদর িদক েথেক েচাখ িফিরেয় েনব| েতামরা বাের বাের প্রাথর্না
করেব িকন্তু আিম তা শুনব না| েকন না েতামােদর হাত রক্তমাখা|

16 “েতামরা িনেজেদর পিরষ্কার পিরচ্ছন্ন কর, শুদ্ধ কর এবং মন্দ
কাজগুিল করা বন্ধ কর| আিম েতামােদর মন্দ কাজগুিল েদখেত চাই
না| 17 ভােলা কাজ করেত েশেখা| মানুেষর সেঙ্গ ভােলা বয্বহার কর,
নয্ায়িবচােরর অনুশীলন কর, অতয্াচারী, অিনষ্টকারী েলাকেদর শািস্ত
িবধান কর, অনাথ েছেলেমেয়েদর পােশ দঁাড়াও, িবধবােদর সাহাযয্
কর|”

18 প্রভু বেলন, “এস, এইসব িবষয়গুিল িনেয় িবচার িবেবচনা,
আলাপআেলাচনা করা যাক| যিদও েতামােদর পাপগুেলা উজ্জ্বল লাল
রেঙর কাপেড়র মত, ওগুেলা ধুেয় েফলা যায় এবং েতামরা তুষােরর
মেতা সাদা হেয় েযেত পােরা| যিদও েতামােদর পাপ রেক্তর মত লাল,
েতামরা পশেমর মেতা শুভ্র হেয় উঠেত পােরা|

19 “আমােক েমেন চলেল, আমার কথা শুনেল েতামরা এই েদশ
েথেক অেনক ভােলা ভােলা িজিনস পােব| 20 িকন্তু আমার কথা
না শুনেল েতামরা আমার িবরুদ্ধাচারী হেব এবং েতামােদর শত্রুরা
েতামােদর ধ্বংস করেব|”
প্রভু স্বয়ং ঐ কথাগুিল বেলেছন|

েজরুশােলম ঈশ্বেরর অনুগত নয়
21 ঈশ্বর বেলন, “েজরুশােলেমর িদেক তাকাও| এই শহর এক

সময় আমার কথামত চলত, আমােক অনুসরণ ও িবশ্বাস করত|
িকন্তু এই িবশ্বস্ত এবং অনুগত শহেরর পিততার মত অবস্থা হওয়ার
কারণ িক? এর একটাই কারণ হল এখানকার অিধবাসীরা এখন আর
আমােক েমেন চেল না| েজরুশােলেমর ধাির্মকতায পিরপূণর্ থাকা
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উিচৎ | এখানকার েলাকেদর ঈশ্বেরর আকািঙ্খত পেথই চলা উিচৎ |
িকন্তু এখন এখােন খুনীরা থােক|

22 “ধমর্, সাধুতা, মহানুভবতা এই গুণগুিল রূেপার মেতা|
িকন্তু েতামােদর রূেপা মূলয্হীন হেয় পেড়েছ| েতামােদর দ্রাক্ষারেস
(মহানুভবতায) জল িমেশ িগেয় তা দুবর্ল হেয় পেড়েছ| 23 েতামােদর
শাসনকতর্ ারা িবেদ্রাহী এবং েচারেদর বনু্ধ হেয় উেঠেছ| তারা ঘুষ েনয়,
েনাংরা কােজর জনয্ টাকা িনেত ভােলাবােস| েলাকেক প্রতািরত করার
জনয্ তারা উৎ েকাচ েনয়| তারা অনাথ েছেলেমেয়েদর সাহাযয্ কের
না, িবধবােদর অভাব অিভেযােগ কান েদয় না| তােদর েদখােশানা
কের না|”

24 এই জনয্ আমার গুরু, ইস্রােয়েলর প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন,
“আিম আমার শত্রুেদর শািস্ত েদব| তারা আর আমােক িবরক্ত করেব
না| 25 রূেপােত েযমন ক্ষার িদেয় তার খাদ পিরষ্কার করা হয় েতমিন
আিমও েতামােদর সব কুকমর্, পাপ ধুেয় মুেছ পিরষ্কার কের েদব|
েতামােদর কাছ েথেক সবঅসার িজিনসআিম দূর করব| 26 েতামােদর
জনয্ আেগর মেতাই নয্ায় িবচারকগণ এবং উপেদষ্টাগণ িনেয়াগ করা
হেব| তখন েতামােদর শহরেক �নয্ােয়র শহর�, �িবশ্বস্ত নগরী� নােম
ডাকা হেব|”

27ঈশ্বর মহান এবং িতিন সিঠককাজই কেরন| সুতরাং িতিন িসেয়ান
এবং তার েযসব েলাকরা তঁার কােছ িফের আসেব তােদর িতিন উদ্ধার
করেবন| 28 িকন্তু সমস্ত পাপী এবং দুষৃ্কতকারীেদর ধ্বংস করা হেব|
এরা প্রভুেক েমেন চেল না|

29 েতামরা েয এলাবৃক্ষ এবং িবেশষ বাগানেক েদবতাজ্ঞােন পূেজা
করেত, ভিবষয্েত তার জনয্ িনেজরাই লিজ্জত হেব| 30 কারণ
ভিবষয্েত েতামােদর অবস্থা এলা বৃেক্ষর শুষ্ক পাতার মেতা িনজ্জর্ লা,
মৃতপ্রায় বাগােনর মেতা হেব| 31ক্ষমতাবান েলাকেদর অবস্থা শুকেনা
কােঠর টুকেরার মেতা হেব এবং তােদর কৃতকমর্ আগুেনর ফুলিকর
মেতা হেব| উভেয়ই এক সেঙ্গ জ্বলেত থাকেব আর েসই আগুন েকউ
েনভােত পারেব না|
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2
1 আেমােসর পুত্র িযশাইয় িযহূদা ও েজরুশােলম সম্পেকর্ এইসব

বাতর্ ার দশর্ন পান|

2 েশেষর িদনগুিলেত, প্রভুর মিন্দেরর পবর্তেক
সকল পবর্েতর মেধয্ শীষর্স্থানীয় করা হেব

এবং ওিটেক সমস্ত পবর্ত েথেক উচ্চতর করা হেব|
এবং সমস্ত েদশগুিল েথেক েলাকরা েসখােন িনয়িমত ভােব
প্রবােহর মত যােব|

3 বহু েদেশর েলাক েসখােন যােব| তারা বলেব,
“চল, আমরা সবাই প্রভুর পবর্েত,
যােকােবর ঈশ্বেরর উপাসনাগৃেহ উিঠ|

তারপর িতিন আমােদর তঁার জীবনযাপেনর পথ েশখােবন
এবং আমরা জীবেনর েসই পথ অনুসরণ করব|”

ঈশ্বেরর িবিধ, প্রভুর বাতর্ াসমূহ েজরুশােলেমর িসেয়ান পবর্ত েথেক
শুরু হেব

এবং েগাটা পৃিথবীেত ছিড়েয় পড়েব|
4 তারপর ঈশ্বর সকল জািতর িবচারক হেবন|

এবং অেনক েলােকর বাদানুবােদর িনষ্পিত্ত করেবন|
তারা িনেজেদর মেধয্ লড়াইেয়র সময় অস্ত্রশেস্ত্রর বয্বহার বন্ধ করেব|

তারা তােদর তরবাির েথেক লাঙেলর ফলা ৈতির করেব
এবং বশর্ার ফলা িদেয় কাটাির বানােব|

এক জািত অনয্ জািতর িবরুেদ্ধ তরবাির ধরেব না|
পরস্পেরর মেধয্ লড়াই বন্ধ হেব|
তারা কখনও যুেদ্ধর প্রিশক্ষণ েনেব না|

5 যােকােবর পিরবার, এেসা আমরা প্রভুর আেলািকত পেথ চিল!
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6আিম েতামােক একথা বলিছ কারণ তুিম েতামার েলাকেদর তয্াগ
কেরছ| েতামার েলাকরা পূবর্িদেকর েলাকেদর ধয্ান ধারণায পিরপূণর্
হেয়েছ| েতামার েলাকরা পেলষ্টীয়েদর মেতা ভিবষয্ৎ বক্তা হবার েচষ্টা
করেছ| েতামােদর েলাকরা বিহরাগতেদর সেঙ্গ খুব েবশী জিড়েয়
পেড়েছ| 7 েতামােদর েদশ অনয্ েদেশর েসানা, রূেপায় পিরপূণর্|
েসখােন ধনসম্পিত্তর সীমা পিরসীমা েনই| েতামােদর েদশ েঘাড়া এবং
অসংখয্ রেথ পিরপূণর্| 8 েতামােদর েদশ মূির্ত্তেত পিরপূণর্| িনেজেদর
হােত গড়া মূির্ত্তগুিলর সামেন েলােকরা নতজানু হেয় তােদর পূেজা
কের| 9 েলাকরা খুব নীচ এবং হীন হেয় েগেছ| তাই ঈশ্বর, আপিন
তােদর িনশ্চই ক্ষমা করেবন না|

10 যাও, পাথেরর েপছেন আবজর্ নার মেধয্ লুিকেয় থােকা| প্রভুেক
েতামােদর ভয় পাওয়া উিচৎ এবং তঁার মহান পরাক্রম েথেক েতামােদর
লুিকেয় থাকা উিচৎ |

11 দািম্ভক েলাকরা অহঙ্কার করেব না| এই সব েলাকরা লজ্জায়
মািটেত মাথা নত করেব| েসই সময় শুধুমাত্র প্রভু একা উন্নত মস্তেক
িবরাজ করেবন|

12 প্রভুর একিট িবেশষ িদেনর পিরকল্পনা আেছ| েসই িদেন
প্রভু উদ্ধত ও অহঙ্কারী েলাকেদর শািস্ত েদেবন| েসই িদেন ঐসব
েলাকরা গুরুত্বপূণর্ বেল িবেবিচত হেব না| 13ঐসব অহঙ্কারী েলাকরা
িলবােনােনর উচ্চ ও উন্নত এরস বৃেক্ষর মেতা| তারা বাশেনর বৃহৎ  এলা
বৃেক্ষর মেতা| িকন্তু ঈশ্বর এই সব েলাকেদর শািস্ত েদেবন| 14 এই সব
অহঙ্কারী েলাকরা দীঘর্ পবর্তমালা ও উচ্চ পাহােড়র মেতা| 15 এই সব
েলাকরা লম্বা দুগর্, উচ্চ শিক্তশালী প্রাচীেরর মেতা| িকন্তু ঈশ্বর এই সব
েলাকেদর শািস্ত েদেবন| 16 এই সব েলাকরা তশীর্েশর বড় জাহােজর
মেতা| (জাহাজগুিল গুরুত্বপূণর্ িজিনেস পিরপূণর্|) িকন্তু ঈশ্বর এই সব
অহঙ্কারী েলাকেদর শািস্ত েদেবন|

17 েসই সময় েলাকরা অহঙ্কারী হওয়া বন্ধ করেব| অহঙ্কারী েলাকরা
মািটেত মাথা নত করেব| েসই সময় শুধুমাত্র প্রভু উন্নত মস্তেক িবরাজ
করেবন| 18সমস্ত মূির্ত্তগুিল সমূ্পণর্রূেপ অদৃশয্ হেয় যােব| 19 েলাকরা
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পাথর এবং মািটর ফাটেল লুেকােব| েলােক প্রভু এবং তঁার মহান
পরাক্রমেক ভয় পােব| পৃিথবীেক কিম্পত করার জনয্ যখন প্রভু উেঠ
দঁাড়ােবন তখনই এই সব ঘটেব|

20 েসই সময় েলাকরা তােদর স্বণর্ ও েরৗপয্মূির্ত্ত-গুিলেক ছঁুেড়
েফেল েদেব| (েলাকরা এই সব মূির্ত্তগুিলেক পূেজা করার জনয্ ৈতরী
কেরিছল|) এই সব মূির্ত্তগুিলেক েলাকরা বাদুড় ও ছঁুেচার গেতর্ িনেক্ষপ
করেব| 21 তারপর েলাকরা প্রভু এবং তঁার মহান পরাক্রেম ভীত হেয়
পাথরগুেলার ফাটেল লুেকােব| এই সব ঘটেব যখন প্রভু পৃিথবীেক
কিম্পত করেবন|

22 িনেজেদর রক্ষা করার জনয্ েলাকেদর অনয্ কারও ওপর আস্থা
রাখা উিচৎ নয়| কারণ মানুষ মরণশীল এবং তারা মারা যােব| তাই
েতামােদর এটা ভাবা উিচৎ নয় েয তারা ঈশ্বেরর মেতা ক্ষমতাবান|

3
1 আিম যা বলিছ তা অনুধাবন কর| িযহূদা এবং েজরুশােলম েয

সমস্ত িজিনেসর ওপর িনভর্ রশীল, গুরু, প্রভু সবর্শিক্তমান েস সব
িজিনসগুিলর অবলুিপ্ত ঘটােবন| ঈশ্বর সমস্ত জল ও খাবার সিরেয়
েনেবন| 2 ঈশ্বর সকল বীর ও মহান েযাদ্ধা, সকল িবচারক, ভাববাদী,
3 যাদুকরগণ, প্রবীণগণ, সামিরক েনতাসমূহ, সরকাির প্রধানগণ, দক্ষ
উপেদষ্টাগণ, দক্ষ কািরগর এবং যারা তািবজ বয্বহার করেত জােন
তােদর সবাইেক সিরেয় েদেবন|

4 ঈশ্বর বেলন, “আিম বালকগণেক েতামােদর েনতা করব|
5 প্রেতয্ক েলাক এেক অপেরর িবরুদ্ধাচরণ করেব| েছাটরা বড়েদর
শ্রদ্ধা করেব না| গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তরা সাধারণ েলাকেদর কাছ েথেক
সম্মান পােব না|”

6 েসই সময় েকউ একজন তারই পিরবারভুক্ত ভাইেয়র হাত ধের
বলেব, “েতামার েকাটবস্ত্র আেছ, তাই তুিম আমােদর েনতা হেব| এই
সব িবনাশ েতামার আয়েত্ত্ব থাকেব|”



িযশাইয় 3:7 viii িযশাইয় 3:15

7 িকন্তু েস িচৎকার কের বলেব, “আিম েতামােদর েনতা হব
না| কারণ আমার বািড়েত যেথষ্ট অন্ন-বস্ত্র েনই| তুিম আমােক িদেয়
েলাকেদর েনতৃত্ব েদওয়ােব না|”

8এই সবই ঘটেব কারণ েজরুশােলম েহঁাচট েখেয়েছ এবং িযহূদার
পতন হেয়েছ| তােদর কাজকমর্ ও কথাবাতর্ া সবই প্রভুর িবরুেদ্ধ যিদও
িতিন সবই েদেখন|

9 েলাকেদর মুখই বেল িদেচ্ছ েয তারা পাপ কােজর েদােষ দুষ্ট|এবং
তারা তােদর পােপর জনয্ গির্বত| তারা সেদােমর েলাকেদর মেতাই|
েক তােদর পাপ েদখেছ েসই বয্াপাের তােদর েকান ভ্রূেক্ষপ েনই| এটা
তােদর পেক্ষ খুবই ক্ষিতকারক হেব| তারা িনেজেদর ভয়ানক িবপদ
িনেজরাই েডেক আনেছ|

10 ভােলা েলাকেদর বেল দাও েয তােদর জনয্ ভােলা িকছু ঘটেব|
ভােলা কােজর পুরস্কার তারা পােব| 11 িকন্তু শয়তান েলাকেদর জনয্
কিঠন সময় আসেছ| তােদর ভীষণ কষ্ট ও অসুিবধার সমু্মখীন হেত
হেব| সমস্ত কুকেমর্র শািস্ত তােদর েপেতই হেব| 12 বালকরা আমার
েলাকেদর হািরেয় েদেব| েমেয়রা তােদর শাসন করেব| তােদর ওপর
কতৃর্ ত্ব করেব|
আমার েলাকরা, েতামােদর পথ প্রদশর্করাই েতামােদর ভুল পেথ

চািলত করেছ| তারা েতামােদর সিঠক পথ েথেক িবচুয্ত করেছ|

ঈশ্বেরর তঁার েলাকেদর সম্পেকর্ িসদ্ধান্ত
13 প্রভু েলাকেদর িবচার করবার জনয্ উৎথান করেবন| 14 েনতা

এবং প্রাচীনেদর কৃতকেমর্র িবরুেদ্ধ িতিন তঁার মতামত েদেবন|
প্রভু বেলন, “েহ আমার েলাকরা, েতামরা দ্রাক্ষােক্ষত (িযহূদা)

পুিড়েয় ছারখার কের িদেয়ছ| েতামরা গরীব মানুষেদর কাছ েথেক
িজিনসপত্র েকেড় িনেয়ছ|এবং েসই সব িজিনসপত্রএখনও েতামােদর
বািড়েতই আেছ| 15 আমার েলাকেদর আঘাত করার অিধকার েক
েতামােদর িদেয়েছ? গরীব, হতদিরদ্র মানুষেদর েনাংরা-আবজর্ নার
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মেধয্ েঠেল েদওয়ার অিধকার েক েতামােদর িদেয়েছ?” আমার গুরু,
প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বলেলন|

16 প্রভু আরও বলেলন, “িসেয়ােনর েমেয়রা খুবই অহঙ্কারী হেয়
উেঠেছ| তারা মাথা েহিলেয দুিলেয় য়ত্রতত্র এমন ভােব ঘুের েবড়ায়
েযন তারা অনয্ েলাকেদর েচেয় যেথষ্ট ভাল| এই সব েমেয়রা হািস-
মস্করা, েছনািলিগির কের ঘুের েবড়ায়| এবং তারা পােয় নূপুেরর
রুনুঝুনু শব্দ কের, েনেচ েনেচ িদকিবিদক ঘুের েবড়ায়|”

17 আমার গুরু িসেয়ােনর এই ধরেণর েমেয়েদর মাথায় দগদেগ
ক্ষেতর সৃষ্টি করেবন| ফেল তােদর মাথায় টাক পড়েব| 18 েসই সময়
িতিন তােদর গেবর্র সমস্ত সম্পদ িনেয় েনেবন| তােদর পােয়র নূপুর,
তােদর সূযর্ ও চঁােদর আকােরর গলার হার, 19 ঝুমেকা পাশা, চুিড়,
েঘামটা, ললাটভূষণ, পােয়র মল, 20 ঘাঘরা, শাল, মসীনা বস্ত্র,
21 িবেশষ আংিট, নথ, 22 িচত্রবস্ত্র, েগঁেজ, 23 আয়না, মসীনা বস্ত্র,
উষ্ণীষ, লম্বা শােলর মেতা আবরক বস্ত্ররূপ েবশভূষা খুেল েনেবন|

24 এবং সুগিন্ধর পিরবেতর্ তােদর কােছ থাকেব দুগর্ন্ধ েতল,
েকামরবন্ধনীর বদেল থাকেব একিট েছঁড়া েপাশাক, সুিবনয্স্ত েকশ
পিরচযর্য্ার বদেল থাকেব মাথােজাড়া টাক, েকতাদুরস্ত েকামরবন্ধনীর
পিরবেতর্ থাকেব চেটর ৈতরী েকারমবন্ধনী কারণ সুন্দরী হওয়ার
পিরবেতর্ তারা হেব কুৎ িসত দশর্ন|

25 েসই সময় েতামােদর পুরুষেদর তরবাির িদেয় হতয্া করা হেব|
েতামােদর বীর েযাদ্ধারা যুেদ্ধ মারা যােব| 26 এবং তার নগর দ্বারগুিল
কষ্ট পােব এবং িবলাপ করেব এবং েস িবপযর্স্ত হেয় মািটেত বেস
থাকেব|

4
1 েসই সময় সাত জন মিহলা একজন পুরুেষর হাত েচেপ ধের

বলেব, “আমরা আমােদর রুিট-রুিজ, বস্ত্র, বাসস্থান িনেজেদর জনয্
প্রেয়াজনীয় সব িকছুর বয্বস্থা িনেজরাই করব| তুিম শুধু আমােদর
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িবেয় কর| েতামার নােম আমােদর সামািজক প্রিতষ্ঠা দাও| আমােদর
অিববািহত থাকার যন্ত্রণা, লজ্জা, অপমান দূর কর|”

2 েসই সময়, প্রভুর গাছ (িযহূদা) বড় হেব এবং সুন্দর হেয় উঠেব|
এমনিক তখনও ইস্রােয়েলর উদ্বাস্◌ুরা তােদর েদেশ উৎপন্ন শসয্
িনেয় গবর্ অনুভব করেব| 3 এই সময় িসেয়ান এবং েজরুশােলেম
তখনও বসবাস করা েলাকেদর পিবত্র মানুষ বেল গণয্ করা হেব|
যােদর নাম িবেশষ তািলকায় থাকেব তারাই ভাগয্বান, পিবত্র মানুষ
বেল িবেবিচত হেব| এবং এই তািলকাভুক্ত েলাকেদরই বাস কের
যাওয়ার অনুমিত েদওয়া হেব|

4 প্রভু িসেয়ােনর মিহলােদর েথেক েনাংরা ধুেয় মুেছ েফলেবন|
িতিন েজরুশােলম েথেক রক্ত ধুেয় েফলেবন| প্রভু নয্ােয়র নীিতিট
বয্বহার করেবন এবং নয্ায় িবচার করেবন| িতিন প্রজ্জ্বিলত করবার
নীিতিট বয্বহার কের প্রিতিট িজিনষেক শুদ্ধ কের তুলেবন| 5 তারপর
প্রভু িসেয়ান পবর্েতর িভিত্তর ওপর আকােশ এবং তার সমােবশ
স্থানগুিলেত িদেন একিট েধঁায়ার েমঘ ও রােত্রও একিট জ্বলন্ত
অিগ্নিশখা সৃষ্টি করেবন| েসখােন প্রিতিট সমােবেশর ওপর রক্ষার জনয্
একিট আচ্ছাদন থাকেব| 6 সমস্ত মানুেষর জনয্ এমন এক িনরাপদ
স্থােনর বয্বস্থা করা হেব েযখােন সূেযর্র প্রখর তাপ তােদর স্পশর্
করেত পারেব না| সব ধরেণর ঝড় ঝঞ্ঝা এবং প্লাবন েথেক তারা রক্ষা
পােব|

5

ইস্রােয়ল ঈশ্বেরর িবেশষ বাগান
1 এখন আিম আমার ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ গান করব| দ্রাক্ষা েক্ষেতর

(ইস্রােয়েলর) প্রিত ঈশ্বেরর েয ভােলাবাসা আেছ এই গান েস
সম্পেকর্ ই|
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আমার ঈশ্বেরর একিট দ্রাক্ষা েক্ষত িছল
অিত উবর্র মািটেত|

2 িতিন তার চারিদক খঁুেড় মাঠিটেক ভােলা ভােব পিরষ্কার করেলন|
তারপর েসখােন ভােলা জােতর দ্রাক্ষা গাছ লাগােলন|

িতিন মােঠর মাঝখােন েদখােশানার জনয্
একিট উঁচু বািড় ৈতির করেলন|

েসখােন িতিন ভাল দ্রাক্ষা ফলবার আশায় বেস রইেলন|
িকন্তু জন্মােলা বুেনা দ্রাক্ষা|

3 তাই ঈশ্বর বলেলন, “িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকরা, েতামরা
আমার

এবং আমার দ্রাক্ষােক্ষেতর কথা িচন্তা কর|
4আিম আমার দ্রাক্ষা েক্ষেতর জনয্ সাধয্মত সবিকছুই কেরিছ|

আিম তার জনয্ আর িকই বা করেত পারতাম?
আিম ভােলা দ্রাক্ষার আশা কেরিছলাম|

িকন্তু শুধু বােজ দ্রাক্ষা ফেলিছল|
েকন এমনটা ঘটল?

5আিমআমার দ্রাক্ষা েক্ষেতর জনয্ িক িক করব এখনআিম েতামােদর
েস কথাই েশানাব|

দ্রাক্ষা েক্ষেতর সুরক্ষার জনয্ চারিদেক েয কঁাটার েঝাপগুিল আেছ
তা আিম তুেল েফেল পুিড়েয় েদব|

আিম পাথেরর প্রাচীর েভেঙ েফলব
এবং পাথরগুিল েক্ষেতর ওপর েফেল েদওয়া হেব|

6আিম আমার দ্রাক্ষা েক্ষতেক েখালা মােঠ পিরণত করব|
ঐ েক্ষেতর গাছগুিলর েকউ যত্ন েনেব না|

েকউ পিরচযর্া করেব না|
েসখােন আগাছা আর কঁাটা জন্মােব|
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আিম েমঘেক হুকুম েদব যােত েক্ষেত একেফঁাটা বৃষ্টি বির্ষত না
হয়|”

7 ইস্রােয়ল জািত হল প্রভু সবর্শিক্তমােনর এই দ্রাক্ষা েক্ষত| আর
িযহূদার েলাকরা হল তঁার এক কােলর আদেরর দ্রাক্ষার চারা|

প্রভু আশা কেরিছেলন নয্ায়,
িকন্তু েসখােন িছল শুধুই হতয্াকাণ্ড| প্রভু আশা করিছেলন সুন্দর
জীবন, িকন্তু েসখােন েশানা যােচ্ছ অতয্াচারীেদর এন্দন
েরাল|

8 েতামরা পাশাপািশ বাস করছ| েঘঁসােঘঁিস কের বািড় বািনেয়ছ|
েতামরা েক্ষেতর সেঙ্গ েক্ষেতর সংেযাগ এমন ভােব কেরছ েয আর
এতটুকু জায়গা অবিশষ্ট েনই| িকন্তু প্রভু েতামােদর এমন শািস্ত েদেবন
েয েতামােদর একাকী থাকেত হেব| সমস্ত ভূখণ্ডিটেত শুধু েতামরাই
বাস করেব| 9 প্রভু সবর্শিক্তমান আমােক এই কথাগুিল বলেলন এবং
আিম তঁার কথা শুনলাম: “এখােন অেনক বািড় আেছ, িকন্তু আিম
অঙ্গীকার করিছ েয, সমস্ত ঘর-বািড় ধ্বংস করা হেব| এখােন এখন
অেনক সুন্দর মেনারম বািড় আেছ| িকন্তু এই সব বািড়গুিল খািল হেয়
যােব| 10 েসই সময় দশ একর মােঠ েয দ্রাক্ষা হেব তা েথেক খুব
সামানয্ দ্রাক্ষারস ৈতির করা যােব| বহু বস্তা বীজ েথেক খুবই অল্প
শসয্ উৎপন্ন হেব|”

11 েতামরা সকােল উেঠই পানীয় িহসােব দ্রাক্ষারেসর েখঁাজ কর|
েতামরা দ্রাক্ষারস পান করার জনয্ গভীর রাত পযর্ন্ত েজেগ থাক|
12 েতামরা দ্রাক্ষারস, বঁািশ, েঢালক এবং িবিভন্ন বাদয্যন্ত্র িনেয় ফূির্ত-
আেমাদ কর| িকন্তু েতামরা প্রভুর কমর্কাণ্ড েদখেত পাও না| প্রভু িনজ
হােত অেনক িজিনস ৈতির কেরেছন| িকন্তু েতামরা ঐসব িজিনস
েদখেত পাও না|
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13 প্রভু বলেলন, “আমার েলাকেদর বন্দী কের অনয্ত্র িনবর্াসেন
েদওয়া হেব| িকন্তু েকন? কারণ তারা আমােক প্রকৃতপেক্ষ জােন না|
ইস্রােয়েল অেনক গুরুত্বপূণর্ বয্িক্ত রেয়েছন| তঁারা তঁােদর অনায়াস
জীবনযাপন িনেয় সন্তুষ্ট| িকন্তু তারা খুবই তৃষ্ণাতর্ এবং কু্ষধাতর্ হেব|
14 তারপর তারা মারা যােব| এবং পাতাল মৃতেদেহ ভের যােব|
পাতােলর সীমাহীন িখেদ ও চািহদা েমটােত নামী, সাধারণ সব মানুষ
মৃতুয্মুেখ পিতত হেব এবং এই সব মানুষ কবের যােব|”

15 ঐসব েলাকেদর অবদিমত করা হেব| প্রেতয্কেক িবনম্র করা
হেব এবং তােদর গবর্ কিমেয আনা হেব| 16 প্রভু সবর্শিক্তমান,
নয্ায়িবচার করেবন এবং েলাকরা জানেব েয িতিন মহান| পিবত্রতম
ঈশ্বর েযগুিল সিঠক ও নয্াযয্ েসই সব কাজই করেবন এবং েলাকরা
তঁােক শ্রদ্ধা জানােব| 17 ঈশ্বর ইস্রােয়েলর অিধবাসীেদর েদশছাড়া
করেবন| েদশ খািল হেয় যােব| েমষরা ইচ্ছামেতা েযখােন খুশী ঘুের
েবড়ােত পারেব| একদা ধনী েলােকর মািলকানাধীন জিম-জায়গােত
েমষ চের েবড়ােব|

18ঐ েলাকগুিলেক েদখ! অপ্রেয়াজনীয় দিড় িনেয় েলাকরা েযমন
ওযাগন টােন েতমিন এই ধরেণর েলাকরা িনেজেদর পাপ, কুকমর্ এবং
েদাষেক েপছেন েটেন িনেয় েবড়ায়| 19এই েলাকরা বেল, “আমােদর
কামনা, ঈশ্বর যা যা করার পিরকল্পনা কেরেছন তা তাড়াতািড় করেবন|
তারপর আমরা জানব িক ঘটেব| আমােদর আশা প্রভুর পিরকল্পনা
খুব তাড়াতািড় বাস্তবািয়ত হেব| তারপরই আমরা জানেত পারব তঁার
পিরকল্পনা িক|”

20 এই ধরেণর েলাকরা ভােলা িজিনসেক খারাপ বেল আর খারাপ
িজিনসেক ভােলা বেল মেন কের| এরা আেলােক অন্ধকার আর
অন্ধকারেক আেলা বেল মেন কের| এরা টকেক িমষ্টি এবং িমষ্টিেক
টক ভােব| 21 ঐসব েলাকরা িনেজেদর খুব জ্ঞানী ও বুিদ্ধমান মেন
কের| 22 এই ধরেণর েলাকরা দ্রাক্ষারস পান করার জনয্ িবখয্াত|
এরা দ্রাক্ষারেসর িমশ্রণ ৈতরীেত এেকবাের িসদ্ধহস্ত| 23তারা ঘুষ িনেয়
অপরাধীেদর িনরাপরাধ বেল েঘাষনা কের| িকন্তু তারা ভােলা েলাকেক
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নয্াযয্ িবচার েপেত েদেব না| 24 এই সব েলােকর কপােল খুবই
দুেভর্ াগ অেপক্ষা করেছ| খড়কুেটা এবং গােছর পাতােক আগুন েযমন
অনায়ােস পুিড়েয় ছারখার কের েদয় েতমিন এেদর উত্তরপুরুষেদরও
পুেরাপুির ধ্বংস করা হেব| মৃত িশকড় েযমন গঁুেড়ােত পিরণত হয়,
আগুন েযমন ফুলেক পুিড়েয় তার ছাই বাতােস উিড়েয় েদয়, এেদর
উত্তরপুরুষরা েস ভােবই ধ্বংস হেব|
ঐসব েলাকরা প্রভু সবর্শিক্তমােনর িশক্ষামালা েমেন চেলিন| তারা

ইস্রােয়েলর পিবত্রজনিটর (ঈশ্বর) বাতর্ া ঘৃণা করত| 25 তাই প্রভু তঁার
েলাকেদর ওপর খুব রুদ্ধ হেয়েছন| প্রভু তঁার হাত উৎেতালন করেবন
এবং তােদর এমন কিঠন ভােব শািস্ত েদেবন েয পবর্ত পযর্ন্ত ভেয়
কঁাপেব| তােদর মৃতেদহগুিল জঞ্জােলর মেতা রাস্তায় পেড় থাকেব|
িকন্তু তবুও ঈশ্বেরর েরাধ পড়েব না| তঁার হাত তােদর শািস্ত েদবার
জনয্ উৎেতািলত েথেক যােব|

ইস্রােয়লেক শািস্ত িদেত ঈশ্বর ৈসনয্ আনেবন
26 েদখ! ঈশ্বর দূরবতীর্ জািতগেণর প্রিত সেঙ্কত িদেচ্ছন| িতিন

তােদর ডাকার জনয্ পতাকা তুলেছন এবং িশস িদেচ্ছন| েদখ, শত্রুরা
দূরেদশ েথেক আসেছ| তারা অিচের েদেশ ঢুেক পড়েব| তারা খুব
দ্রুত আসেছ| 27 এই শত্রুরা কখনও ক্লান্ত হেব না, েহঁাচট খােব না
এবং ঘুিমেয় পড়েব না| তােদর অেস্ত্রর কিটবন্ধন খুেল যােব না| তােদর
জুেতার িফেত কখনই িঁছেড় যােব না| 28 এই শত্রুেদর তীর ধারােলা
হেব| তােদর সব ধনুকগুিল তীর েছঁাড়ার জনয্ প্রস্তুত থাকেব| তােদর
েঘাড়ার পােয়র পাতা হেব চক্মিক পাথেরর মেতা শক্ত| তােদর রেথর
চাকায় ধূিলঝড় উঠেব|

29 শত্রুরা িসংেহর গজর্ েনর মেতা িচৎকার করেব| তারা িসংহ
শাবেকর মেতা গজর্ ন করেব| শত্রুরা সেরাধ গজর্ ন করেব এবং তােদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধরতেদর ধের েফলেব| েলাকরা লড়াই কের মুিক্ত েপেত
েচষ্টা করেব| িকন্তু তােদর রক্ষা করার েকউ থাকেব না| 30তাই “িসংহ”
গজর্ ন হেব সমুেদ্রর েঢউেয়র গজর্ েনর মেতা| এবং বন্দী অবরুদ্ধ
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েলাকরা মািটর িদেক তাকােব| িকন্তু েদখেব শুধুই অন্ধকার| ঘন েমেঘ
সমস্ত আেলা অন্ধকাের েঢেক যােব|

6
িযশাইয়র ভাববাদী পেদ প্রিতষ্ঠা

1 েয বছর ঊিষয় রাজার মৃতুয্ হল আিম প্রভুেক এক উচ্চ ও
মেনারম িসংহাসেন বেস থাকেত েদখলাম| তঁার লম্বা রাজেপাশাক
মিন্দরেক ভের িদেয়িছল| 2 প্রভুর িবেশষ দূত সরাফরা তঁার চারপােশ
দঁািড়েয়িছল| তােদর প্রেতয্েকর ছয়িট কের ডানা িছল| তারা দুিট ডানা
িদেয় মুখ ঢােক, দুিট ডানা িদেয় পা ঢােক এবং বািক দুিট ডানা তারা
ওড়ার কােজ বয্বহার কের| 3এই দূতরা এেক অপরেক েডেক বলেত
লাগল, “পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র| প্রভু সবর্শিক্তমান খুবই পিবত্র| তঁার
মিহমায় পৃিথবী পিরপূণর্|” 4 তােদর িচৎকাের দরজার কাঠােমা েকঁেপ
উঠেলা| মিন্দর েধঁায়ায় ভের েযেত লাগল|*

5তখনআিম হঠাৎ  ই ভীষণ ভয় েপেয় েগলাম|আিম বললাম, “হায়!
আিম ধ্বংস হেয় যাব| ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলার মেতা আিম যেথষ্ট
শুিচ নই| এবং আিম এমন েলাকেদর মেধয্ বাস কির যারা ঈশ্বেরর
সেঙ্গ কথা বলার মেতা যেথষ্ট শুিচ নয়|† কারণ আিম রাজােক, প্রভু
সবর্শিক্তমানেক েদেখিছ|”

6 েবদীেত আগুন জ্বলিছল| সরাফেদর একজন ইউ আকােরর
একিট িচমিট িদেয় আগুন েথেক কয়লা তুলিছল| এই দূতিট একিট
গরম কয়লার টুকেরা হােত িনেয় আমার কােছ উেড় এল| 7 দূতিট
গরম কয়লা আমার েঠঁােট েছঁায়াল| তারপর দূতিট বলল, “েয মূহুেতর্
এই গরম কয়লা েতামার েঠঁাট স্পশর্ করল, েতামার সমস্ত অপরাধ
মুেছ েগল | েতামার সব পাপ মুেছ েগল|”

* 6:4: মিন্দর � লাগল এটা মিন্দের প্রভুর অিস্তত্ব প্রমাণ কেরিছল| † 6:5: আিম �
নয় আক্ষিরক অেথর্, “েসই েলাকরা যােদর ওষ্ঠ শুিচ নয়|”
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8 তারপর আিম আমার প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনেত েপলাম| িতিন
বলেলন, “আিম কােক পাঠাব? আমােদর পেক্ষ েক যােব?”
তখন আিম বললাম, “এই েয, আিম আিছ, আমােক পাঠান!”
9 তখন প্রভু আমােক বলেলন, “যাও এবং এই েলাকেদর বল:

�েতামরা মন িদেয় েশান িকন্তু েবােঝা না! কাছ েথেক েদখ িকন্তু েকান
িকছু েশেখা না!� 10 েলাকেক িবভ্রান্ত কর| েলাকরা েয সব িজিনস
েদখেছ ও শুনেছ তা তােদর বুঝেত িদও না| যিদ তুিম এটা না কর
তাহেল হয়েতা তারা েয িজিনস কােন শুনেব তা সিতয্ সিতয্ই বুঝেত
পারেব| তারা হয়েতা সিতয্ই তােদর মেন উপলিদ্ধ করেত পারেব| যিদ
তারা এটা কের তাহেল েলাকরা হয়েতা আমার কােছ িফের আসেত
পাের এবং তারা আেরাগয্ (ক্ষমা) লাভ করেব|”

11তখনআিম িজজ্ঞাসা করলাম, “প্রভু এটা আিম কতিদন করব?”
প্রভু বলেলন, “যতিদন পযর্ন্ত সকল নগর ধ্বংস না হয় এবং েলােক

চেল না যায়| যতিদন না পযর্ন্ত একিট মানুষও তােদর বাড়ীেত পেড়
থােক এবং েগাটা েদশ ধ্বংসস্থােন পিরণত হয় তত িদন এটা কর|”

12 প্রভু েলাকেদর অেনক দূের পািঠেয় েদেবন| েদেশর একটা
িবরাট অংশ খািল পেড় থাকেব| 13 িকন্তু দশ ভােগর এক ভাগ
েলাকেক েদেশ থাকার অনুমিত েদওয়া হেব| এই েলাকগুিল প্রভুর
কােছ িফের আসেব যিদও তােদর ধ্বংস হেয় যাবার কথা| তারা একিট
ওক গােছর মেতা| এই গাছেক কাটার পর গঁুিড় পেড় থােক| এই গঁুিড়
(অবিশষ্ট েলাকরা) একিট িবেশষ বীজ| অথর্াৎ পিবত্র েলাকরাই েদেশ
থাকেব|

7
অরামেক িনেয় সঙ্কট

1 আহস িছেলন েযাথেমর পুত্র| েযাথম িছেলন ঊিষেয়র পুত্র|
রৎসীন িছেলন অরােমর রাজা|আহেসর রাজত্ব কােল িসিরযার রাজা
রৎসীন এবং ইস্রােয়েলর রাজা, রমিলেয়র পুত্র েপকহ েজরুশােলেমর
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িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ এেসিছেলন| িকন্তু তঁারা এর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেত পােরন িন|

2 িযহূদার রাজবািড় দায়ুেদর পিরবারেক জানােনা হল েয, “অরাম
এবং ইফ্রিয়েমর (ইস্রােয়েলর) েসনাদল েজাটবদ্ধ হেয়েছ| তারা
একসেঙ্গ ঘঁািট েগেড়েছ|” এই খবর শুেন রাজা আহস এবং তঁার
প্রজারা খুব ভয় েপেয় েগেলা| বেনর গাছপালা েযমন বাতােস নেড়
েতমিন তারাও ভেয় কঁাপেত লাগল|

3 তখন প্রভু িযশাইয়েক বলেলন, “তুিম এবং েতামার পুত্র শার-
যাশূব যােব এবং আহেসর সেঙ্গ কথা বলবার জনয্ েধাপােদর মােঠর
রাস্তার পােশ েযখােন জল উচ্চতর জলাশেয়র মেধয্ িদেয় বইেছ,
েসখােন েদখা করেব|

4 “আহসেক বল, �সাবধােন েথেকা, িকন্তু শান্ত েথেকা! রৎসীন ও
রমিলেয়র পুত্রেক ভয় েপেয়া না, কারণ তারা দুিট েপাড়া কািঠর মত|
অতীেত তারা খুব গরম িছল| িকন্তু এখন তারা শুধুই েধঁায়া| রৎসীন,
অরাম এবং রমিলেয়র পুক্র রুদ্ধ হেয় রেয়েছ| 5তারা েতামার িবরুেদ্ধ
নানা ফিন্দ এঁেটেছ| তারা বলেছ: 6আমরা িযহূদার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করব|
আমরা িনেজেদর স্বােথর্ িযহূদােক ভাগ কের টােবেলর পুত্রেক িযহূদার
নতুন রাজা বানাব|� ”

7 প্রভু আমার গুরু বলেলন, “িকন্তু তােদর পিরকল্পনা সফল হেব
না| 8 রৎসীন যতিদন দেম্মশেকর শাসক থাকেব, ততিদন তােদর
অিভসিন্ধ খাটেব না| এখন ইফ্রিয়ম(ইস্রােয়ল) একিট েদশ, িকন্তু
ভিবষয্েত আজ েথেক 65 বছর পের েসিট আর একিট েদশ থাকেব
না| 9 যতিদন শমিরয়া ইফ্রিয়েমর (ইস্রােয়ল) রাজধানী থাকেব এবং
যতিদন রমিলেয়র পুত্র শমিরয়ার শাসক থাকেব ততিদন তােদর ফিন্দ
সফল হেব না| তুিম যিদ একথা িবশ্বাস না কর তাহেল েলাকরা েতামােক
িবশ্বাস করেব না|”

ইম্মানূেযল � ঈশ্বর আমােদর সহায়
10 তারপর প্রভু িযহূদার রাজা আহসেক আরও বলেলন, 11 “প্রভু,

েতামার ঈশ্বেরর কাছ েথেক একিট সংেকত িচহ্ন েচেয় নাও যােত
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তুিম িনেজর কােছ প্রমাণ করেত পােরা েয এগুিল সব সতয্| তুিম
েতামার ইেচ্ছমেতা েয েকান সংেকত িচহ্ন চাইেত পােরা| িচহ্নিট মৃেতর
আলেযর মেতা গভীর েথেক অথবা আকােশর মত উঁচু েথেক আসেত
পাের|”

12 িকন্তু আহস বলেলন, “আিম প্রমাণ স্বরূপ েকান িনদশর্ন চাই না|
আিম প্রভুেক পরীক্ষাও করেত চাই না|”

13 িযশাইয় বলেলন, “দায়ুেদর পুত্র, আহস মন িদেয় েশান|
েলােকর ৈধেযর্য্র পরীক্ষা িক েতামােদর কােছ যেথষ্ট নয়? েতামরা
িক আমার ঈশ্বেররও ৈধেযর্য্র পরীক্ষা িনেত চাও? 14 ঈশ্বর আমার
প্রভু, েতামােদর একটা িচহ্ন েদখােবন:

ঐ যুবতী মিহলািট গভর্ বতী হেব এবং েদখ েস একিট পুত্র সন্তােনর
জন্ম েদেব|

তার নাম রাখা হেব ইম্মানূেযল|
15 যতিদন না পযর্ন্ত ইম্মানূেযল খারাপ কাজ প্রতয্াখান কের ভােলা

কাজ েবেছ িনেত িশখেব
ততিদন পযর্ন্ত েস দই ও মধু খােব|

16 িকন্তু েছেলিট ভােলা কাজ করবার মত এবং মন্দ কাজ প্রতয্াখান
করবার মেতা েবাঝবার বয়েস এেস েপৗছঁবার আেগই

ইফ্রিয়ম এবং অরাম েদশ জনমানব বির্জত হেয় যােব|

“েতামরা এখন ঐ দুজন রাজার ভেয় ভীত| 17 িকন্তু েতামােদর
আসেল প্রভুেক ভয় পাওয়া উিচৎ | কারণ িতিন েতামােদর জনয্
দুঃসময়আনেবন|এই দুঃসময় েতামার কােছ, েতামার েলাকেদর কােছ
এবং েতামার িপতৃকুেলও আসেব| ঈশ্বর িক করেবন? েতামােদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ িতিন অশূেরর রাজােক আমন্ত্রণ জানােবন|

18 “েস সময় প্রভু �মািছ� (এখন �মািছিট� িমশেরর নদীর কােছ
আেছ|) এবং �েমৗমািছেক� (�েমৗমািছিট� এখন অশূর েদেশ আেছ|)
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ডাক েদেবন| তারা েতামার েদেশ এেস েপৗছঁেব| 19 তারা মরুভূিমর
জলেস্রােতর পােশ, পাথুের গভীর খােদ, েঝাপঝােড় এবং জলময়
গেতর্ র কােছ চাক বঁাধেব| 20প্রভু িযহূদােক শািস্ত েদবার জনয্ অশূরেক
বয্বহার করেবন| প্রভু অশূরেক ভাড়া করেবন এবং েসিটেক একিট
খুেরর মেতা বয্বহার করা হেব| মেন হেব েযন প্রভু িযহূদার পা, মাথা
এমনিক দািড় েথেকও চুল কািমেয় িনেচ্ছন|

21 “এই সময় একজন েলাক একিট যুবতী গাভী ও দুিট েমষেক
বঁািচেয় রাখেত পারেব| 22 এরা েসই েলাকিটেক েয দুধ েদেব তা
মাখন খাওয়ার পেক্ষ যেথষ্ট হেব| েদেশ যারা রেয় েগেছ তারা দই
এবং মধু খােব| 23 েদেশর মােঠ মােঠ েয 1000 দ্রাক্ষা গাছ আেছ
তার প্রেতয্কিটর মূলয্ হেব 1000 রূেপার টুকেরার সমান| িকন্তু এই
দ্রাক্ষা েক্ষতগুিল আগাছা এবং কঁাটায় ভের যােব| 24 েদশ বনয্ হেয়
উঠেব এবং িশকার েক্ষেত্র পিরণত হেব| 25 েযখােন এক সময় েলােক
পিরশ্রম কের খাদয্ উৎপন্ন করত, েসই পাহাড়গুিল আগাছা এবং
কঁাটায় ভের যােব এবং েসখােন আর েকউ কখনও যােব না| শুধুমাত্র
েমষ এবং ষঁাড় েসখােন অবােধ িবচরণ করেত পারেব|”

8
অশূর শীঘ্র আসেব

1 প্রভু আমােক বলেলন, “বড় একিট পাকােনা কাগজ িনেয় এেসা
এবং তােত একিট িবেশষ কলম িদেয় েলখ: �এটা মেহর-শালল-হাশ-
বেসর* উেদ্দেশয্|� ”

2আিম িকছু েলাকেক একিত্রতকরলাম যােদর সাক্ষী িহেসেব িবশ্বাস
করা যায়| (এরা হল ঊিরয় যাজক ও িয়েবিরিখেয়র পুত্র সখিরয়|)
আিম ঐ কথা েলখার সময় এরা লক্ষয্ রাখল| 3পেরআিম ভাববািদনীর
কােজ েগলাম| েস গভর্ বতী হেয় পুত্র সন্তােনর জন্ম িদল| তখন প্রভু
* 8:1: মেহর � বস এর অথর্ হল, “খুব তাড়াতািড় চুির ডাকািত এবং লুঠপাট শুরু হেব|”
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আমােক বলেলন, “ওর নাম মেহর-শালল-হাশ-বস রাখ|” 4 কারণ
েছেলিট “বাবা”, “মা” বলেত েশখার আেগই ঈশ্বর দেম্মশক ও
শমিরয়ার সব ধনসম্পদ িনেয় েনেবন এবং তা অশূর রাজার হােত
তুেল েদেবন|

5 প্রভু আবার আমােক বলেলন, 6 “এই েলাকরা শীেলােহর মৃদু
েস্রাতেক গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরেছ| তারা রৎসীন ও রমিলেয়র
পুত্র েপকহেক িনেয় খুশী হেয়েছ| 7 িকন্তু আিম, প্রভু অশূর রাজােক
আনব এবং তার সমস্ত ক্ষমতা েতামােদর িবরুেদ্ধ প্রেয়াগ করব| তারা
ফরাৎ নদীর শিক্তশালী বনয্ার জেলর মেতা আসেব| জল ফুেল েফঁেপ
েযমন নদীর দুকূল ছািপেয় েতেড় আেস েস ভােব তারা আসেব| 8এই
জল ঐ নদী উপেচ িযহূদা েদশেক প্লািবত করেব| এই জেল িযহূদা
আকণ্ঠ িনমিজ্জত হেব এবং প্রায় েগাটা েদশ েভেস যােব|

“েহ ইম্মানূেযল েতামার েগাটা েদশেক গ্রাস না করা পযর্ন্ত, এই বনয্া
তার তাণ্ডব চািলেয় যােব|”

9 সমস্ত েদশসমূহ, েতামরা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হও|
েতামরা পরািজত হেব|

সকল দূরবতীর্ েদেশর েলাকরা েশান!
েতামরা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হও|
েতামরাও পরািজত হেব|

10 েতামরা যুেদ্ধর পিরকল্পনা ৈতরী কর!
েতামােদর পিরকল্পনা পযুর্দস্ত হেব|

েতামােদর েসনাবািহনীেক আেদশ দাও!
িকন্তু েতামােদর আেদশ িনস্ফল হেব|
েকননা ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ আেছন|

িযশাইেয়র প্রিত সাবধান বাণী
11 প্রভু শক্ত হােত আমার সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| প্রভু আমােক

সতকর্ কের িদেলন এই েলাকেদর পেথ না েযেত| প্রভু বলেলন,
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12 “প্রেতয্ক েলাকই বলেছ েয অনয্ েলাক তার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র
করেছ| তুিম এই সব িজিনস িবশ্বাস েকােরা না| এই সব েলাকরা েযসব
িবষয়েক ভয় পায় তুিম তােত ভয় েপও না!”

13 একমাত্র প্রভু সবর্শিক্তমানেকই েতামােদর ভয় পাওয়া উিচৎ |
তঁােকই েতামােদর সম্মান জানােনা উিচৎ | 14 যিদ েতামরা প্রভুেক
সম্মান কর, তঁােক পিবত্র বেল মানয্ কর, তাহেলই িতিন েতামােদর
পেক্ষ এক িনরাপদ আশ্রয় হেবন| িকন্তু েতামরা তঁােক সম্মান কর না|
তাই ঈশ্বর একটা পাথেরর মেতা হেবন এবং েতামরা েসই পাথেরর
ওপর আছেড় পড়েব| ইস্রােয়েলর দুিট পিরবার এই পাথেরর ওপর
েহঁাচট খােব এবং তারা আঘাত পােব| েজরুশােলেমর সমস্ত েলাকেক
আটক করেত প্রভু একটা ফঁাদ স্বরূপ হেবন| 15 অেনক েলাক এই
পাথেরর ওপর েহঁাচট খােব, তারা পেড় যােব এবং আহত হেব|
অেনেক ফঁােদ পেড় ধরা পড়েব|

16 িযশাইয় বলেলন: “একটা চুিক্ত কর এবং তােত সীলেমাহর
িদেয় রােখা| ভিবষয্েতর জনয্আমার িশক্ষামালােক সঞ্চয় কের রােখা|
আমার অনুগামীেদর সামেন এই কাজিট কর| চুিক্তিট হল:

17আিম আমােদর রক্ষা করেত প্রভুর জনয্ অেপক্ষা করব|
িতিন যােকােবর পিরবােরর েথেক মুখ লুেকােচ্ছন|
িকন্তু আিম প্রভুর জনয্ অেপক্ষা করব|
িতিন আমােদর রক্ষা করেবন|

18 “আিম এবং আমার েছেলেমেয়রা ইস্রােয়েলর েলােকর িচহ্ন
এবং প্রমাণ স্বরূপ| িসেয়ান পবর্তিনবাসী প্রভু সবর্শিক্তমান আমােদর
পািঠেয়েছন|”

19 এবং তারা যিদ েতামােক বেল, “মাধয্মেদর, েজয্ািতষীেদর,
গণত্ কার এবং বাজীকরেদর প্রশ্ন কর, েলাকেদর িক তােদর
(িনেজেদর) ঈশ্বরেক েখঁাজা উিচৎ  নয়? মৃতেদর কােছ িক তারা
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জীিবতেদর সম্পেকর্ প্রশ্ন করেব?” 20 িশক্ষামালা এবং চুিক্ত েতামােদর
েমেন চলা উিচৎ | েতামরা এই আেদশগুেলা না মানেল েতামােদর
হয়েতা ভুল আেদশ অনুসরণ করেত হেব| গুণীন এবং গণত্ কারেদর
কাছ েথেক েয আেদশ উপেদশ আেস েসগুেলা ভুল| এর েকান মূলয্
েনই| এই আেদশ েমেন চলেল েতামােদর িকছু লাভ হেব না|

21 েতামরা যিদ ভুল, িমথয্া আেদশ েমেন চল তাহেল েদেশ িবপদ
এবং দুির্ভক্ষর্ েদখা েদেব| কু্ষধাতর্ েলাক রুদ্ধ হেয় তােদর রাজা ও তঁার
েদবতােদর শাপ েদেব| তারপর তারা সাহােযয্র জনয্ ঈশ্বেরর েখঁাজ
করেব| 22 েদেশর চারিদেক তািকেয় েদখেল তারা েদখেত পােব শুধুই
দুঃখ-দািরদ্্রয়, হতাশাজনক অন্ধকার| তােদর েজার কের অন্ধকােরর
মেধয্ েঠেল েদওয়া হেব|

9
এক নতুন িদন আসেছ

1 িকন্তু েয িবপেদ পেড়িছল তার জনয্ েকান অন্ধকার থাকেব না|
েলাকরা অতীেত সবূলূন েদশ ও নপ্তািল েদশেক েকান গুরুত্বই িদত না|
িকন্তু পরবতীর্-কােল সমুেদ্রর িনকটবতীর্ েদশ, যদর্ ন নদীর অপর পােরর
েদশ এবং অ-ইহুদীেদর মহকুমািটেক ঈশ্বর খুব মহান করেবন| 2 এই
সব েদেশর েলাক অন্ধকাের বাস করত| িকন্তু তারা মহা-আেলাকিট
েদখেত পােব| ঐসব েলাক কবেরর মত অন্ধকার জায়গায় বাস করত|
িকন্তু “মহা-আেলাক” তােদর ওপর িকরণ েদেব|

3 েহ ঈশ্বর, আপিনই জািতিটেক বড় হেত েদেবন| আপিনই
েসখানকার েলাকেদর সুখী করেবন| তারা আপনার উপিস্থিতেত যুদ্ধ
জেয়র েশেষ লুেটর মাল ভােগর সময়কার আনেন্দর মেতা, ফসল
েতালার সমেয়র আনেন্দর মেতা সুখ েভাগ করেব| 4 েকননা আপিন
তােদর ভােরর েবাঝা, তােদর কঁােধর বঁাক, শািস্ত েদওয়ার জনয্
তােদর উপর বয্বহৃত শত্রুেদর দণ্ড সিরেয় েনেবন| েযমন িমিদয়নেক
হারােনার পের আপিন কেরিছেলন|
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5 যুেদ্ধ দুবর্ারভােব এিগেয় যাওয়া প্রিতিট বুট, যুেদ্ধ সিজ্জত বয্িক্তর
রেক্ত রিঞ্জত সাজ-েপাশাক আগুেন পুিড়েয় ধ্বংস করা হেব| 6একিট
িবেশষ িশশু জন্মগ্রহণ করার পরই এটা ঘটেব| ঈশ্বর আমােদর একিট
পুত্র েদেবন| েলাকেদর েনতৃত্ব েদওয়ার ভার তার ওপর থাকেব| তার
নাম হেব “আশ্চযর্য্ মন্ত্রী, ক্ষমতাবান ঈশ্বর, িচরজীিব িপতা, শািন্তর
রাজকুমার|” 7 নয্ায়পরায়ণতা ও ধাির্মকতা িদেয় তার শাসন স্থাপন
কের| এখন েথেক এবং িচর কােলর জনয্ দায়ুদ পিরবার উদূ্ভত রাজার
রাজেত্ব শিক্ত ও শািন্ত িবরাজ করেব| তঁার েলাকেদর জনয্ প্রভুর প্রবল
উদ্দীপনা তঁােক এই সব কাজ করােব|

ঈশ্বর ইস্রােয়লেক শািস্ত েদেবন
8 আমার প্রভু যােকােবর সমস্ত েলাকেদর িবরুেদ্ধ এক আেদশ

েদেবন| ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ এই আেদশ পালন করা হেব| 9 তখন
ইস্রােয়েলর েলাক এমনিক শমিরয়ার প্রধানরাও জানেত পারেব েয
ঈশ্বর তােদর শািস্ত িদেয়েছন|
এখন তারা অহঙ্কারী এবং দািম্ভক| তারা বেল, 10 “এই ইঁটগুেলা

হয়েতা েভেঙ পড়েত পাের, িকন্তুআমরাআবার শিক্তশালী পাথর িদেয়
েসিট গেড় তুলব| এই সুকেমার গাছগুিল হয়েতা কাটা েযেত পাের,
িকন্তু আমরা েসখােন নতুন গাছ লাগাব| এবং এই নতুন গাছগুিল হেব
বড় এবং শিক্তশালী এরস গাছ|”

11 তাই প্রভু ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ েলােকর েখঁাজ
করেবন| প্রভু তােদর িবরুেদ্ধ রৎসীেনর শত্রুেদর কােজ লাগােবন|
12 প্রভু পূবর্ েথেক অরাম এবং পিশ্চম েথেক পেলষ্টীয়েদর আনেবন|
ঐ শত্রুরা তােদর ৈসনয্বািহনী বয্বহার কের ইস্রােয়লেক পরািজত
করেবন| িকন্তু তবুও ইস্রােয়েলর ওপর েথেক প্রভুর েরাধ যােব না|
তবুও প্রভু এখানকার েলাকেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ প্রস্তুত থাকেবন|

13 ঈশ্বর ইস্রােয়েলর েলাকেদর শািস্ত িদেলও তারা পাপ কাজ করা
বন্ধ করেব না| তারা প্রভু সবর্শিক্তমানেক েমেন চলেব না| 14 তাই প্রভু
ইস্রােয়েলর মাথা এবং েলজেক, বৃন্ত ও ডালপালােক এক িদেনই েকেট
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েফলেবন| 15 (এখােন মাথার মােন হল শহেরর সম্মানীয় গুরুত্বপূণর্
েনতা বা প্রধান| েলজ মােন হল িমথয্া কথা বেল এমন ভাববাদী|)

16 েয সব েনতারা েলাকেদর ভুলপেথ িনেয় যােচ্ছ তােদর ও
তােদর অনুসরণকারীেদর ধ্বংস করা হেব| 17 এসব েলাকগুেলা দুষ্ট|
প্রভু তরুণেদর িনেয় খুশী নন| িতিন তােদর িবধবা পত্নী ও অনাথ
েছেলেমেয়েদর ওপর করুণা করেবন না| কারণ েলাকরা দুষ্ট এবং
এমন কাজ কের যা ঈশ্বর িবরুদ্ধ| তারা িমথয্া কথা বেল|
তাই ঈশ্বর এেদর ওপর রুদ্ধ থাকেবন এবং এেদর শািস্ত চলেতই

থাকেব|
18 দুষ্ট বস্তু হল েছাট্ট আগুেনর মেতা| প্রথেম এই আগুন আগাছা

এবং কঁাটােঝাপেক গ্রাস কের| তারপর েসই আগুন বেনর আর বড়
েঝাপঝাড়েক ভস্মীভূত কের| অবেশেষ এটা প্রকাণ্ড আগুেনর আকার
ধারণ কের সব িকছুেক গ্রাস কের েফেল|

19 প্রভু সবর্শিক্তমান খুবই রুদ্ধ হেয়েছন| তাই েগাটা েদশ পুেড়
ছারখার হেব| েসই আগুেন সমস্ত েলাক দ3 হেব| েকান বয্িক্ত অনয্
েকান বয্িক্তেক সমেবদনা জানােব না, এমন িক িনেজর ভাইেকও নয়|
20 িখেদর জ্বালায় েলাকরা ডান িদক েথেক িকছু খাবার িছিনেয় েনেব,
িকন্তু তবু তারা কু্ষধাতর্ েথেক যােব| তারা বঁািদক েথেক িকছু খাবার
িছিনেয় েনেব, িকন্তু তবু তােদর েপট ভরেব না| তারপর প্রেতয্কিট
েলাক তােদর িনেজেদর েদেহর মাংস েখেত থাকেব| 21 এর অথর্ হল
মনঃিশ ইফ্রিয়মেক ও ইফ্রিয়ম মনঃিশেক এবং তারপর উভেয় এক
সেঙ্গ িযহূদােক আক্রমণ করেব|
তবুও ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ প্রভুর েরাধ িমটেব না| িতিন েসখানকার

েলাকেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ তখনও প্রস্তুত থাকেবন|

10
1 বােজ, অসৎ িবিধ প্রনয়ণকারীেদর েদখ| এই িবিধ প্রনয়ণকারীরা

এমন সব িবিধ রচনা কের যা সাধারণ মানুেষর জীবনেক দুির্বসহ কের
েতােল| 2এই িবিধ প্রণযনকারীরা গরীব মানুেষর প্রিত নয্ায় সঙ্গত নয়|
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তারা গরীব মানুেষর অিধকার েকেড় েনয়| তারা িবধবা এবং অনাথ
েছেলেমেয়েদর কাছ েথেক িজিনসপত্র চুির কের েনওয়া অনুেমাদন
কের|

3 েহ িবিধ প্রণযনকারী, েতামরা েয সব কাজ করছ েসসব কােজর
ৈকিফযত্ যখন চাওয়া হেব তখন েতামরা িক করেব? েতামােদর দূেরর
একটা েদশ েথেক ধ্বংস আসেছ| েতামরা তখন েকাথায় সাহােযয্র
জনয্ ছুটেব? েতামােদর টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ েতামােদর েকান
সাহাযয্ করেত পারেব না| 4 েতামােদর একজন বন্দীর িপছেন লুেকােত
হেব অথবা েতামরা একজন মৃত েদেহর নীেচ পড়েব| ঈশ্বর তবুও রুদ্ধ
থাকেবন| িতিন েতামােদর শািস্ত েদবার জনয্ প্রস্তুত হেবন|

ঈশ্বর অশূেরর ক্ষমতােক িনয়ন্ত্রণ কেরন
5 ঈশ্বর বেলেছন, “আিম অশূরেক একটা লািঠর মেতা বয্বহার

করব| েক্রাধর বেশ, ইস্রােয়লেক শািস্ত েদওয়ার জনয্ আিম অশূরেক
কােজ লাগাব| 6 েয সব েলাকরা অসৎ এবং েনাংরা কাজ করেছ
তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ আিম অশূরেক পাঠােবা| আিম এই
সব েলােকর ওপর ভীষণ রুদ্ধ, তাই আিম অশূরেক তােদর িবরুেদ্ধ
যুেদ্ধর আেদশ েদব| েস তােদর পরািজত কের তােদর সব সম্পদ লুঠ
কের েনেব| অশূর ইস্রােয়লেক রাস্তায় কাদার মেতা মাড়ােব|

7 “িকন্তু অশূর বুঝেত পারেব না েয আিম তােক কােজ লািগেয়িছ|
অশূর ভাবেত পারেব না েয েস আমার অস্ত্র| েস শুধু অনয্ েলাকেদর
হতয্া করেত চাইেব| অশূর বহু েদশেক ধ্বংস করার পিরকল্পনা করেছ|
8অশূর মেন মেন বেল, �আমার সব েনতারা িক রাজােদর মত নয়?
9 কেল্না িক ককর্ মীেশর মেতা নয়? হমাৎ িক অপর্েদর মেতা নয়?
শমিরয়া িক দেম্মশেকর মেতা নয়? 10 আিম ঐ দুষ্ট রাজয্গুিলেক
পরািজত কেরিছ এবং এখন আিম ওগুিল িনয়ন্ত্রণ করিছ| এই সব
েদেশর েলাকরা েযসব মূির্ত্তর পূেজা কের তা েজরুশােলম ও শমিরয়ার
েথেক েবশী| 11 আিম শমিরয়া এবং তার মূির্ত্তগুিলর েয দশা কেরিছ
েজরুশােলম ও তার মূির্ত্তগুিলর দশাও তাই করব|� ”
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12 িসেয়ান পবর্ত ও েজরুশােলেম প্রভু িনেজর পিরকল্পনা মেতা
সমস্ত কাজ েশষ করার পর িতিন অশূরেক শািস্ত েদেবন| অশূেরর
রাজা খুবই দািম্ভক হেয় উঠেবনআর এইঅহঙ্কােরর ফেল িতিন অেনক
অথর্হীন কু-কাজ করেবন| তাই ঈশ্বর তােক শািস্ত েদেবন|

13অশূেরর রাজা বেলন, “আিম খুবই জ্ঞানী| আিম আমার জ্ঞান ও
ক্ষমতা িদেয় বহু বড় বড় কাজ কেরিছ| আিম বহু জািতেক পরািজত
কের তােদর ধনসম্পদ লুঠ কেরিছ এবং তােদর ক্রীতদাস বািনেয়িছ|
আিম খুবই প্রতাপশালী েলাক| 14 েকান েকান েলাক েযমন পািখর বাসা
েথেক অনায়ােস তােদর িডম িনেয় েনয়, েতমিন আিমও িনজ হােত
সব েদেশর ধনসম্পদ অনায়ােস লুঠ কেরিছ| একটা পািখ প্রায়ই তার
িডম এবং বাসােক একলা েরেখ পালায়়| তাই বাসােক আগল েদবার
জনয্ বা িকিচর-িমিচর কের ডানা, েঠঁাট িদেয় লড়াই কের িডমেক রক্ষা
করার জনয্ েকান পািখ না থাকায় েলােক অনায়ােসই েসই িডম িনেয়
পালায়়| েতমিন েগাটা পৃিথবীেক িনেজর অধীেন আনার সময় আমােক
িনরস্ত করার মেতা সাহস ও শিক্ত কারও িছল না|”

15 েয েলাক কুড়ুল চালায় কুড়ুল িক তার েথেক িনেজেক েবশী
েশ্রষ্ঠ বেল মেন কের? একটা করাত িক করাত চালেকর েথেক
িনেজেক শিক্তশালী বেল মেন কের? িকন্তু অশূর মেন কের েস
ঈশ্বেরর েচেয় েবশী ক্ষমতাবান ও গুরুত্বপূণর্| েকান েলাক লািঠ িদেয়
কাউেক শািস্ত েদওয়ার পর লািঠ িনেজেক েলাকিটর েচেয় েবশী
ক্ষমতাবান মেন করেল েযমন হয়, অশূেরর ভাবনাও অেনকটা েস
রকমই| 16অশূর িনেজেক মহান মেন কের| তাই তার দম্ভেক খবর্ করার
জনয্ প্রভু সবর্শিক্তমান অশূেরর িবরুেদ্ধ ভয়ানক েরাগ পাঠােবন|
একজন অসুস্থ েযমন কের তার ওজন হারায় িঠক েসই ভােব অশূরও
তার ক্ষমতা ও প্রিতপিত্ত হারােবন| তখন অশূেরর মহত্ব ধ্বংস হেব|
যতক্ষণ না সবিকছু িবনষ্ট হয় ততক্ষণ এটা একটা জ্বলন্ত অঙ্গােরর
মেতা থাকেব| 17 ইস্রােয়েলর আেলা (ঈশ্বর) হেব আগুেনর মেতা|
পিবত্র একজনিট হেবন আগুেনর িশখার মেতা| িতিন ইস্রােয়েলর
আগাছা ও কঁাটােঝাপেক এক িদেন পুিড়েয় েদেবন| 18তারপরআগুন
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আরও বয্াপক হেয় দ্রাক্ষােক্ষত এবং বড় বড় গাছেক পুিড়েয় ছাই কের
েফলেব| অবেশেষ েলাক জন সেমত সব িকছু ধ্বংস হেয় যােব| অশূর
রাজয্ প্রায় ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব| অশূেরর অবস্থা হেব পচা েমাটা
কােঠর টুকেরার মেতা| 19 বেনর অবিশষ্ট গােছর সংখয্া এত কেম
যােব েয একটা েছাট্ট িশশুর পেক্ষও তা গুনেত অসুিবধা হেব না|

20 েসই সময় ইস্রােয়েলর অবিশষ্টাংশ এবং যােকাব পিরবােরর
েবঁেচ যাওয়া েলাকরা তােদর অতয্াচারীেদর ওপর আর িনভর্ র করেব
না| তারা ইস্রােয়েলর পিবত্রতম প্রভুর ওপর যথাথর্ভােব িনভর্ র করেত
িশখেব| 21 যােকাব পিরবােরর জীিবত েলাকরা আবার সবর্শিক্তমান
ঈশ্বেরর কােছ িফের আসেব|

22 েহ ইস্রােয়ল, েতামার েলােকর সংখয্া িবশাল| অেনকটা সমুেদ্রর
বালুকণার মেতা| িকন্তু তােদর মেধয্ খুব অল্প েলাকই েবঁেচ থাকেব
এবং তারা ঈশ্বেরর কােছ িফের আসেব| িকন্তু প্রথেম, েতামােদর
েদশিট ধ্বংস হেব| ঈশ্বর েঘাষণা কেরেছন েয িতিন েতামােদর েদশ
ধ্বংস করেবন| তারপর ভূখণ্ডিটর ওপর প্লাবেনর মেতা সুিবচার চেল
আসেব| 23 আমার গুরু, প্রভু সবর্শিক্তমান িনিশ্চত ভােবই েদশেক
ধ্বংস করেবন|

24 অতএব আমার প্রভু, সদাপ্রভু সবর্শিক্তমান বেলন, “িসেয়ান
িনবাসী আমার েলাকরা েতামরা অশূরেক ভয় েপও না| অতীেত েযমন
িমশর কেরিছল েতমিন ভােব অশূরও েতামােদর প্রহার করেব| এটা
িঠক েযন অশূর েতামােদর লািঠ িদেয় প্রহার করেছ| 25 িকন্তু অল্প
সময় পের আমার রাগ পেড় যােব| মেন হেব েয অশূর েতামােদর
যেথষ্ট শািস্ত িদেয়েছ| তাই আর শািস্তর দরকার েনই|”

26 তারপর প্রভু সবর্শিক্তমান অশূরেক চাবুক িদেয় মারেবন েযমন
প্রভু অতীেত, রােবন ৈশেল িমিদয়নেক পরািজত কেরিছেলন| যখন
প্রভু অশূরেক আক্রমণ করেবন তখন একই রকম ঘটনা ঘটেব| প্রভু
একদা লািঠেক সমুেদ্রর ওপর তুেল ধের তার েলাকেদর িমশেরর হাত
েথেক রক্ষা কের িমশরেক শািস্ত িদেয়িছেলন| এটা েস রকমই হেব
যখন প্রভু তার েলাকেদর অশূেরর হাত েথেক রক্ষা করেবন|
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27একটা দীঘর্ কােঠর দণ্ড কঁােধ বইেল েয কষ্ট হয় অশূর েতামােদর
জনয্ েস রকম অসুিবধার সৃষ্টি করেবন| িকন্তু েসই কােঠর দণ্ড েতামার
কঁাধ েথেক সের যােব| ঐ কােঠর দণ্ড েতামার ঈশ্বেরর শিক্তেত েভেঙ
যােব|

অশূেরর ৈসনয্দল ইস্রােয়ল আক্রমণ করেব
28 েসনাবািহনী অয়ােতর কােছ প্রেবশ করেব| তারা িমেগ্রাণ েহঁেট

েপিরেয় আসেব| িমক্মেস েসনারা রসদ রাখেব| 29 েসনারা (মাবারা)
“এিসং” িদেয় নদী পার হেব| তারা েজরুশােলেমর উত্তেরর শহর
েগবােত রাত কাটােব| রামা শহর ভেয় কঁাপেব| েশৗেলর িগিবয়ােত
েলাকরা ভেয় পালােব|

30ওেহ বাথগল্লীম তুিম িচৎকার কর! লিয়শা েশান|অনােথাত্ উত্তর
দাও| 31 মেদ্মনার েলাকরা পালােচ্ছ| েগবীেমর েলাকরা লুেকােচ্ছ|
32 আজেক, েসনারা েনােবেত থামেব এবং েজরুশােলেমর িসেয়ান
পবর্েতর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেব|

33 েদখ, আমােদর প্রভু, সদাপ্রভু সবর্শিক্তমান িবরাট বৃক্ষিট (অশূর)
আতঙ্ক িদেয় েকেট েফলেবন| গুরুত্বপূণর্ েলাক কাটা পড়েব| এবং
গির্বত েলাকেদর িবনীত করা হেব| 34 প্রভু কুঠার িদেয় বন েকেট
েফলেবন এবং িলবােনােনর বড় বড় বৃক্ষগুিলর গুরুত্বপূণর্ েলাকেদর
পতন হেব|

11
শািন্তরাজ আসেছন

1একিট েছাট গাছ (িশশু) িযশেয়র েগাড়া (পিরবার) েথেক বাড়েব|
ঐ শাখািট িযশেয়র িশকড়গুিল েথেক বাড়েব| 2 আর প্রভুর আত্মা
এই বালকিটর ওপের ভর করেব| এই আত্মা বালকিটেক জ্ঞান, বুিদ্ধ,
পথিনেদর্ শ এবং শিক্ত েদেব| এই আত্মা বালকিটেক প্রভুেক জানার
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এবং তঁােক সম্মান করার িশক্ষা েদেব| 3প্রভুর প্রিত সমীহ দ্বারা বালকিট
অনুপ্রািণত হেব|
েস বাইেরর েচহারা িদেয় েকান িকছু িবচার করেব না| েকান িকছু

েশানার িভিত্তেত েস রায় েদেব না| 4-5 েস সততা ও ধাির্মকতার সেঙ্গ
দীন-দিরদ্রেদর িবচার করেব| েস নয্ােয়র সেঙ্গ েদেশর দীনহীনেদর
িবিভন্ন িবষেয়র িনষ্পিত্ত করেব| যিদ েস েকান েলাকেক শািস্ত েদওয়ার
িসদ্ধান্ত েনয় তাহেল তার আেদশমেতা ঐ েলাকিটেক শািস্ত েপেতই
হেব| যিদ েস েলাকেদর মৃতুয্র আেদশ েদয় তাহেল তােদর হতয্া করা
হেব| সুিবচার, ধাির্মকতাই এই শিক্তর অনয্তম উৎস| এই গুণগুিল তঁার
েকামেরর বন্ধনীর মেতা হেব|

6 েস সময় েনকেড় বাঘ এবং েমষশাবক এক সেঙ্গ শািন্তেত বাস
করেব| বাঘ এবং ছাগল ছানা এক সেঙ্গ শািন্তেত শুেয় থাকেব| বাছুর,
িসংহ এবং ষঁাড় একসেঙ্গ শািন্তেত বাস করেব| এবং একটা েছাট্ট
িশশু তােদর চালনা করেব| 7 গরু এবং ভালু্লক একসেঙ্গ শািন্তেত বাস
করেব| তােদর সমস্ত শাবকরাও একসেঙ্গ বাস করেব| েকউ কােরা
অিনষ্ট করেব না| িসংহ গরুর মেতা খড় খােব| এমনিক সাপও মানুষেক
দংশন করেব না| 8একটা িশশুও িনভর্ েয় েকউেট সােপর গেতর্ র ওপর
েখলা করেত পারেব| িবষাক্ত সােপর গেতর্ র মেধয্ও েস িনির্দ্বধায হাত
িদেত পারেব|

9 এই সব িবষয়গুিল আসেল প্রমাণ কের েকউ কারও েকান ক্ষিত
না কের পরস্পর শািন্তেত বাস করেব| েলাকরা আমার পিবত্র পবর্েতর
েকান অংেশ িহংসা িকংবা ধ্বংেসর আশ্রয় েনেব না| কারণ এই সব
েলাকরা যথাথর্ভােব প্রভুেক েচেন ও জােন| ভরা সমুেদ্রর জেলর মেতা
প্রভু িবষয়ক অগাধ জ্ঞােন তারা পিরপূণর্ থাকেব|

10 েস সময় িযশেয়র পিরবারবগর্ েথেক একজন িবেশষ বয্িক্ত
থাকেবন| এই বয্িক্ত েলােকর পতাকা স্বরূপ হেবন| এই “পতাকা”
সকল েদশেক তঁার চারপােশ আসার জনয্ পথ েদখােব| সব েদশ তঁার
কােছ তঁােদর করণীয় কতর্ েবয্র বয্াপাের জানেত চাইেব| এবং তঁার
িবশ্রামস্থল মিহমািন্বত হেব|
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11 েসিদন প্রভু (ঈশ্বর) তঁার েলাকেদর অবিশষ্ট অংশেক মুক্ত
কের আনেত িদ্বতীয় বােরর জনয্ হস্তেক্ষপ করেবন| (অথর্াৎ  িতিন
অশূর, িমশর, পেথ্রাষ, এলম, বািবল, হমাৎ এবং সমুেদ্রর চতুির্দেকর
সমস্ত উপতয্কা েথেক অবিশষ্ট েলাকেদর আনেবন|) 12 আর িতিন
সমস্ত েলাকেদর জনয্ “পতাকা” তুলেবন| ইস্রােয়ল ও িযহূদা েথেক
িবতািড়ত েলাক যারা পৃিথবীর িবিভন্ন জায়গায় িবিক্ষপ্ত ভােব িছন্নমূেলর
মেতা বাস করিছল তােদর িতিন একিত্রত করেবন|

13 এই সময় ইফ্রিয়েমর (ইস্রােয়েলর) ঈষর্া দূর হেব| ইফ্রিয়ম আর
িযহূদার ঈষর্া করেব না| িযহূদার আর েকান শত্রু থাকেব না| এবং িযহূদা
ইফ্রিয়েমর অসুিবধার কারণ হেব না| 14 িকন্তু ইফ্রিয়ম এবং িযহূদা
একসেঙ্গ পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ করেব| েকান েছাট্ট প্রাণীর ওপর দুিট
পািখ এক সেঙ্গ েছঁা মারেল েযমন হয় তােদর আক্রমণ অেনকটা েস
রকম হেব| দুিট েদশ এক সেঙ্গ পূেবর্র েদশ েথেক ধনসম্পদ লুঠ
করেব| ইফ্রিয়ম এবং িযহূদা ইেদাম, েমায়াব এবং অেম্মােনর েলাকেদর
িনয়ন্ত্রণ করেব|

15 প্রভু িমশেরর উপসাগরেক শুিকেয় েফলেবন এবং ধ্বংস কের
েফলেবন| িতিন ফরাৎ নদীর ওপর তঁার হাত আেন্দািলত করেবন এবং
ফরাৎ সাতটা েছাট েছাট নদীেত িবভক্ত হেব| এই েছাট েছাট নদীগুিল
গভীর হেব না| েলাকরা অনায়ােসই জুেতা পের নদীগুিলর ওপর িদেয়
েহঁেট পার হেত পারেব| 16আর িমশর েদশ েথেক ইস্রােয়ল েবিরেয়
আসার সময় েযমন তার জনয্ পেথর সৃষ্টি হেয়িছল েতমিন অশূের
জীিবত থাকা তঁার েলাকেদর অশূর তয্ােগর জনয্ ঈশ্বর একিট নতুন
পেথর সৃষ্টি করেবন|

12
ঈশ্বেরর প্রশংসামুখর গান

1আর েসিদন তুিম বলেব:
“েহ প্রভু আিম েতামার প্রশংসা কির!
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তুিম আমার প্রিত রুদ্ধ িছেল|
িকন্তু এখন আর আমার প্রিত রুষ্ট েথেকা না!

আমার প্রিত েতামার ভােলাবাসা প্রদশর্ন কর|”
2 ঈশ্বর আমােক রক্ষা কেরন|

আিম তােক িবশ্বাস কির|
আিম ভয় পাই না| িতিন আমােক রক্ষা কেরন|

প্রভু িযেহাবা আমার শিক্তও বেট|িতিনআমােক রক্ষা কেরন এবং
আিম তঁার প্রশংসার গান গাই|

3 পিরত্রােণর ঝণর্া েথেক েতামরা জল তুলেব
এবং তারপর েতামরা আনিন্দত হেব|

4 তারপর তুিম বলেব, “প্রভুর প্রশংসা কর!
তঁার নাম উপাসনা কর!

সমস্ত েদেশ তঁার কেমর্র কথা িবিদত কের দাও|
েঘাষণা কর েয তঁার নাম মহান!”

5 প্রভুর প্রশংসার গান গাও!
েকন না, িতিন মহান কাজ কেরেছন|

এই খবর পৃিথবীময় ছিড়েয় দাও|
পৃিথবীর সব মানুষ তা জানুক|

6 েহ িসেয়ানবাসীগণ উচ্চস্বের ঈশ্বেরর স্তবগান কর|
ইস্রােয়েলর পিবত্রতম ঈশ্বর অতয্ন্ত সিক্রয়ভােব েতামার সেঙ্গ
আেছন|

তাই সকেল খুশী হও|

13
বািবেলর প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
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1আেমােসর পুত্র িযশাইয় ঈশ্বেরর কাছ েথেক বািবল িবষয়ক এই
দুঃখজনক বাতর্ া পান|

2 ঈশ্বর বলেলন, “েতামরা বৃক্ষশূনয্ পবর্েতর ওপের পতাকা েতাল|
েলাকেদর হাত েনেড় িচৎকার কের ডাক|

তােদর বল, গুরুত্বপূণর্ েলাকেদর জনয্ েয প্রেবশপথ
েসই পথ িদেয় প্রেবশ করেত|”

3 ঈশ্বর বলেলন, “আিম ঐসব েলাকেদর অনয্ানয্েদর েথেক আলাদা
কেরিছ

এবং তােদর িবষেয় আিম িনেজ আেদশ িদেয়িছ|
আিম রুদ্ধ|

আিম েলাকেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ আমার শিক্তশালী েযাদ্ধােদর
একত্র কেরিছ,

যারা আমার গবর্ ও আনন্দ|

4 “পবর্তগুেলােত একটা িবরাট শব্দ আেছ| েসই শব্দিট েশান!
এটা পবর্তমালায়় বহু জনসমাগেমর শব্দ|

অেনক রােজয্র েলাকরা একসেঙ্গ জেড়া হেয়েছ|
প্রভু সবর্শিক্তমান তঁার েসনাবািহনীেক ডাকেছন|

5 প্রভু এবং তার েসনাদল আসেছ|
দূর েদশ েথেক তারা আসেছ, িদগেন্তর ওপার েথেক|

প্রভু তঁার েরাধ প্রদশর্ন করেত েসনাদলেক অেস্ত্রর মেতা বয্বহার
করেবন,

এই েসনাদল েগাটা েদশেক ধ্বংস করেব|”
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6 হাহাকার কর, িনেজেদর জনয্ দুঃখ কর| েকননা প্রভুর িবেশষ
িদন আগত প্রায়| েসই সমেয় আসেছ যখন শত্রুরা েতামার সম্পদ লুঠ
করেব| সবর্শিক্তমান ঈশ্বর স্বয়ং তা ঘটােবন| 7 েলাকরা তােদর সাহস
হারােব| ভয় মানুষেক দুবর্ল করেব| 8 প্রিতিট মানুষই ভয় পােব| এই
ভয় মিহলােদর প্রসব েবদনার মেতা তােদর কষ্ট েদেব| তােদর মুখ হেব
অিগ্নবণর্| েলােক এেক অপেরর িদেক ভয়াতর্ েচােখ িবস্মেয় তািকেয়
থাকেব|

বািবেলর িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর িবচার
9 েদখ, প্রভুর িবেশষ িদন আসেছ| এই িদন হেব ভয়ঙ্কর| ঈশ্বর েরাধ

েগাটা েদশেক ধ্বংস করেবন| ঈশ্বর এই েদেশর সমস্ত পাপী েলাকেদর
ধ্বংস করেবন| 10 েসই িদন আকােশ অন্ধকার ঘিনেয় আসেব| সূযর্,
চঁাদ এবং তারারা িকরণ েদেব না|

11 ঈশ্বর বলেলন, “আিম পৃিথবীেত িবপযর্য় ঘটাব| আিম দুষ্ট
েলাকেদর তােদর পােপর জনয্ শািস্ত েদব| আিম অহঙ্কারী েলাকেদর
তােদর দপর্ হািরেয় েদব| আিম িনষু্ঠর েলাকেদর গবর্ চূণর্ কের েদব|
12 শুধুমাত্র অল্প কেয়কজন েলাক েবঁেচ থাকেব| এেদর সংখয্া
এত নগনয্ হেব েয তা েসানা েখঁাজার মেতাই কিঠন| এবং এইসব
েলােকরা খঁািট েসানার েথেকও অেনক েবশী দামী| 13 েরাধ আিম
আকাশমণ্ডলেক কিম্পত করব| এর ফেল পৃিথবী টেল িগেয় স্থান ভ্রষ্ট
হেব|”
েযিদন প্রভু সবর্শিক্তমান তঁার েরাধর বিহঃপ্রকাশ ঘটােবন েসিদন

এসব ঘটনা ঘটেব| 14 তখন বািবল েথেক েলাকরা আহত হিরেণর
মেতা, েমষপালকিবহীন েমেষর মেতা িনজ িনজ েদেশর িদেক ছুেট
পালােব| 15 িকন্তু শত্রুরা বািবেলর েলাকেদর তাড়া করেব এবং েয ধরা
পড়েব তােকই তারা তরবাির িদেয় হতয্া করেব| 16 তােদর বািড়গুিল
লুিণ্ঠত হেব| তােদর স্ত্রীরা ধির্ষত হেব| আর তােদর েচােখর সামেনই
তােদর েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর িপিটেয় িপিটেয় হতয্া করা হেব|
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17 ঈশ্বর বলেলন, “েদখ আিম মাদীয়েদর েসনা দ্বারা বািবলেক
আক্রমণ করাব| রূেপা ও েসানা েদওয়া হেলও মাদীয়র েসনারা লড়াই
থামােব না| 18 তীরন্দাজরা যুবকেদর হতয্া করেব| িশশুেদর তারা
ক্ষমা করেব না| তারা েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর প্রিতও করুণা করেব
না| 19 ঈশ্বর বািবলেক ধ্বংস করেবন িঠক েয ভােব িতিন সেদাম ও
ঘেমারােক ধ্বংস কেরিছেলন|

“যিদও বািবল হেচ্ছ সব েচেয় সুন্দর রাজয্ এবং েসখানকার
নাগিরকেদর গবর্স্বরূপ| 20 িকন্তু বািবল আর সুন্দর থাকেব না|
ভিবষয্েত েলাক েসখােন বাস করেব না| আরবীও েস স্থােন তঁাবু
েফলেব না| েমষপালকরা েসখােন েমষ চরােব না| 21 শুধুমাত্র
মরুভূিমর িহংস্র বনয্ জন্তু জােনায়াররাই েসখােন বাস করেব|
বািবেলর বািড়েত েকান েলাক বাস করেব না| েসখােন বনয্ জন্তুরা
শুেয় থাকেব| বনয্ ছাগলরা েখলা করেব| েপঁচা এবং বড় বড় পািখেত
বািড়গুিল ভির্ত্ত হেয় যােব| 22 বািবেলর সুন্দর প্রাসােদাপম মেনারম
বািড়গুিলেত বনয্ কুকুর এবং েনকেড়রা িচৎকার করেত থাকেব|
বািবলেক ধ্বংস করা হেব| বািবেলর েশষ সময় ঘিনেয় এেসেছ|
বািবেলর িদন আর বাড়ােনা হেব না|”

14
ইস্রােয়েলর েলাকরা স্বেদেশ িফরেব

1 ভিবষয্েত প্রভু যােকাবেক পুনরায় করুণা করেবন| প্রভু আবার
একবার ইস্রােয়েলর েলাকেদর েবেছ েনেবন এবং তােদর েদশ তােদর
িফিরেয় েদেবন| তখন িবেদশী েলাকরা যােকােবর পিরবারবেগর্র
সেঙ্গ সংযুক্ত হেব| এবং তারা একই পিরবােরর েলাক যােকােবর
বংেশাদূ্ভত বেল পিরগিণত হেব| 2ঐ জািতর েলাকরা ইস্রােয়লীয়েদর
ইস্রােয়েল িফিরেয় আনেব| ঐ জািতর েলাকরা ইস্রােয়েলর দােস
পিরণত হেব| তখন ইস্রােয়লেক যারা দখল কেরিছল, ইস্রােয়ল তােদর
দখল করেব এবং যারা তােদর অতয্াচার কেরিছল তােদর শাসন
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করেব| 3প্রভু েতামােদর কেঠার পিরশ্রম দূর কের েতামােদরআরােমর
বয্বস্থা করেবন| অতীেত েতামরা দাস িছেল| েলাকরা েতামােদর
কেঠার পিরশ্রম করেত বাধয্ কেরিছল| িকন্তু প্রভু েতামােদর কেঠার
পিরশ্রেমর অবসান ঘটােবন|

বািবেলর রাজা সম্পেকর্ একিট গান
4 েসিদন েতামরা বািবেলর রাজা সম্পেকর্ এই গানিট গাইেত শুরু

করেব| গানিট হল:

রাজা তঁার শাসনকােল অতয্ন্ত জঘনয্ বয্িক্ত িছেলন|
িকন্তু তঁার শাসনকাল এখন েশষ হেয় েগল|

5 প্রভু দুষ্ট শাসকেদর রাজদণ্ড েভেঙ িদেয়েছন|
প্রভু তােদর ক্ষমতা েকেড় িনেয়েছন|

6 বািবেলর রাজা েরাধ তঁার প্রজােদর মারধর করেতন|
িতিন কখেনাই তঁার প্রজােদর মারধর েথেক েরহাই েদনিন|

িতিন েক্রাধ প্রজােদর শাসন কেরেছন|
িতিন প্রজােদর আঘাত না কের ক্ষান্ত থােকন িন|

7 িকন্তু এখন েগাটা েদশ শান্ত ও সুিস্থর হেয়েছ|
সকেল আনন্দ করেত শুরু কেরেছ|

8 তুিম একজন শয়তান রাজা িছেল|
িকন্তু েতামার শাসন েশষ হেয়েছ|

এমন িক েদবদারু ও িলবােনােনর এরস বৃক্ষরাও
েতামার পতেন খুশী|

এই গাছরা বেল, “রাজা আমােদর েকেট েফলত|
িকন্তু রাজার পতন হেয়েছ|
েস আর কখেনা উেঠ দঁাড়ােত পারেব না|”

9 পাতাল েতামার আগমেন িবচিলত হেচ্ছ|
পাতাল পৃিথবীর সমস্ত প্রধানেদর েপ্রতাত্মােদর েতামার জনয্
জািগেয় তুলেছ|
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পাতাল রাজােদর তােদর িসংহাসন েথেক দঁাড় করােচ্ছ এবং তারা
েতামার আগমেনর জনয্ প্রস্তুত|

10 এই সব েনতারা েতামার সেঙ্গ মজা করেব|
তারা বলেব, “তুিম এখন আমােদর মেতাই একিট মৃতেদহ|
তুিম িঠক আমােদর মেতাই|”

11 েতামার দম্ভ, েতামার অহঙ্কার পাতােল নািমেয় েদওয়া হেয়েছ|
েতামার বীণার সুর েতামার েসই গির্বত আত্মার আগমন েঘাষণা
করেছ|

েপাকামাকড় েতামার েদহেক কুের কুের খােব|
তুিম তােদর ওপর িবছানার মেতা শুেয় থাকেব|
কৃিমরা েতামার েদহেক কম্বেলর মেতা েঢেক রাখেব|

12 তুিম সকােলর তারার মেতা িছেল|
িকন্তু এখন েতামার আকাশ েথেক পতন হেয়েছ|

একদা পৃিথবীর সমস্ত জািত েতামার সামেন মাথা নত কেরেছ|
িকন্তু এখন েতামােক েকেট েফলা হেয়েছ|

13 তুিম সবর্দা িনেজেক বলেত: “আিম হব পরাৎ  পেরর মেতা|
আিম স্বগর্ােরাহণ করব|
ঈশ্বেরর নক্ষত্রমণ্ডলীর উেদ্ধর্ আমার িসংহাসন উন্নীত করব|
আিম পিবত্র েদবতােদর সমাগম পবর্েত অিধষ্ঠান করব এবং ঐ
পবর্েতর ওপর েদবতােদর সেঙ্গ আমার সাক্ষাত হেব|

14আিম েমেঘর েবদীেত উঠব|
আিম পরাৎ  পেরর তুলয্ হব|”

15 িকন্তু েসটা ঘেটিন|
তুিম ঈশ্বেরর সেঙ্গ স্বেগর্ েযেত পােরা িন|
েতামােক সমািধস্থেলর গভীর অন্ধকাের িনমিজ্জত করা হেয়েছ|

16 েলাকরা েতামােক েদেখ েতামার কথা ভাবেব এবং েদখেব তুিম
শুধুই একটা মৃতেদহ|
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তারা েদখেব েয তুিম একিট শবেদেহর েচেয় েবশী িকছু নও
এবং বলেব,

“এ-ই িক েসই একই বয্িক্ত েয পৃিথবীর সমস্ত রােজয্র প্রচণ্ড ভেয়র
কারণ িছল?

17 এ িক েসই বয্িক্ত েয নগেরর পর নগর ধ্বংস কের তােক
মরুভূিমেত পিরণত করত?

এ িক েসই বয্িক্ত েয যুদ্ধবন্দী েলাকেদর বািড় িফরেত িদত না?”
18 পৃিথবীর সব রাজা সসম্মােন মারা েগেছন|

প্রেতয্ক রাজারই িনজস্ব সমািধ রেয়েছ|
19 িকন্তু েতামার মেতা অতয্াচারী রাজােক কবরও প্রতয্াখয্ান কেরেছ|

েতামার অবস্থা এখন গােছর কাটা ডােলর মেতা|
গােছর ডালেক েকেট েযমন ছঁুেড় েফেল েদওয়া হয় েতমিন তুিমও

িনজ কবরস্থান েথেক দূের িনিক্ষপ্ত হেয়ছ|
তুিম যুেদ্ধ িনহত েসইসব বয্িক্তর শরীর িদেয় ঢাকা যারা গেতর্ র
মেধয্ পাথেরর মত গিড়েয় যায়|

তুিম েসই মৃতেদেহর মত যােক মািড়েয় যাওয়া হয়|
20অেনক রাজা মারা িগেয়েছ এবং তােদর িনজস্ব কবর রেয়েছ|

িকন্তু তুিম তােদর সেঙ্গ েযাগ িদেত পােরা না|
কারণ তুিম েতামার িনেজর েদশেকই ধ্বংস কেরছ|

তুিম েতামার প্রজােদর হতয্া কেরছ|
েতামার েছেলেমেয়রা েতামার মেতা ধ্বংসকাযর্ চািলেয় যােব না|

তােদর িবরত করা হেব|

21 েতামরা তার েছেলেমেয়েদর হতয্ার জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত কর|
তােদর হতয্া কর কারণ তােদর িপতা েদাষী|

তার েছেলেমেয়রা আর কখেনাই েদেশর শাসন কতৃর্ ত্ব হােত িনেত না
পাের|

তার েছেলেমেয়রা আবার কখনও পৃিথবীটােক তােদর িনেজেদর
শহের ভিরেয় েফলেত পারেবনা|
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22 প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন, “আিম িবখয্াত শহর বািবেলর
খয্ািতেক েশষ করব| আিম এখানকার েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করব| আিম বািবেলর সমস্ত েলাকেক ধ্বংস করব| আিম তােদর
েছেলেমেয়েদর, তােদর েপৗত্র-েপৗত্রীেদর এবং তােদর প্রেপৗত্র-
েপৗিত্রেদর ধ্বংস করব|” প্রভু িনেজ একথাগুিল বেলেছন|

23প্রভু বলেলন, “আিম বািবলেক পশুেদর (অবাধ) িবচরণ ভূিমেত
পিরণত করব| এই েদশ (শহর) জলাভূিমেত পিরণত হেব| আিম
�ধ্বংেসর ঝঁাটা� িদেয় বািবলেক িবদায় করব|” প্রভু সবর্শিক্তমান এই
কথাগুিল বলেলন|

ঈশ্বর অশূরেকও শািস্ত েদেবন
24 প্রভু সবর্শিক্তমান প্রিতশ্রুিত িদেয় বলেলন, “আিম শপথ

করিছ েয এই সব ঘটনাগুিল আমার ভাবনা, পিরকল্পনা এবং সঙ্কল্প
মেতা ঘটেবই| 25 আিম আমার েদেশ অশূর রাজেক ধ্বংস করব|
আিম আমার পবর্তগুেলার ওপের ঐ রাজার ওপর িদেয় েহঁেট যাব|
এই রাজািট আমার েলাকেদর দােস পিরণত কেরিছল| েস তােদর
িদেয় ভারী েবাঝা বহন কিরেয়েছ| এই ভার সিরেয় েফলা হেব|
26 পৃিথবীবয্াপী আমার সমস্ত েলাকেদর আিম এগুিল করার পিরকল্পনা
কেরিছ| সমস্ত েদশেক শািস্ত েদওয়ার জনয্ আিম আমার ক্ষমতােক
কােজ লাগাব|”

27 প্রভু যখন েকান পিরকল্পনা কেরন তখন কারও পেক্ষই তা বয্থর্
করা সম্ভব নয়| যখন প্রভু েলাকেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ তঁার হাত
েতােলন তখন কারও পেক্ষই তঁােক থামােনা সম্ভব নয়|

পেলষ্টীয়র প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
28 েয বছর আহস রাজার মৃতুয্ হয় েস বছর এই বাতর্ া প্রদান করা

হেয়িছল|
29 েহ পেলষ্টীয়, েয রাজা েতামােদর ওপর অতয্াচার করত েস

মারা যাওয়ায় েতামরা খুবই খুশী হেয়ছ| িকন্তু েতামরা সিতয্ সিতয্ই
আনিন্দত হেয়া না| এটা সিতয্ েয তার শাসেনর অবসান ঘেটেছ|
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িকন্তু এরপর রাজার পুত্র শাসন করেব| এবং এটা েকান সােপর
আরও িবষাক্ত সােপর জন্ম েদওয়ার মেতা বয্াপার| এই নতুন রাজা
েতামােদর কােছ একিট অিত েবগবান এবং ভয়ঙ্কর সােপর মেতা
হেব| 30তেব আমার দীনহীন েলাকরা িনরাপেদ েখেত পারেব, ঘুমােত
পারেব এবং িনেজেদর িনরাপদ মেন করেব| তােদর েছেলেমেয়রা
িনরাপেদ থাকেব| আমার দিরদ্র েলাকরা শুেত পারেব এবং িনেজেদর
িনরাপদ ভাবেত পারেব| িকন্তু আিম দুির্ভক্ষ দ্বারা েতামার পিরবারেক
হতয্া করব এবং েতামার অবিশষ্ট সমস্ত েলাক মারা যােব|

31 েহ পুরদ্বারবাসী েতামরা কঁাদ|
েহ পুরবাসী েতামরা িবলাপ কর|

েহ পেলষ্টীয়বাসী েতামরা ভয় পােব|
েতামােদর সাহস গরম েমােমর মেতা গেল যােব|

েদখ, েধঁায়া উত্তেরর িদক েথেক আসেছ|
অশূর েথেক শিক্তশালী েসনাবািহনী আসেছ|

32 এই েসনারা তােদর েদেশ বাতর্ াবাহক পাঠােব|
এই বাতর্ াবাহকরা তােদর েলাকেদর িক বলেব?

তারা েঘাষণা করেব: পেলষ্টীয় পরািজত হেয়েছ|
িকন্তু প্রভু িসেয়ানেক শিক্তশালী কেরেছন
এবং তার দীন দিরদ্র েলাকরা িনরাপেদ েসখােন আশ্রয় েনেব|

15
েমায়াব িবষয়ক ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 এটা েমায়াব সম্পেকর্ একিট বাতর্ া:
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এক িদন রােত েমায়ােবর আর নগর েথেক েসনারা সমস্ত ধনসম্পদ
লুঠ করল|

ঐ রােতই নগরিটেক ধ্বংস করা হল|
এক িদন রােত েসনারা েমায়ােবর কীর নগর লুঠ করল|

ঐিদন রােতই নগরিটেক ধ্বংস করা হল|
2 রাজার পিরবার এবং দীবন শহেরর েলাকরা কান্নাকািট করার জনয্

উচ্চ স্থােন যােচ্ছ|
েমায়ােবর েলাকরা নেবা ও েমদবা শহেরর জনয্ কঁাদেছ|
সকেল তােদর েশাকপ্রকােশর জনয্ তােদর মাথা ও দািড়
কািমেয় েফেলেছ|

3 বািড়র ছাদ েথেক রাস্তাঘাট পযর্ন্ত
সবর্ত্রই েমায়ােবর েলাকরা
েশােকর েপাশাক পের কান্নাকািট করেছ|

4 িহেশ্বান ও ইিলয়ালী শহেরর েলাকরা এত েজাের কান্নাকািট করেছ
েয,

সুদূর যহস পযর্ন্ত তার শব্দ েশানা যােচ্ছ|
এমনিক েসনারাও আকিস্মক ভয় েপেয় িগেয়েছ|

তারা ভেয় কঁাপেছ|

5 েমায়ােবর দুঃেখ আমার হৃদয় বয্িথত|
েলাকরা িনরাপত্তার জনয্ ছুটেছ|
তারা েসায়র, ইগ্লত্ -শিলশীযায় পযর্ন্ত যােচ্ছ|

তারা লূহীেতর পাবর্তয্ময় পথ ধের ওঠার সময়
িবশ্রীভােব িচৎকার কের কঁাদেছ|

েহােরাণিযেমর পেথ হঁাটার সময়
েলাকরা িচৎকার কের কঁাদেছ|

6 িকন্তু িনম্রীেমর কু্ষদ্র নদী মরুভূিমর মেতা শুিকেয় িগেয়েছ|
সমস্ত েছাট গাছপালা শুিকেয় িগেয়েছ|
েকান িকছুই আর সবুজ েনই|
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7 তাই, েমায়াব তয্াগ করার আেগ েলাকরা তােদর িনজ িনজ
িজিনসপত্র সংগ্রহ কের জড় করেছ

এবং উইেলা এিক এর ওপাের িনেয় যােচ্ছ|

8 েমায়ােবর সবর্ত্রই আতর্ নাদ েশানা যােচ্ছ|
ইগ্লিয়ম এবং েবর্-এলীম শহেরর েলাকরা কঁাদেছ|

9 দীেমােনর জল রেক্ত পিরপূণর্ হেয় িগেয়েছ|
এবং আিম দীেমােনর জনয্ আেরা দুঃখ আনব|

েমায়ােবর খুব অল্পসংখয্ক েলাক শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা েপেয়
িগেয়েছ|

িকন্তু এই সব েলাকেদর ভক্ষণ করার জনয্ আিম অেনক িসংহ
পাঠাব|

16
1 েহ েলাকরা, েদেশর শাসেকর জনয্ েতামরা একিট উপহার

পাঠাও| েসলা েথেক একিট েমষশাবক মরুভূিমর মেধয্ িদেয় িসেয়ান
কনয্া পবর্েতর কােছ পািঠেয় দাও|

2 েমায়ােবর েমেয়রা অেণর্ান নদী পার হওয়ার েচষ্টা করেছ|
তারা এক জায়গা েথেক অনয্ জায়গায় সাহােযয্র জনয্ ছুটেছ|
তােদরঅবস্থা েযন নীড় েভেঙ হািরেয় যাওয়া েছাট্ট পািখর মেতা|

3 তারা বলেছ, “আমােদর সাহাযয্ কর,
বেল দাও আমরা এখন িক করব!

েযমন কের ছায়া মধয্ােহ্নর গনগেন সূযর্ েথেক আমােদর রক্ষা কের,
েতমিন প্রভু শত্রুেদর হাত েথেক আমােদর রক্ষা কর|

আমরা শত্রুেদর হাত েথেক পািলেয় েবঁেচিছ|
আমােদর আড়াল কর|
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আমােদর শত্রুেদর হােত তুেল িদও না|”
4 েমায়ােবর েলাকেদর েজার কের বািড় ছাড়া করা হেয়েছ|

তাই তােদর েতামােদর েদেশ বাস করেত দাও|
শত্রুেদর েচাখ েথেক তােদর লুিকেয় রােখা|

লুঠতরাজ বন্ধ হেব| শত্রুরা পরাস্ত হেব|
অতয্াচারী েলাকরা েদশ েছেড় চেল যােব|

5 তারপর দায়ুেদর পিরবার েথেক
একজন নতুন রাজা আসেবন|
িতিন িবশ্বস্ত, দয়ালু এবং েপ্রিমক হেবন|

এই রাজা নয্াযয্ িবচার করেবন|
যা িকছু ভাল এবং সিঠক েস সব কাজ িতিন তাড়াতািড় করেবন|

6আমরা েমায়াব্বাসীেদর অহঙ্কার এবং দািম্ভকতার কথা শুেনিছ|
তারা অহঙ্কারী এবং িহংস্র|

তারা দম্ভ কের,
িকন্তু তােদর দম্ভগুিল শুধুই কতগুিল ফঁাকা বুিল|

7 এই অহঙ্কােরর জনয্ েগাটা েমায়াব েদশ ভুগেব|
েমায়ােবর সমস্ত েলাক হাহাকার করেব|

তারা দুঃিখত হেব এবং অতীেত তােদর যা যা িছল তারা তা িফের
েপেত চাইেব|

8 িহেশ্বােনর েক্ষত ও িসব্মার দ্রাক্ষােক্ষত নষ্ট হেয় িগেয়েছ|
িবেদশী শাসকরা তােদর সব দ্রাক্ষাগাছ েকেট েফেলেছ|

সুদূর যােসর শহর পযর্ন্ত এমনিক মরুভূিমর েভতর পযর্ন্ত তােদর দ্রাক্ষা
বাগান ছিড়েয় থাকত|

তােদর শাখাগুিল এেকবাের সমুেদ্রর ওপার পযর্ন্ত ছিড়েয় পড়ত|
9 “আিম যােসর এবং িসব্মার েলাকেদর সেঙ্গ কঁাদব

কারণ দ্রাক্ষা েক্ষতগুিল ধ্বংস করা হেয়েছ|
আিম িহেশ্বান এবং ইিলয়ালীর েলাকেদর সেঙ্গ কঁাদব

কারণ েকান শসয্ সংগ্রহ হেব না|
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েকান গ্রীষ্মকালীন ফসল উঠেব না|
তাই েকান আনন্দ উল্লাস হেব না|

10কারেমেল েকান আনন্দ গান হেব না|
শসয্ সংগ্রেহর সময়কার আনেন্দর আিম পিরসমািপ্ত ঘটাব|

দ্রাক্ষারস ৈতরীর জনয্ েয সমস্ত দ্রাক্ষা ৈতির হেয় আেছ
তা সব নষ্ট হেয় যােব|

11 তাই আিম েমায়াব এবং কীর্-েহরস
এই দুিট শহেরর জনয্ খুবই দুঃিখত|

12 েমায়ােবর েলাকরা তােদর উপাসনালেয় যােব|
েলাকরা প্রাথর্না জানােনার েচষ্টা করেব|

িকন্তু তারা তােদর পিরণাম িক হেব তা েদখেত েপেয় এত দুবর্ল
হেয় পড়েব েয আর প্রাথর্না করেত পারেব না|”

13 প্রভু েমায়াব সম্পেকর্ এই ঘটনাগুিলর কথা বহুবার বেলেছন|
14 এবং প্রভু এখন বেলন, “িতন বছেরর মেধয্ এই িবপুল জনসংখয্া
এবং অনয্ানয্ িজিনষ, যার জনয্ েমায়াব গির্বত, তার িবেশষ িকছুরই
অিস্তত্ব থাকেব না (িঠক েযমন ভাড়া করা সহকারীরা সময় েগােন)|
শুধুমাত্র ক্ষীণবল গুিটকতক েলাক পেড় থাকেব|”

17
অরােমর উেদ্দেশয্ ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 এটা দেম্মশেকর জনয্ দুঃেখর বাতর্ া| প্রভু বলেলন এই ঘটনাগুিল
দেম্মশেক ঘটেব:

“দেম্মশক এখন একিট শহর, িকন্তু এই শহর ধ্বংস হেয় যােব|
শহের ধ্বংসসূ্তপ ছাড়া আর িকছুই থাকেব না|

2 েলাকরা অেরােয়র শহরগুিল তয্াগ কের পালােব|
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এই সব খািল শহের েমেষর পাল েযখােন েসখােন অবােধ ঘুের
েবড়ােত পারেব|

তােদর িবরক্ত করা বা ভয় েদখােনার েকউ থাকেব না|
3 ইফ্রিয়েমর দুগর্ নগরীগুিল (ইস্রােয়ল) ধ্বংস হেয় যােব|

দেম্মশেকর সরকার েশষ হেয় যােব|
ইস্রােয়েল েয ঘটনা ঘেটেছ অরােম তাই ঘটেব|

সমস্ত গুরুত্বপূণর্ েলাকেদর অপসারণ করা হেব|”
প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন এই ঘটনাগুিল ঘটেব|

4 যােকােবর সমস্ত মিহমা অবদিমত হেব|
তার সমৃিদ্ধ ক্ষয়লাভ করেব|

5ঐ সময়টা রফায়ীম উপতয্কায় ফসল েতালার সমেয়র মেতা হেব|
শ্রিমকরা েক্ষত েথেক ফসল তুেল তা এক জায়গায় জেড়া কের,
তারপর তারা চারা গাছগুিল েথেক শেসয্র মাথা েকেট েনয় এবং শসয্
সংগ্রহ কের|

6 েস সময়টা জলপাই (অিলভ) সংগ্রেহর কােলর মেতা হেব|
েলাকরা জলপাই গাছ েথেক জলপাই েতােল| িকন্তু কেয়কটা জলপাই
সাধারণত গােছর মাথায় েথেক যায়| িকছু িকছু গােছর ডােলর মাথায়
চার-পঁাচটা কের জলপাই পেড় থােক| এখানকার শহরগুিলর অবস্থাও
েসরকম হেব| প্রভু সবর্শিক্তমান এই ঘটনাগুেলার কথা বলেলন|

7 েস সমেয় েলাকরা তােদর সৃষ্টিকতর্ া ঈশ্বেরর েখঁাজ করেবন|
তােদর েচাখ ইস্রােয়েলর পিবত্রতেমর িদেক েচেয় থাকেব| 8 েলাকরা
তােদর ৈতরী েবদীগুেলার িদেক যােব না| তারা তােদরআেশরার খঁুিটর
কােছ এবং িনেজেদর হােত ৈতরী সূযর্েদবতার মূির্ত্তর কােছ েবদীেত
যােব না| 9 েস সময় সমস্ত দুগর্ শহর পিরতয্ক্ত হেব| ঐ শহরগুিলর
অবস্থা ইস্রােয়েলর েলাকরা আসার আেগ েদেশর পবর্ত ও জঙ্গেলর
পিরতয্ক্ত ভূিমর মেতা হেব|অতীেত ইস্রােয়েলর েলাকেদরআগমেনর
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সময় অনয্ সমস্ত েলাকরা পািলেয় িগেয়িছল| ভিবষয্েত এই েদশ
আবার পিরতয্ক্ত হেব| 10কারণ েতামরা েতামােদর রক্ষাকতর্ া ঈশ্বরেক
ভুেল িগেয়ছ| ঈশ্বর েয েতামােদর িনরাপদ জায়গা তা েতামরা স্মরণ
করছ না|
েতামরা অেনক দূরদূরান্ত েথেক খুব ভােলা জােতর দ্রাক্ষা এেনছ|

িকন্তু এগুেলােক েরাপণ করেল গাছগুেলা জন্মােব না| 11 এক িদন
েতামরা েতামােদর দ্রাক্ষা গাছগুেলােক েরাপণ করেব| এবং তােদর
বড় করার েচষ্টা করেব| পেরর িদন গাছগুেলা বড় হেত আরম্ভ করেব|
িকন্তু ফসল েতালার সমেয় েতামরা যখন দ্রাক্ষা তুলেত যােব, েদখেব
েয সব গাছগুেলা মের েগেছ| েকান েরাগ সব গাছেক েমের েফলেব|

12অেনক েলােকর কান্নার েরাল েশান|
তারা সমুেদ্রর েঢউেয়র মেতা,

সমুদ্র জেলাচ্ছােসর শেব্দর মেতা গজর্ ন করেছ|
13 েলাকরা এই েঢউেয়র মেতা গজর্ ন করেব|

িকন্তু ঈশ্বর তােদর ধমক েদেবন|
তাই তারা দূের পালােব|

তারা ঝেড়র সামেন ভূিষর মেতা িকংবা ঝেড়র মুেখ েছাট
িশকড়ওয়ালা গােছর মেতা উেড় যােব|

14ঐ িদন রােত েলাকরা ভয় পােব|
সকাল হওয়ার আেগই সবাই পািলেয় যােব|

েকান িকছুই পেড় থাকেব না|
তাই শত্রুরা িকছুই পােব না|

তারা আমােদর েদেশ আসেব|
িকন্তু েদেশ তখন িকছুই থাকেব না|
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18
কূশীয়েদর প্রিত ঈশ্বেরর বাণী

1 কূশীয় নদীগুিলর ৈদঘর্য্ বরাবর েদশিটর িদেক েদখ| েদশিটপতেঙ্গ
ভের িগেয়েছ| তুিম তােদর ডানার ভন ভন শব্দ শুনেত পাচ্ছ| 2 ঐ
েদশিট েভলায কের সমুেদ্রর ওপাের বাতর্ াবাহক পাঠােচ্ছ|

েহ দ্রুতগামী বাতর্ াবাহকগণ,
দীঘর্কায় ও মসৃণত্বেকর েলাকেদর কােছ যাও|

সমস্ত জায়গার েলাকরা এই দীঘর্কায় এবং মসৃণত্বেকর েলাকেদর ভয়
পায়,

তারা একিট শিক্তশালী জািত যারা অনয্ জািতেদর পরািজত
কের|

তারা একিট েদেশ বাস কের েযিট নদীসমূহ দ্বারা িবভক্ত|
3ঐসব েলাকেদর সাবধান কের দাও েয তােদর েকান না েকান িবপদ

ঘটেব|
এই েদেশর েলাকেদর েয িবপদ ঘটেব সারা পৃিথবীর েলাক তা
েদখেত পােব|

এই সব লম্বা েলাকেদর কপােল যা ঘটেব তা পৃিথবীর সবাই পবর্েতর
ওপের পতাকা ওড়ার দৃেশয্র মেতা পিরষ্কার েদখেত পােব|

যুেদ্ধরআেগ িশঙা েফঁাকার শেব্দর মেতা পৃিথবীর সবাই পিরষ্কার
ভােব তা শুনেত পােব|

4 প্রভু বলেলন, “েয জায়গা আমার জনয্ ৈতরী হেয়েছ আিম
েসখােন থাকব|* িকন্তু 5আিম শান্তভােব এইসব ঘটনা পযর্েবক্ষণ
করব| গ্রীেষ্মর এক মেনারম দুপুের (েয সমেয় এক েফঁাটা বৃষ্টি হয়
না অথচ েভাের িশিশর পেড়|) 5একটা ভয়ঙ্কর িকছু ঘটেব| এিট ঘটেব
* 18:4: েয � থাকব এটা হয়ত েজরুশােলেমর মিন্দরেক উেল্লখ করেছ|
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ফসল কাটার সমেয়র আেগ যখন ফুলগুিল ফুেট যােব এবং নতুন
দ্রাক্ষাগুিল মঞ্জরীত হেব এবং বাড়েত থাকেব; িকন্তু তখন শত্রুরা এেস
গাছগুিল েকেট েফলেব ও দ্রাক্ষা লতাগুিল িঁছেড় েফলেব এবং েসগুিল
ছঁুেড় েফেল েদেব| 6দ্রাক্ষা েক্ষতগুিল পবর্েতর পািখ এবং বনয্ জন্তুেদর
খাবার জনয্ পেড় থাকেব| গ্রীষ্মকােল পািখরা দ্রাক্ষা-লতায বাসা বঁাধেব
এবং শীতকােল বনয্ জন্তুরা দ্রাক্ষা-লতা খােব|”

7 তখন দীঘর্কায় ও মসৃণত্বেকর েলাকরা প্রভু সবর্শিক্তমােনর জনয্
একিট িবেশষ ৈনেবদয্ িনেয় আসেব| সমস্ত জায়গার েলাকরা এই
দীঘর্কায়, মসৃণত্বেকর েলাকেদর ভয় পায়| একিট ক্ষমতাবান জািত
যারা অনয্ েদশসমূহেক পরাস্ত কের, তারা একিট েদেশ বাস কের
েযিট নদীসমূহ দ্বারা িবভক্ত| এই ৈনেবদয্ িসেয়ান পবর্েত, প্রভু েযখােন
অিধষ্ঠান কেরন, েসখােন আনা হেব|

19
িমশের ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 িমশর সম্পেকর্ বাতর্ া: েদেখা! প্রভু একটা দ্রুত ধাবমান েমেঘ চেড়
আসেছন| িতিন িমশের যােবন এবং তঁার এই আগমেন েসখানকার
মূির্ত্তরা ভেয় কঁাপেব| সাধারণতঃ িমশরবাসীরা সাহসী িকন্তু প্রভুর
আগমেন তােদর সাহস গরম েমােমর মেতা গেল যােব|

2 ঈশ্বর বেলন: “আিম িমশেরর েলাকেদর িনেজেদর মেধয্
মারামাির করাব| ভাই লড়েব ভাইেয়র িবরুেদ্ধ| প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ
প্রিতেবশী| এক শহর অনয্ শহেরর িবরুেদ্ধ| এক রাজয্ অনয্ রােজয্র
িবরুেদ্ধ| 3 েলাকরা িবভ্রান্ত হেব| েলাকরা তােদর ভ্রান্ত েদবতা ও জ্ঞানী
েলাকেদর দরবাের হািজর হেয় জানেত চাইেব তােদর িক করা উিচৎ |
েলাকরা যাদুকেরর কােছও িজজ্ঞাসা করেব| িকন্তু কােরার উপেদশই
কাযর্করী হেব না|” 4গুরু, সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন, “িমশরেক আিম
এক কেঠার প্রভুর হােত েদব| এক শিক্তশালী রাজা েলাকেদর শাসন
করেব|”
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5 নীলনদ এমশঃ শুিকেয় আসেব| সমুদ্র েথেক জল চেল যােব|
6 সমস্ত নদীর জল দুগর্েন্ধ ভের যােব| িমশেরর খালগুিল এমশঃ
শুিকেয় যােব এবং জলহীন হেয় পড়েব| সমস্ত জলজ উিদ্ভদগুিলেত
পচন ধরেব| 7 নীলনেদর তীর ধের েযসব েছাট গাছপালা আেছ
েসগুেলা মের যােব এবং উেড় যােব| এমন িক নীলনদ েযখােন
সবেচেয় েবশী িবসৃ্তত, েসখানকার গাছপালাও মের যােব|

8 নীলনদ েথেক েয সমস্ত েজেলরা মাছ ধরত তারা এমশঃ িবষণ্ন
হেব এবং কঁাদেব| যারা নীলনেদর ওপর জাল িবিছেয় জীিবকা িনবর্াহ
করত তারা দুবর্ল হেয় যােব| 9 েয সমস্ত মানুষ কাপড় ৈতরী কের তারাও
ভীষণ িবষণ্ন| কারণ কাপড় ৈতরীর প্রেয়াজনীয় ফ্লাক্স এক রকেমর গাছ
আর নদীর পােড় জন্মােচ্ছ না| 10 নদীর জল ধের রাখার জনয্ যারা বঁাধ
ৈতরী করেতা, তারাও কাজ হািরেয় িবষণ্ন হেব|

11 েসায়ন শহেরর েনতারা েবাকা| ফেরৗেণর “িবজ্ঞ পিণ্ডতরা” ভুল
উপেদশ িদেয়েছ| ঐ েনতারা বেলেছন েয তঁারা জ্ঞানী ও রাজারই
বংশধর| িকন্তু যতটা িবজ্ঞ বেল তঁারা িনেজেদর ভাবেছন ততটা
তঁারা নন| 12 িমশর, েতামার জ্ঞানী মানুষরা েকাথায়? ঐ জ্ঞানী
িবজ্ঞ বয্িক্তেদর জানেত হেব েয সবর্শিক্তমান প্রভু িমশেরর জনয্ িক
পিরকল্পনা কেরেছন| িক ঘটেব তা েজেন িনেয় তা তােদর অনয্েদর
জানােনা উিচৎ |

13 েসায়ন শহেরর েনতােদর েবাকা বানােনা হেয়েছ| েনােফর
েনতােদর ভ্রান্ত িজিনষ িবশ্বাস কিরেয় ঠকােনা হেয়েছ| তাই তারা
িমশরেক ভুল পেথ িনেয় যায়| 14 প্রভু, েনতােদর িবভ্রান্ত কেরেছন|
তারা রাস্তা ভুেলেছ এবং িমশরেক ভুল পেথ চািলত কেরেছ| েনতােদর
সব কাজই ভুেল ভরা| তারা, মািটেত তােদর বিমর ওপর মাতােলর
মত টল্মল কের েহঁেট েবড়ায়| 15 েনতারা িমশেরর জনয্ িকছুই করেত
পারেব না| এই েনতারা হেচ্ছ “মাথা এবং েলজ|” তারা হেচ্ছ “গােছর
মাথা এবং বৃন্তসমূহ|”

16 িমশরীয়রা েসই সময় ভীত-সন্ত্রস্ত েমেয়েদর মেতা হেয় পড়েব|
প্রভু সবর্শিক্তমােনর আগমেন তারা ভয় পােব| প্রভু েলাকেদর শািস্ত
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েদওয়ার জনয্ তার বাহু প্রসািরত করেবন এবং তারা ভীত হেব|
17 িযহূদা হেব এমন এক জায়গা যা িমশেরর সব মানুেষর কােছই
আতঙ্ক স্বরূপ| িমশেরর েকান মানুষ িযহূদার নাম শুনেলই েস হঠাৎ  ই
আতিঙ্কত হেয় পড়েব| প্রভু সবর্শিক্তমান এই ভােবই িমশরীয়েদর শািস্ত
েদেবন বেল পিরকল্পনা কেরেছন| 18ঐ সময়, িমশেরর পঁাচিট শহেরর
েলাকরা কনান ভাষায় (ইহুদীেদর ভাষা) কথা বলেব| ঐ পঁাচিট শহেরর
একিট হেব “ধ্বংেসর শহর|”* শহেরর েলাকরা প্রভু সবর্শিক্তমানেক
েমেন েনওয়ার অঙ্গীকার করেব|

19 ঐ সময় িমশেরর মাঝখােন প্রভুর এক েবদী থাকেব| প্রভুেক
সন্মান েদখােনার জনয্ িমশেরর সীমানায় একিট সৃ্মিত স্তম্ভ থাকেব|
20 এগুিল থাকার অথর্ সবর্শিক্তমান প্রভু কত ক্ষমতাধর তা েদখােনা|
প্রভুর কােছ সাহােযয্র জনয্ েকঁেদ পড়েলই সাহাযয্ িমলেব| প্রভু
েলাকেদর কােছ একজন ত্রাণকত্তর্ া পাঠােবন েয তােদর প্রিতরক্ষা
করেব এবং তােদর পীড়নকারী েলাকেদর হাত েথেক উদ্ধার করেব|

21 িমশেরর েলাকরা েস সময় সিতয্ সিতয্ই প্রভুেক জানেব|
তারা ঈশ্বরেক ভােলাবাসেব| েলাকরা ঈশ্বেরর েসবা করেব এবং
অেনক পশুবিল েদেব| তারা প্রভুর কােছ প্রিতশ্রুিত করেব এবং েসই
প্রিতশ্রুিত পালন করেব| 22প্রভু িমশেরর েলাকেদর শািস্ত েদেবন এবং
তারপর তােদর ক্ষমা করেবন| পের ঐ েলাকরা প্রভুর কােছ িফের
আসেব| প্রভু প্রেতয্েকর প্রাথর্না শুনেবন এবং তােদর ক্ষমা করেবন|

23 েসই সময়, িমশর েথেক অশূর পযর্ন্ত একটা রাজপথ থাকেব|
তখন অশূেরর েলাকরা ঐ পেথই িমশের যােব এবং িমশেরর েলাকরা
ঐ রাজপথ ধেরই অশূের আসেব| িমশর ও অশূেরর েলােকরা িমেল
িমেশ কাজ করেব|† 24 েস সময় ইস্রােয়ল, িমশর ও অশূর িমিলত
হেব এবং েদশেক িনয়ন্ত্রণ করেব| এটা েদেশর পেক্ষ কলয্াণকর হেব|
25 প্রভু সবর্শিক্তমান ঐ সিম্মিলত েদশগুিলেক আশীবর্াদ করেবন|
* 19:18: ধ্বংেসর শহর এই শহরিট “সূযর্ শহর” নােম পিরিচত| সম্ভবতঃ এিট হেচ্ছ
েহিলও েপািলেসর ওপেরর শহরিট| † 19:23: িমশর � করেব একসেঙ্গ উপাসনা
করেব অথবা “িমশর অশূরেদর েসবা করেব|”
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িতিন বলেবন, “িমশর তুিম আমার েলাক| অশূর আিম েতামােক
সৃষ্টি কেরিছ| ইস্রােয়ল, তুিম আমার| েতামরা প্রেতয্েকই আমার
আশীবর্াদপুষ্ট!”

20

অশূর িমশর এবং কূশেক হারােব
1 সেগর্ান িছেলন অশূেরর রাজা| সেগর্ান তঁার েসনাপিত তত্তর্ নেক

অেস্দাদ শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত পাঠান| তত্তর্ ন েসখােন িগেয়
শহরিট দখল কের েনন| 2 েসই সময় প্রভু আেমােসর পুত্র িযশাইেয়র
মাধয্েম কথাবাতর্ া বেলিছেলন| প্রভু বেলন, “যাও, েতামার েকামর
েথেক দুঃেখর কাপড় সরাও| পা েথেক জুেতা খুেল েফল|” িযশাইয়
প্রভুর আেদশ পালন করল| খািল পােয়, খািল গােয় িযশাইয় চারিদেক
ঘুের েবড়াল|

3 তারপর প্রভু বলেলন, “িযশাইয় িতন বছর ধের খািল পােয়
খািল গােয় ঘুের েবিড়েযেছ| এটা িমশর এবং কূশ েদেশর কােছ
একটা িনদশর্ন| 4অশূেরর রাজা িমশর ও কূশেদশেক পরািজত করেব|
অশূররা বন্দীেদর তােদর েদশ েথেক ধের িনেয় যােব| বৃদ্ধ এবং য়ুবা
বন্দীেদর খািল পােয় এবং েপাশাক-আশাক না পিরেয় হঁািটেয় িনেয়
যাওয়া হেব|তারা সমূ্পণর্ উলঙ্গ থাকেব| িমশেরর েলাকরা লিজ্জত হেব|
5 তারা ভীত এবং হতাশ হেব কারণ তারা কূশ েদেশর কােছ সাহাযয্
আশা কেরিছল এবং িমশর েদেশর মিহমায় তােদর আস্থা িছল|”

6 সমুেদ্রর ধাের বসবাসকারী েলাকরা বলেব, “আমরা ঐ
েদশগুিলর কাছ েথেক সাহাযয্ পাবার ভরসা কেরিছলাম| আমরা
ওেদর কােছ ছুেট িগেয়িছলাম যােত অশূেরর রাজার হাত েথেক তারা
আমােদর রক্ষা কের| িকন্তু ওেদর িদেক তাকাও| ওরাও বন্দী| ওেদর
েদশ দখল হেয় েগেছ| তাহেল আমরা িক ভােব মুিক্ত পাব?”
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21
বািবলেক ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 সমুেদ্রর তীরবতীর্ মরুভূিম* সম্পেকর্ দুঃখ বাতর্ া:

মরুভূিম েথেক িকছু িবপদ আসেছ|
িযহূদার দিক্ষেণ মরু অঞ্চল েনেগভ েথেক একিট বাতােসর
ঝটকার মেতা এটা আসেছ|

এটা ভয়ঙ্কর একটা েদশ েথেক আসেছ|
2আিম েদখিছ খুব ভয়ঙ্কর িকছু একটা ঘটেব|

আিম েদখিছ িবশ্বাসঘাতকরা েতামার িবরুেদ্ধ|
আিম েদখিছ েলাকরা েতামার সম্পদ লুঠ কের িনেচ্ছ|

এলম যাও এবং ঐ েলাকেদর িবরুেদ্ধ লড়াই কেরা|
মািদয়া শহেরর চারিদেক েতামার ৈসনয্েদর েমাতােয়ন কর এবং ওেদর

হারাও|
আিম শহেরর সমস্ত খারাপ িজিনসেক ধ্বংস করব|

3আিম ঐসব ভয়ঙ্কর িজিনস েদেখিছ|
এখনআিম ভীত-সন্ত্রস্ত| ভেয়র কারেণ পাকস্থলীেত বয্থা পািচ্ছ|

ঐ বয্থা প্রসব যন্ত্রণার মেতা|
যা িকছু শুনিছ তাই আমােক ভয় পাইেয় িদেচ্ছ|
যা িকছু েদখিছ তােত আিম ভেয় কঁাপিছ|

4আিম উিদ্বগ্ন, আিম ভেয় কঁাপিছ|
এখন আমার মেনারম সন্ধয্া ভেয়র রােত পযর্বিসত|

5 েলাকরা ভাবেছ সব িকছুই ভাল|

* 21:1: সমুেদ্র � মরুভূিম সম্ভবতঃ এিট বািবল েদশেক েবাঝােচ্ছ|
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তারা বলেছ, “খাবার ও পান করার জনয্ েটিবল প্রস্তুত কর!
িঠক ঐ সময় ৈসনয্রা বলেছ, রক্ষীেদর িনেয়াগ কর|
আিধকািরকগণ উেঠ পড়
এবং েতামােদর বমর্েক পািলশ কর!”

6 আমার প্রভু আমায় বলেলন, “শহের নজরদাির চালােনার জনয্
একজন মানুষ খঁুেজ আেনা| ঐ েলাকিট যা যা েদেখেছ তা অবশয্ই
আমােক জানােব| 7 যিদ ঐ রক্ষী অশ্বােরাহী ৈসনয্েদর, গাধা ও উেটর
সািরেক এিগেয় আসেত েদেখ তাহেল খুব সন্তপর্েন ওেদর কথাবাতর্ া
শুনেত েচষ্টা করেব|”

8 তারপর একিদন, েস সতকর্ বাণী েদেব:

“িসংহ! প্রভু, প্রিতিদন আিম পযর্েবক্ষণ েকন্দ্র েথেক লক্ষয্ রািখ|
প্রিত রােত আিম আমার পাহারা েদবার জায়গায় দঁািড়েয় পাহারা
িদই|

9 িকন্তু ওরা আসেছ, আিম অশ্বােরাহী ৈসনয্ এবং েলাকেদর সাির
েদখিছ|”

তখন এক বাতর্ াবাহক বলল,
“বািবেলর পতন হেয়েছ|
বািবল মািটেত মুখ থুবেড় পেড়েছ|

তার সমস্ত ভ্রান্ত েদবতার মূির্ত্তগুিল
মািটেত আছেড় টুকেরা টুকেরা কের ভাঙা হেয়েছ|”

10 িযশাইয় বলেলন, “েহ আমার েলাকরা, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভু
সবর্শিক্তমােনর কাছ েথেকআিম যা যা শুেনিছলাম তা সবই েতামােদর
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জািনেয়িছ| খামাের শসয্ মাড়াই করার মেতা েতামােদরও মাড়ােনা
হেব|”

এদেমর প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
11 দূমা সম্পেকর্ বাতর্ া:

েসয়ীর (এদম) েথেক েকউ আমায় ডাকল|
েস বলল, “প্রহরী রােতর আর কতটুকু বািক?
আর কতক্ষণ এই অন্ধকার থাকেব?”

12 প্রহরী উত্তর িদল,
“সকাল আসেছ| িকন্তু তারপর আবার রাত আসেব|

এরপরও যিদ েতামার িকছু িজজ্ঞাসয্ থােক,
তাহেল িফের এেসা| (তখন আবার িজজ্ঞাসা) করেব|”

আরেবর প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
13আরব সম্বেন্ধ দুঃেখর বাতর্ া:

দদান েথেক এক দল বয্বসায়ী তােদর বয্বসার িজিনসপত্র পশুর টানা
গািড়েত (ক্য়ারাভান) চািপেয় িনেয় আসেছ|

আরেবর মরুভূিমেত িকছু গােছর কােছ তারা রাত কাটাল|
14 তারা িকছু তৃষ্ণাতর্ ভ্রমণকারীেদর জল পান করােলা|

েটমার েলাকরা ঐ ভ্রমণকারীেদর খাদয্ও িদল|
15ঐসব েলাক তরবািরর নাগাল এিড়েয় পািলেয় েবড়ােচ্ছ|

তীেরর আওতা েথেক তারা পািলেয় েবড়ােচ্ছ|
িবধ্বংসী যুেদ্ধর হাত েথেক বঁাচেত

তারা পািলেয় যািচ্ছল|
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16সদাপ্রভু আমায় বেলিছেলন েয এই সব ঘটেব| প্রভু বেলিছেলন,
“এক বছেরর মেধয্ই, েয ভােব একজন ভাড়ােট সহকারী সময়
েগােন, েকদেরর সমস্ত েগৗরব অদৃশয্ হেয় যােব| 17 েস সময় শুধু
কেয়কজন তীরন্দাজ, েকদেরর মহান ৈসনয্রা েবঁেচ থাকেব|” কারণ
প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন!

22
দশর্ন উপতয্কা সম্বেন্ধ ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 দশর্ন উপতয্কা* সম্বেন্ধ দুঃেখর বাতর্ া:

েহ েলাকরা, েতামােদর িক হেয়েছ?
েতামার েলাকরা েকন ছােদ লুিকেয় থাকেছ?

2অতীেত এই শহরটা খুব বয্স্ত শহর িছল|
এই শহর িছল শব্দমুখর এবং সুখী|

িকন্তু এখন সব িকছুর পিরবতর্ ন হেয়েছ|
েতামার েলাকরা তরবািরর আঘাত ছাড়াই িনহত হেচ্ছ|
যুদ্ধ না কেরও মারা পেড়েছ|

3 েতামােদর সব েনতারা এক সেঙ্গ পািলেয় েগল|
িকন্তু সকেলই আবার বন্দী হেয়েছ|
েনতারা বন্দী হেয়েছ ধনুক ছাড়াই|

4 তাই আিম বলিছ, “আমার িদেক তািকও না|
আমােক কঁাদেত দাও|

েজরুশােলম ধ্বংেসর কারেণ আমার এই কান্না|
আমােক সান্ত্বনা িদেত েতামােদর ছুেট আসেত হেব না|”

* 22:1: দশর্ন উপতয্কা এিট েজরুশােলেমর েক সম্ভবতঃ এিট বািবল েদশেক েবাঝােচ্ছ|
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5 প্রভু একটা িদন েবেছ েরেখেছন| ঐ িদেন জািতদাঙ্গা হেব এবং
িবভ্রািন্ত ছিড়েয় পড়েব| েলােকরা দশর্ন উপতয্কায় এেক অপরেক
পদদিলত করেব| শহেরর েদওয়াল েভেঙ্গ েফলা হেব| উপতয্কার
েলাকরা পাবর্তয্ শহের থাকা েলাকেদর উেদ্দেশয্ সাহােযয্র জনয্
িচৎকার করেব| 6 এলেমর অশ্বােরাহী ৈসনয্রা তােদর তীেরর বয্াগ
িনেয় যুদ্ধেক্ষেত্র যােব| কীেরর েলাকরা তােদর বমর্ প্রস্তুত রাখেব|
7 ৈসনয্রা েতামার িবেশষ উপতয্কায় জমােয়ত হেব| উপতয্কািট রথ
িদেয় ভের যােব| শহেরর প্রেবশপেথ অশ্বােরাহী ৈসনয্রা িনেজেদর
েমাতােয়ন রাখেব| 8 ঐ সমেয় িযহূদার েলাকরা অরেণয্র প্রাসােদ
মজুত যুদ্ধাস্ত্র বয্বহার করেত চাইেব| ৈসনয্রা িযহূদার প্রাচীর েভেঙ
েফলেব|

9-11 দায়ুেদর শহেরর প্রাচীের ফাটল ধরেব এবং তুিম ঐ ফাটলগুিল
েদখেত পােব| তাই তুিম বািড়ঘরগুিল গুনেব এবং ঐ বািড়গুিলর পাথর
বয্বহার কের প্রাচীেরর ফাটেল লাগােব| তুিম জল ধের রাখার জনয্
দুিট প্রাচীেরর মাঝখােন একটা জায়গা ৈতির করেব এবং তুিম জল
ধের রাখেত পারেব|
েতামরা ঐসব িনেজেদর রক্ষা করার জনয্ করেব| িকন্তু েয ঈশ্বর

সব িকছু সৃষ্টি কেরেছন েতামরা েসই ঈশ্বরেক িবশ্বাস করেব না|অেনক
িদনআেগ িযিনআমােদরজনয্ এই সব িকছু কেরেছন েসই একজনেক
(ঈশ্বর) েতামরা েদখেব না| 12 তাই, আমার সদাপ্রভু, সবর্শিক্তমান,
েলাকেদর তােদর মৃত বনু্ধেদর জনয্ কঁাদেত এবং েশাকপ্রকাশ করেত
বলেবন| েলাকরা তােদর দািড় কািমেয় েফলেব এবং দুঃেখর েপাশাক
পরেব| 13 িকন্তু েদখ, েলাকরা এখন সুখী| তারা আনন্দ করেছ| বলেছ:

গবািদ পশু ও েমষেদর মার, আমরা উৎসব করব|
েতামরা খাদয্ খাও ও দ্রাক্ষারস পান কর|

খাও এবং পান কর কারণ আমরা েতা আগামী কাল মরব|
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14প্রভু সবর্শিক্তমান এগুিলআমােক বলেলন এবংআিম তা িনেজর
কােন শুনলাম: “েতামরা খারাপ কাজ কেরছ তাই েদাষী সাবয্স্ত হেয়ছ
এবং আিম প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ এই পাপ ক্ষমা করার আেগই েতামরা মারা
যােব|” আমার সদাপ্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বলেলন|

িশেব্ন ঈশ্বেরর বাতর্ া
15 আমার সদাপ্রভু, সবর্শিক্তমান আমােক এই কথাগুিল

বেলিছেলন, িশেব্ন নামক এই ভৃেতয্র কােছ যাও| ঐ ভৃতয্ হল
রাজপ্রাসােদর অধয্ক্ষ| 16 ভৃতয্িটেক িজজ্ঞাসা কর “এখােন িক করছ?
েতামার পিরবােরর েকউ িক এখােন সমািহত হেয়েছ? েকন তুিম
এখােন কবর খঁুড়েছা? িযশাইয় বলেলন, “এই েলাকটার িদেক েদখ|
েস একিট উঁচু জায়গায় কবর খঁুড়েছ| এই েলাকিট পাথর েকেট েকেট
িনেজর কবর ৈতির করেছ|

17-18 “েহ মানুষ, প্রভু েতামায় িপেষ মারেবন| প্রভু েতামােক
একটা েছাট েগালায পিরণত করেবন এবং দূেরর একিট িবশাল েদেশ
েতামােক ছঁুেড় েফলেবন এবং েসখােন তুিম মারা যােব|
প্রভু বলেলন, “তুিম েতামার যুদ্ধরেথর জনয্ খুবই গির্বত| িকন্তু ঐ

দূরবতীর্ েদেশ নতুন শাসেকর কােছ েতামার েথেকও ভাল যুদ্ধরথ
থাকেব| তাই েতামার রথ ঐ রাজপ্রাসােদ েতমন গুরুত্ব পােব না|
19 এখােন আিম েতামার গুরুত্বপূণর্ কােজ বাধার সৃষ্টি করব| েতামার
নতুন মিনব এেত িবরক্ত হেয় েতামায় গুরুত্বপূণর্ কাজ েথেক সিরেয়
েদেবন| 20 ঐ সময়, আিম আমার দাস, ইলীয়াকীমেক ডাকব|
ইলীয়াকীম হেচ্ছ িহিল্কেয়র পুত্র| 21আরআিম েতামারআলখাল্লাটা েনব
এবং ঐ দাসেক তা পরেত েদব| েতামার শাসনদণ্ডিট আিম তার হােত
তুেল েদব এবং েস েজরুশােলম ও িযহূদায় বসবাসকারী েলাকেদর
িপতার মত হেব|

22“আিম দায়ুেদর বািড়র চািব ঐ মানুষটার গলায় ঝুিলেয় েদব| যিদ
েস একটা দরজা েখােল, তাহেল েস দরজা েখালাই থাকেব| েকউই তা
বন্ধ করেত সক্ষম হেব না| যিদ েস একটা দরজা বন্ধ কের তাহেল ঐ



িযশাইয় 22:23 lvii িযশাইয় 23:2

দরজা বন্ধই থাকেব| েকউই তা খুলেত পারেব না| 23আিম দাসিটেক
েপেরেকর মেতা শক্ত কের গড়ব যােত শক্ত কােঠর েবােডর্ হাতুিড়র
আঘােত েস অনায়ােস ঢুকেত পাের| ঐ ভৃতয্িট তার িপতার বািড়েত
একিট সম্মােনর আসন পােব| 24 তার ৈপতৃক বািড়েত যত গুরুত্বপূণর্
ও সম্মানজনক বস্তু আেছ তার গােয় ঝুিলেয় েদওয়া হেব| বড়রা এবং
েছাট েছাট েছেলেমেয়রা তার ওপর িনভর্ র করেব| ঐসব েলাক েছাট্ট
থালা এবং বড় জেলর েবাতেলর মত তার গােয় ঝুেল থাকেব|

25 “েসই সময়, েপেরকিট (িশেব্ন) েযটা এখন একটা খুব শক্ত
েবােডর্ র ওপর হাতুিড় িদেয় েঢাকােনা হেয়েছ, তা দুবর্ল হেয় যােব এবং
পেড় যােব| ঐ েপেরকিট মািটেত পড়েব এবং ওর সেঙ্গ েঝালােনা
সমস্ত বস্তুআছেড় পেড়ধ্বংস হেব|এই হল তার (েজরুশােলম) সম্বেন্ধ
বাতর্ া, কারণ প্রভু এ কথা বেলেছন|

23

িলবােনােনর প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
1 েসার সম্বেন্ধ দুঃেখর বাতর্ া:

তশীর্েশর জাহাজসমূহ,
“দুঃখ কর এবং কঁােদা!
েকননা েতামােদর বন্দরিট ধ্বংস হেয়েছ|”

2 সমুেদ্রর ধাের বসবাসকারী েলাকেদর িবরত হওয়া ও িবষণ্ন হওয়া
উিচৎ |

েসার িছল সমুদ্র উপকুলবতীর্ সীেদােনর বিণক|
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সমুদ্র তীরবতীর্ হওয়ার দরুণ এই শহরিট তার বয্বসায়ীেদর
জলপেথ বয্বসা করেত পাঠায় এবং ধনসম্পদ িদেয়
েদশিটেক ভের িদেয়িছল|

3 শেসয্র সন্ধােন এখানকার েলাকরা জলপেথ ভ্রমণ কের|
নীলনেদর ধাের জন্মােনা শসয্ েসােরর েলাকরা িকেন এেন
অনয্ জািতর কােছ তা িবিক্র কের|

4 সীেদান, েতামার ভীষণ িবষণ্ন হওয়া উিচৎ ,
কারণ সমুদ্র ও সমুেদ্রর দুগর্ বলেছ:

আমার েকান সন্তান েনই|
গভর্ যন্ত্রণা িক তা আিম বুিঝিন|
আিম েকান িশশুর জন্ম িদই িন|
আিম তরুণ তরুণীেদর গেড় তুলেতও সাহাযয্ কিরিন|

5 িমশর, েসার সম্বেন্ধ এমন সংবাদ পােব|
এই খবর িমশরেক দারুণ শারীিরক ও মানিসক যন্ত্রণায় েফলেব|

6 মালবাহী জাহাজগুিলেক তশীর্েশ িফের আসেতই হেব|
সমুেদ্রর ধাের বসবাসকারী েলাকেদর িবলাপ করেত হেব|

7অতীেত েসার শহর আনন্দ, উৎসেব েমেতেছ| প্রথম েথেকই শহরিট
বড় হেয় চেলেছ|

বসিত স্থাপেনর জনয্ শহরিটর নাগিরকরা দূর দূরােন্ত ভ্রমণ
কেরেছ|

ঐ শহের বাস করেত দূর দূরান্ত েথেক েলাকরা এেসেছ|
8 েসার শহের অেনক েনতা ৈতরী হেয়েছ|

শহেরর বিণকরা েযন রাজপুত্র|
এখানকার েয সব েলাকরা নানা িজিনসপত্র েকনােবচা কের তারা সব

জায়গায় সম্মান েপেয়েছ|
সুতরাং েসােরর িবরুেদ্ধ েক পিরকল্পনা কেরিছল?
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9 প্রভু সবর্শিক্তমানই এই পিরকল্পনার েনপথয্ কািরগর|
িতিন তােদর গুরুত্বহীন করার িসদ্ধান্ত েনন|

10 তশীর্শ েথেক আসা মালবাহী জাহাজগুিল স্বেদেশ িফের যাও|
সমুদ্রটােক েছাট নদী মেন কের েপিরেয় যাও|
েকান বয্িক্তই এখন েতামায় থামােব না|

11 সমুেদ্রর ওপেরও প্রভু তঁার বাহু প্রসািরত কেরেছন|
েসােরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত অনয্ানয্ রাজয্গুিলেক িতিন
একিত্রত করেছন|

প্রভু কনানেক তার িনরাপদ জায়গা
েসারেক ধ্বংস করার আেদশ িদেয়েছন|

12 প্রভু বেলন, “েহ সীেদােনর কুমারী কনয্া, তুিম ধ্বংস হেব!
েতামার আনন্দ করবার আর েকান সুেযাগ থাকেব না|”

িকন্তু েসােরর েলাকরা বলেছ, “সাইপ্রাস আমােদর সাহাযয্ করেব|”
িকন্তু যিদ তুিম সমুদ্র েপিরেয় সাইপ্রােস যাও, তাহেল িবশ্রাম
করার েকান জায়গা তুিম খঁুেজ পােব না|

13 তাই েসােরর েলাকরা বলেছ, “বািবেলর েলাকরা আমােদর সাহাযয্
করেব|”

িকন্তু কল্দীয়েদর েদেশর িদেক তাকাও, বািবল এখন আর েদশ
নয়|

অশূররা বািবেলআক্রমণ চািলেয় শহেরর চািরিদেক দুগর্ ৈতরী কেরেছ|
ৈসনয্রা সুন্দর সুন্দর বািড়ঘর েথেক সব িজিনসপত্র লুঠ কের
িনেয়েছ|

অশূররা বািবলেক এেকবাের বনয্প্রাণীেদর থাকার জায়গায় পিরণত
কেরেছ|

তারা বািবলেক ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত কেরেছ|
14 সুতরাং তশীর্শ েথেক আসা মালবাহী জাহাজগুিল দুঃিখত হও|

েতামার িনরাপদ জায়গা (েসার) ধ্বংস হেব|



িযশাইয় 23:15 lx িযশাইয় 24:3

15 েলাকরা প্রায় 70 বছর পযর্ন্ত েসারেক ভুেল থাকেব| (এটা েকান
রাজার রাজত্ব কােলর সীমা|)70 বছর পর েসােরর অবস্থা িঠক এই
গােনর মেধয্ েবশয্ার মত হেব:

16 ওেহ েবশয্া, পুরুষরা েতামায় ভুেল েগেছ|
তুিম বীণা িনেয় শহর পিরক্রমায় যাও|

মধুর তােল বাজাও| সুন্দর কের গান গাও|
েতামার গান মােঝ মােঝ গাও|
তাহেল েলাকরা হয়েতা েতামােক আবার িচনেত পারেব|

17 সত্তর বছর পর, প্রভু েসারেক স্মরণ করেবন এবং তােক তঁার
িসদ্ধান্ত জানােবন| েসার আবার আেগর মেতা বয্বসা শুরু করেব|
েসার পৃিথবীর সমস্ত জািতর সেঙ্গ েবশয্াবৃিত্তেত প্রশ্রয েদওয়া একিট
েবশয্ার মত হেব| 18 িকন্তু েস উপাজর্ েনর টাকাপয়সা ধের রাখেত
পারেব না| বয্বসার লােভর টাকা প্রভুর জনয্ সিঞ্চত হেব| যারা প্রভুর
েসবা করেব তারাই লভয্াংেশর টাকা পােব| সুতরাং প্রভুর দাসরা সুন্দর
জামাকাপড় পরেব এবং আশ িমিটেয় খাওয়াদাওয়া করেব|

24

ঈশ্বর ইস্রােয়লেক শািস্ত েদেবন
1 েদেখা! প্রভু এই েদশেক ধ্বংস করেবন এবং এই েদশ েথেক

িতিন সব িকছু ধুেয় মুেছ েদশিটেক পিরষ্কার করেবন| িতিন েদেশর
েলাকেদর সুদূের তািড়েয় েদেবন| 2 েসই সময়, সাধারণ েলাকরা এবং
যাজকগণ সমতুলয্ হেব| ক্রীতদাস ও মিনব, দাসী ও কত্রীর্, এেতা ও
িবিক্রেতা, 3ঋণগ্রাহক ও ঋণদাতা সকেল সমান হেব| সমস্ত েলাকেক
েদেশর বাইের েযেত বাধয্ করা হেব| সমস্ত সম্পদ িনেয় েনওয়া হেব|
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কারণ প্রভুর আেদেশই ঐসব ঘটনা ঘটেব| 4 েদশিট শূনয্ ও দুবর্ল হেয়
পড়েব| এই েদেশর মহান েনতারা ক্ষমতাহীন হেবন|

5 এই েদেশর েলাকরাই েদেশর মািটেক েনাংরা কের তুেলেছ|
িক কের এটা ঘটল? ঈশ্বেরর িশক্ষার িবরুেদ্ধ েলাকরা ভুল কাজ
কেরিছল| েলাকরা ঈশ্বেরর িবিধ মােনিন| অেনক িদন আেগ েলাকরা
ঈশ্বেরর সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছল| িকন্তু েসই সব েলাকরাই ঈশ্বেরর
সেঙ্গ তােদর চুিক্ত ভঙ্গ কেরিছল| 6 এই েদেশর েলাকরা তােদর ভুল
কােজর জনয্ েদাষী িছল| তাই এই েদশেক ধ্বংস করার জনয্ ঈশ্বর
প্রিতশ্রুিতবদ্ধ| েলাকেদর শািস্ত েদওয়া হেব|শুধুমাত্র িকছু েলাক েবঁেচ
থাকেব|

7 দ্রাক্ষা েক্ষত মৃতপ্রায়| নতুন দ্রাক্ষারস অেপয| অতীেত মানুষ সুখী
িছল| িকন্তু তারা এখন দুঃখী| 8-9 েলাকরা তােদর আনন্দ প্রকাশ করা
বন্ধ কের িদেয়েছ| সমস্ত সুন্দর শব্দ েথেম িগেয়েছ| খঞ্জর এবং বীণা
েথেক িনগর্ত মধুর সঙ্গীত েথেম িগেয়েছ| দ্রাক্ষারস পােনর সময়
েলাকরা আরআনেন্দর গান গায় না|অনুগ্র সুরার স্বাদ এখন েলাকেদর
েতেতা লােগ|

10এই শহর চূণর্-িবচূণর্ হেয় েগেছ| প্রিতিট বাড়ী বন্ধ, তাই েকউ তার
িনেজর বাড়ীেত ঢুকেত পারেছ না| 11 এখন েলাকরা হােট বাজাের
দ্রাক্ষারেসর েখঁাজ করেছ| িকন্তু সমস্ত সুখ উেব েগেছ| আনন্দ চেল
েগেছ সহস্র েয়াজন দূের| 12শহরিটধ্বংস হেয় পেড় রেয়েছ| এমনিক
ফটকগুিলও চূণর্-িবচূণর্|

13 শসয্ সংগ্রেহর পের জলপাই গােছ েযমন
গুিটকতক জলপাই পেড় থােক

িঠক েতমিন অেনকগুিল জািতর মেধয্ এই েদশও একািক পেড়
থাকেব|

14 েবঁেচ যাওয়া েলাকরা িচৎকার করেত শুরু করেব|
তােদর এই িচৎকার সমুেদ্রর গজর্ েনর েথেকও েবশী হেব|
প্রভুর মহানুভবতায তারা সুখী হেব|
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15 েসই সব েলাকরা বলেব, “প্রােচয্র মানুষরা প্রভুর প্রশংসা কর!
দূর েদেশর মানুষরা
প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর নােম প্রশংসা কর|”

16 পৃিথবীর সমস্ত প্রান্ত েথেক আমরা প্রশংসা গীত শুনব|
েলাকরা গাইেব: “ধািম্মর্কজনিট, মিহমািন্বত হউন|”

িকন্তু আিম বিল, “আিম মারা যািচ্ছ|
আমার পেক্ষ সব িকছু ভয়ঙ্কর হেয় উেঠেছ|

িবশ্বাসঘাতকরা মানুেষর িবরুেদ্ধ
িবশ্বাসঘাতকতা করেছ|

17 এই েদেশর অিধবাসীেদর িবপদ আিম েচােখর সামেন েদখেত
পািচ্ছ|

তােদর জনয্ েপেত রাখা ফঁাদ, গতর্ এবং ভয় আিম েদখেত
পািচ্ছ|

18 েলাকরা তােদর িবপেদর কথা শুেন ভীত হেব|
িকছু েলাক পািলেয় যাওয়ার েচষ্টা করেব

িকন্তু তারা গেতর্ পেড় িগেয় ফঁােদ বন্দী হেব|
তােদর মেধয্ কেয়ক জন গতর্ েথেক উেঠ আসেব
িকন্তু তারা অনয্ ফঁােদ ধরা পড়েব|”

আকােশ বঁােধর দরজা খুেল যােব এবং প্লাবন হেব|
পৃিথবীর িভতগুেলা নেড় উঠেব|

19 ভূিমকম্প হেব|
পৃিথবী েফেট েচৗিচর হেয় যােব|

20 এই পৃিথবী পােপ ভারাক্রান্ত|
তাই তা ভােরর তলায় চাপা পড়েব|

জীণর্ বািড়র মেতা তা েকঁেপ উঠেব,
মৎত মানুেষর মেতা পেড় যােব|
পৃিথবী পেড় েগেছ এবং আর কখনও উেঠ দঁাড়ােব না|
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21 েসই সময়ই প্রভু তঁার িবচার শুরু করেবন|
িতিন স্বেগর্র স্বগীর্য় েসনােদর*
এবং পৃিথবীর পাির্থব রাজােদর িবচার করেবন|

22 তখন বহু মানুষ একিত্রত হেব|
তােদর মেধয্ েকউ আেছ ভূগভর্ স্থ কেয়েদ বদ্ধ|
েকউ আেছ কারাগাের|
িকন্তু অবেশেষ, অেনক িদন পের তােদর সকেলর িবচার হেব|

23 েজরুশােলেমর িসেয়ান পবর্েত প্রভু রাজার মত শাসন করেবন|
গণয্মানয্ েলাকেদর উপিস্থিতেত তঁার উজ্জ্বল মিহমা প্রকািশত
হেব|

তঁার মিহমা এত উজ্জল হেব েয তা েদেখ
চঁাদ িবহবল হেব এবং সূযর্ লজ্জা পােব|

25
ঈশ্বেরর প্রিত প্রাথর্নাগীত

1 প্রভু, আপিনই আমার ঈশ্বর|
আপনােক আিম সম্মান কির এবং আপনার নােমর প্রশংসা কির|

আপিন িবস্ময় সৃষ্টি কেরেছন|
বহুিদন আেগ আপিন যা যা বেলিছেলন তা বেণর্ বেণর্ সেতয্ পিরণত

হেয়েছ|
আপিন যা যা ঘটার কথা বেলিছেলন িঠক তাই তাই ঘেটেছ|

2আপিন শহর ধ্বংস কেরেছন|
েয শহর িছল শিক্তশালী প্রাচীর িদেয় েঘরা তা এখন ধ্বংসসূ্তপ
মাত্র|

িবেদশী প্রাসাদ সব ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|
তা আর েকান িদনও িনমর্াণ করা যােব না|

3 শিক্তমান েদশগুিল আপনােক শ্রদ্ধা করেব, সম্মান জানােব|
* 24:21: স্বগীর্য়় েসনা এর অথর্ “তারকা,” যােদর অনয্ জািতরা েদবতা িহসােব পূজা
করত|
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শিক্তশালী শহেরর ক্ষমতাবান েলাকরা আপনােক ভয় পােব এবং
সম্মান করেব|

4 প্রভু আপিনই দিরদ্রেদর কােছ এক িনরাপদ আশ্রয়|
এেদর পরািজত করেত প্রভুত সমসয্া শুরু হেব|
িকন্তু আপিন তােদর রক্ষা করেবন|

প্রভু, আপিন েলাকেদর কােছ বনয্া ও দাবদাহ েথেক রক্ষা পাবার মেতা
সুরিক্ষত গৃহ|

ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির মেতা সংকটসমূহ আসেব এবং েদওয়ােল
ধাক্কা মারেব, িকন্তু গৃেহর েভতেরর েলাকরা আঘাত পােব
না|

5 শত্রুরা এেস িচৎকার েচঁচােমিচ েগালমাল শুরু করেব|
ভয়ঙ্কর শত্রুরা আরও ভয়ঙ্কর হেয় উেঠ আহবান জানােব|

িকন্তু ঈশ্বর আপিনই তােদর থািমেয় েদেবন|
যিদও গ্রীেষ্ম মরুভূিমেত কেয়কিটউিদ্ভদজন্মায়, পিরেশেষ তারা
শুিকেয় যােব এবং ভূিমেত পিতত হেব|

একই ভােব, আপিনও আপনার শত্রুেদর পরািজত করেবন এবং
তােদর হঁাটু েগেড় বসেত বাধয্ করেবন|

ঘন েমঘ েযমন গ্রীেষ্মর প্রখর উত্তাপেক আটেক েদয় িঠক েসই
ভােব আপিনও শত্রুেদর ভয়ঙ্কর িচৎকার থািমেয় েদেবন|

অনুগতেদর জনয্ ঈশ্বেরর মহােভাজ
6 েসই সময়, প্রভু সবর্শিক্তমান এই পবর্েতর সমস্ত জািতেক এক

ভুিরেভােজ আপয্ািযত করেবন| েসই েভােজ েসরা খাদয্ ও পানীয়
থাকেব| মাংস হেব নরম ও সুস্বাদু|

7 িকন্তু এখন, সমস্ত জািত ও েলাকেদর একিট েঘামটা আচ্ছািদত
করেছ| িতিন এই েঘামটা নষ্ট কের েদেবন| 8 িকন্তু মৃতুয্ িচরতের
ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব| আমার সদাপ্রভু প্রেতয্কিট মুখ েথেক প্রিতিট
অশ্রুকণা মুিছেয েদেবন| অতীেত তঁার সমস্ত অনুরাগী ভক্তরা িছল
িবষণ্ন| িকন্তু ঈশ্বর পৃিথবী েথেক মুেছ েদেবন িবষণ্নতা| এ সমস্তই ঘটেব
কারণ প্রভু এসব ঘটনার কথাই বেলেছন|
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9 েস সময় েলাকরা বলেব,
“এই েতা আমােদর ঈশ্বর|

িতিনই েসই যার জনয্ আমরা প্রতীক্ষারত|
িতিন আমােদর রক্ষা করেত এেসেছন|

আমরা আমােদর প্রভুর প্রতীক্ষায় আিছ|
তাই িতিনআমােদর রক্ষা করার সময়আমরা সুখী এবংআনিন্দত
হব|”

10 এই পবর্েত প্রভুর শিক্ত িবরাজমান|
তাই েমায়াব পরািজত হেব|

আবজর্ নার সূ্তেপ খেড়র ওপর িদেয় েহঁেট যাবার মেতা
প্রভু শত্রুেদর পদদিলত করেবন|

11 সঁাতার কাটা মানুেষর মেতা প্রভু তঁার বাহু প্রসািরত কের
েলােক েযসব িজিনস িনেয় গবর্ কের েসসব িজিনসেক একিত্রত
করেবন|

িতিন মানুেষর ৈতরী সুন্দর সুন্দর িজিনসগুেলােক
দূের ছঁুেড় েফেল েদেবন|

12 প্রভু মানুেষর লম্বা প্রাচীর ও িনরাপদ জায়গাগুিলেক ধ্বংস কের
মািটর ধূেলায় িমিশেয় েদেবন|

26
ঈশ্বেরর প্রশংসা গীত

1 েস সমেয় িযহূদার েলাকরা এই গান গাইেব:

প্রভু আমােদর পিরত্রাণ িদন|
আমােদর একিট শিক্তশালী দুেভর্ দয্ নগর আেছ|

2ফটকগুিল েখােলা| এক নয্ায়পরায়ণ জািত প্রেবশ করেব|
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এরা ঈশ্বেরর সুিশক্ষা েমেন চেল|

3 প্রভু, েযসব েলাকরা
আপনার ওপর িনভর্ র কের এবং আপনার ওপর আস্থা রােখ
তােদর প্রকৃত শািন্ত িদন|

4 সদা সবর্দা প্রভুেক িবশ্বাস কর|
িতিন েতামােদর িচরকােলর িনরাপদ আশ্রয়|

5 িকন্তু প্রভু দািম্ভক শহরেক ধ্বংস করেবন
এবং তার অিধবাসীেদর শািস্ত েদেবন|

দািম্ভক শহরেক িতিন মািটেত ছঁুেড় েফলেবন|
েসই শহর ধূেলায় মুখ থুবেড় পড়েব|

6 তখন দীনহীন এবং িবনয়ী মানুষরা েসই ধ্বংসসূ্তেপর ওপর িদেয়
েহঁেট যােব|

7 সততাই ভাল েলােকর েবঁেচ থাকার পথ|
যা িকছু সরল ও সতয্ ভাল েলাকরা তােকই অনুসরণ কের|

ঈশ্বর আপিন েসই পথেক মসৃণ করুন
যােত সহেজ তােক েমেন চলা যায়|

8 িকন্তু প্রভু আমরা আপনার িবচােরর িদেক তািকেয় রেয়িছ|
আমােদর আত্মাগুিল আপনােক এবং আপনার নামেক স্মরণ
করেত চাইেছ|

9আমার আত্মা আপনার সােথ রািত্রবাস করেত চায়|
আমার আত্মা প্রিতিট নতুন িদেনর েভাের আপনার সেঙ্গ থাকেত
চায়|

পৃিথবীেত আপনার িবচার যখন েনেম আসেব
তখন মানুষ েবঁেচ থাকার সিঠক পথ িশখেব|
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10 দুষ্ট েলাকেদর প্রিত যিদ আপিন শুধু দয়া েদখান
তাহেল তারা েকান িকছু ভাল করেত িশখেব না|

এমনিক দুষ্ট েলাকরা ভােলা পৃিথবীেত বাস করেলও তারা খারাপ কাজ
করেব|

তারা কখনও প্রভুর মহত্ব েদখেত পায় না|
11 িকন্তু প্রভু েসই সব েলাকেদর শািস্ত েদবার জনয্ প্রস্তুত েহান|

িনিশ্চত ভােবই তারা এটা েদখেত পােব|
তারা িক এটা েদখেত পােব না?

প্রভু, দুষ্টরা েদখুক েয আপনার েলাকেদর জনয্ আপনার েয
ভালবাসা তা খুব দৃঢ়|

িনিশ্চত ভােব তারা লিজ্জত হেব|
আপনার শত্রুেদর জনয্ েয আগুন রাখা আেছ তা ওেদর পুিড়েয়
েশষ কের েফলুক|

12 প্রভু, আমরা েয সব কাজ করার েচষ্টা কেরিছলাম েস সব কােজ
আপিন সফল হেয়েছন|

তাই আমােদর শািন্ত িদন|

ঈশ্বর তঁার েলাকেদর নতুন জীবন েদেবন
13 প্রভু আপিনই আমােদর ঈশ্বর, িকন্তু অতীেত আমরা অনয্

েদবতােদর েমেন চলতাম|
আমরা িছলাম অনয্ মিনবেদর|

িকন্তু এখন আমরা েলাকেদর শুধু আপনার নামই স্মরণ করােত
চাই|

14 েসই সব মৃত েদবতারা েবঁেচ ওেঠ না|
েসই সব েপ্রতগণ মৃতুয্ েথেক আর েজেগ ওেঠ না|

আপিন তােদর ধ্বংস করার িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন|
এবং তােদর সম্বেন্ধ আমােদর ভাবনা উেদ্রক করবার যা িকছু তা
সবই আপিন ধ্বংস কেরেছন|

15 েহ প্রভু, এই জািতেত আেরা েযাগ কর|
এেত েযাগ কর এবং সম্মািনত হও|
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েদশিটর সবর্িদেকর সীমা বৃিদ্ধ কর|
16 প্রভু, েলােক যখন িবপেদ পেড়, তখন আপনােক স্মরণ কের|

আপিন যখন তােদর শািস্ত েদন, তখন তারা আপনার কােছ নীরব
প্রাথর্না কের|

17 িঠক েযমন একিট গভর্ বতী মিহলা জন্ম িদেত যােচ্ছ
এবং প্রসব যন্ত্রনায় িচৎকার কের কঁােদ,
েতমিন, েহ প্রভু, আমরা আপনার সামেন এেসিছ|

18 একই ভােব, আমােদর যন্ত্রণা আেছ
এবং আমরা জন্ম িদই, িকন্তু শুধুই বাতাস|

আমরা পৃিথবীর জনয্ নতুন মানুষ ৈতরী করেত পাির না|
আমরা েদেশর জনয্ মুিক্ত আনেত পাির না|

19 িকন্তু প্রভু বেলন,
“েতামােদর েলাকরা মারা িগেয়েছ,

তেব তারা আবার েবঁেচ উঠেব|
আমার মানুষেদর মৃতেদহগুিল

মৃতুয্ েথেক েজেগ উঠেব|
মৃত মানুষরা মািটেত উেঠ দঁাড়ােব এবং সুখী হেব|

েতামােদর আচ্ছািদত িশিশরসমূহ নতুন িদেনর আেলার মেতা
ঝলমল করেব|

এর অথর্ এই � নতুন সময় আসেছ
যখন পৃিথবী মৃত মানুষেদর মেধয্ নতুন প্রােণর সঞ্চার ঘটােব|”

িবচার: পুরস্কার অথবা শািস্ত
20আমার েলাকরা, েতামরা েতামােদর ঘেরর েভতের যাও|

দরজা বন্ধ কর|
ক্ষিণেকর জনয্ লুিকেয় ঘের থাক|

ততক্ষণ পযর্ন্ত লুকাও যতক্ষণ না ঈশ্বেরর েরাধ েশষ হয়|
21 পৃিথবীর েলাকেদর কুকেমর্র িবচার করেত

প্রভু েজরুশােলেমর মিন্দর েছেড় চেল যােবন|
পৃিথবী িনহত েলাকেদর রক্ত প্রকািশত করেব|
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পৃিথবী আর মৃত মানুষেদর আচ্ছািদত করেব না|

27
1 েসই সময় প্রভু তঁার শত্রুেদর িবরুেদ্ধ মামলা রুজু করেবন|
িতিন িলিবয়াথন, বঁাকা সাপিটেক শািস্ত েদেবন|

ঐ পঁয্াচােনা সাপিটেক তঁার িবরাট এবং শিক্তশালী তরবাির িদেয়
শািস্ত েদেবন|

এবং িতিন ঐ সামুিদ্রক ৈদতয্েক হতয্া করেবন|

2 েস সময়, একিট মেনারম দ্রাক্ষােক্ষত থাকেব|
েসখানকার জিম ৈতরীর কাজ শুরু কর|

3 “আিম, প্রভু, েসই বাগােন িঠক সমেয় জল েদব|
িদন রািত্র পাহারা েদব, তার যত্ন েনব|
েকউ েসই বাগােনর ক্ষিত করেত পারেব না|

4আিম রুদ্ধ নই,
িকন্তু যুদ্ধ করবার জনয্ েকউ একিট কঁাটােঝােপর েবড়া ৈতরী করবার

েচষ্টা করুক,
আিম তার ওপের মািড়েয় এিগেয় যাব এবং তােক পুিড়েয়
েফলব|

5 তেব েকউ যিদ িনরাপত্তা ও শািন্তর জনয্ আমার কােছ আেস, তেব
তােক আসেত দাও|

এবং আমার শািন্ত তােক েপেত দাও|
6 েলাকরা আমার কােছ আসেব|

েসই সব েলাকরা যােকাবেক দৃঢ়মূল বৃেক্ষর মেতা শিক্তশালী
হেত সাহাযয্ করেব|

তারা উিদ্ভেদর ফুেট ওঠার মেতা ইস্রােয়েলর বৃিদ্ধেত সাহাযয্ করেব|
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তখন েদশিট গােছর ফেলর মেতা ইস্রােয়েলর িশশুেত ভের
যােব|”

ঈশ্বর ইস্রােয়লেক দূের েঠেল েদেবন
7 প্রভু িক ভােব তার েলাকেদর শািস্ত েদেবন? অতীেত শত্রুরা

েলাকেদর আঘাত কেরিছল| প্রভু িক একই উপােয় তােদর আঘাত
করেবন? অতীেত অেনক েলাকেক হতয্া করা হেয়িছল| প্রভু িক একই
ভােব অেনক েলাকেক হতয্া করেবন?

8 ইস্রােয়লেক দূের সিরেয় িদেয় ঈশ্বর তার িবরুেদ্ধ মামলা দােয়র
করেবন| িতিন তােক তঁার েঝােড়া বাতাস িদেয় সিরেয় িদেয়িছেলন,
িঠক েসই িদেনর মত যখন পূেবর বাতাস বয|

9 যােকােবর েদাষেক িক ভােব ক্ষমা করা হেব? তার পাপ দূরীভূত
হওয়ার জনয্ িক ঘটেব? এইগুিল ঘটেব: েবদীর পাথরগুিল চূণর্ হেয়
ধূেলায পিরণত হেব| মূির্ত্তগুিল ও েবদীগুিল ধ্বংস করা হেব|

10 েসই সময় িবশাল শহরিট হেব পিরতয্ক্ত| এটার অবস্থা হেব
মরুভূিমর মেতা| সমস্ত মানুষ ছুেট পালােব| শহরিট হেব চারণভূিমর
মত মুক্ত| েসখােন গবািদ পশুরা ঘাস খােব| তারা দ্রাক্ষা গাছ েথেক
পাতা িঁছেড় খােব| 11দ্রাক্ষা েক্ষতশুষ্ক হেয় যােব| তার শাখাগুিল েভেঙ
পড়েব| মিহলারা েসগুিলেক আগুন জ্বালােনার কােজ বয্বহার করেব|
েলােক বুঝেত চাইেব না, তাই প্রভু, তােদর সৃষ্টিকতর্ া তােদর স্বিস্ত

েদেবন না, তােদর প্রিত দয়ালুও হেবন না|
12 েসই সময় প্রভু তার েলাকেদর অনয্েদর েথেক আলাদা করেত

শুরু করেবন| ফরাৎ নদীর িকনারা েথেক িতিন শুরু করেবন|
িতিন তঁার েলাকেদর এই নদী েথেক িমশেরর নদী পযর্ন্ত একিত্রত

করেবন| 13 ইস্রােয়েলর েলাকরা এক এককের সংঘবদ্ধ হেব|অশূেরর
হােত আমার অেনক েলাক হািরেয় েগেছ| আমার িকছু েলাক িমশের
পািলেয় েগেছ| িকন্তু েসই সমেয় েবেজ উঠেব এক দারুন তূয়র্ধ্বিন|
এবং েসই সব েলাকরা েজরুশােলেম িফের আসেব| তারা েসই পিবত্র
পবর্েতর ওপর প্রভুর সামেন নতজানু হেব|
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28
উত্তর ইস্রােয়েলর প্রিত হঁুিশয়াির

1 শমিরয়ার িদেক তাকাও!
ইফ্রিয়েমর মাতাল মানুষ েসই শহেরর জনয্ গির্বত,

েয শহর উবর্র উপতয্কা েবষ্টিত পাহােড়র ওপর অবিস্থত|
শমিরয়ার েলাকরা মেন কের তােদর শহর ফুেলর সুন্দর মুকুেটর মত|
িকন্তু তারা দ্রাক্ষারস পান কের মাতাল হেয় রেয়েছ|

এবং এই “সুন্দর মুকুট” আসেল একিট মৃতপ্রায় গােছর মেতা|

2 েদখ, আমার প্রভুর একিট েলাক আেছ েয শিক্তশালী ও সাহসী|
েসই েলাকিট িশলাবৃষ্টির ঝেড়র মত েদেশর েভতের আসেব|

িতিন ঝেড়র মেতা এেদেশ আসেবন|
িতিন হেবন বানভািস েদেশ জেল ভরা খরেস্রাতা নদীর মেতা|
িতিন েসই মুকুটেক মািটেত ছঁুেড় েফেল েদেবন|

3 ইফ্রিয়েমর মাতাল মানুষরা তােদর “সুন্দর মুকুেটর” জনয্ গির্বত|
িকন্তু তােদর শহর পদদিলত হেব|

4 েসই শহর উবর্র উপতয্কা েবষ্টিত পাহােড়র ওপর অবিস্থত|
এবং েসই “ফুেলর সুন্দর মুকুট” হেব িঠক মৃতপ্রায় গােছর মেতা|

েসই শহর হেব গরেমর প্রথম ডুমুর ফেলর মেতা,
যােক েলােক একপলক েদেখই দ্রুত তুেল িনেয় েখেয় েনয়|

5 েসই সময় সবর্শিক্তমান প্রভু ই হেবন “সুন্দর মুকুট|” তঁার অবিশষ্ট
েলাকেদরজনয্, িতিন হেবন “ফুেলরআশ্চযর্য্ মুকুট|” 6তখন প্রভু তঁার
েলাকেদর িবচারকগণেক প্রজ্ঞা দান করেবন| নগরদ্বাের িতিন শিক্ত
েযাগােবন| 7 িকন্তু এখন েসই সব েনতারা পান কের ভুল কেরন|
যাজক ও ভাববাদীরাও ভুলভ্রািন্ত কেরন কারণ তঁারা অনুগ্র সুরা ও
দ্রাক্ষারস পান কেরন| তঁারা েহঁাচট েখেত েখেত পেড় যােচ্ছন| এমনিক
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দশর্েনর সমেয়ও ভাববাদীেদর ভুলভ্রািন্ত হয়| িবচারকরাও ভুল কেরন
কারণ তারা িসদ্ধান্ত েনওয়ার সময় পান কেরন| 8প্রিতিট েটিবল বিমেত
আচ্ছন্ন| েকাথাও এতটুকু পিরষ্কার স্থান েনই|

ঈশ্বর তঁার েলাকেদর সাহাযয্ করেত চান
9প্রভু েলাকেদর একিট িশক্ষা েদবার েচষ্টা করেছন| প্রভু েলাকেদর

তঁার িশক্ষামালা েবাঝােনার েচষ্টা করেছন| েলােকরা েযন েছাট্ট িশশুর
মত, সেবমাত্র মােয়র দুধপান করা েছেড়েছ| 10 তাই প্রভু তােদর সেঙ্গ
এমন ভােব কথা বেলন েযন তারা িশশু:

“জাব্ লজাব্, জাব্ লজাব্,
কাব্ লকাব্, কাব্ লকাব্,
িজ� এর শাম্, িজ� এর শাম্|”*

11 প্রভু আশ্চযর্য্ এই ভাষা বয্বহার করেবন এবং এই সব েলাকেদর
সেঙ্গ কথা বলার জনয্ িতিন অনয্ানয্ ভাষাও বয্বহার করেবন|

12অতীেত ঈশ্বর েসই সব েলাকেদর বেলিছেলন, “এখােন একিট
িবশ্রামস্থল আেছ| এটা শািন্তপূণর্ জায়গা| ক্লান্ত মানুষেদর এেস িবশ্রাম
িনেত দাও| এিট একিট শািন্তর িনেকতন|”
িকন্তু েলাকরা ঈশ্বেরর কথায় কণর্পাত কেরিন| 13তাই ঈশ্বর তােদর

সেঙ্গ এমন ভােব কথা বেলন েযন তারা িশশু:

“জাব্ লজাব্, জাব্ লজাব্,
কাব্ লকাব্, কাব্ লকাব্,
িজ� এর শাম্, িজ� এর শাম্|”
* 28:10: জাব্ � শাম্ এিট সম্ভবতঃ িহব্রুেত বাচ্চােদর সেঙ্গ কথা বলবার ভাষা| এর
অনুবাদ হেত পাের েয, “একিটআেদশ এখােন, একিটআেদশ ওখােন| একিট িনয়ম এখােন,
একিট িনয়ম েসখােন| একিট িশক্ষা এখােন, একিট িশক্ষা ওখােন|”
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যােত তারা চারপােশ েহঁেট েবড়ায় এবং েহঁাচট েখেয় আঘাত পােব
এবং তারা ফঁােদ পেড় বন্দী হেব|

ঈশ্বেরর িবচার েথেক েকউ েরহাই পায় না
14 েজরুশােলেমর েনতারা, েতামােদর প্রভুর বাতর্ া েশানা উিচৎ |

িকন্তু এখন েতামরা তঁার কথায় কান িদচ্ছ না| 15 েতামরা বলছ, “মৃতুয্র
সেঙ্গ আমােদর চুিক্ত হেয়েছ| পাতােলর সেঙ্গ আমােদর চুিক্ত হেয়েছ|
সুতরাং আমরা শািস্ত পাব না| শািস্ত আমােদর আঘাত না কেরই চেল
যােব| আমরা আমােদর েকৗশল ও িমথয্ার েপছেন লুিকেয় থাকব|”

16এই সব কারেণই প্রভু, আমার মিনব বেলন, “িসেয়ােনর মািটেত
আিম একিট পাথর, একিট িভিত্ত প্রস্তর স্থাপন করব| এিট একিট
মূলয্বান পাথর| েসই গুরুত্বপূণর্ পাথেরর ওপর সমস্ত িকছু গেড় উঠেব|
েসই পাথরিটর কােছ এেস িবশ্বস্ত েলাকরা কখেনা ভয় পােব না|”

17 “েদওয়াল সরল িকনা তা জানার জনয্ মানুষ এক ওলন দিড়
বয্বহার কের| িঠক একই ভােব েকানটা িঠক তা েদখােনার জনয্ আিম
িবচার এবং ধািম্মর্কতােক বয্বহার করব|

“েতামরা শয়তান মানুষরা যারা িমথয্া এবং েকৗশেলর িপছেন
লুেকােত চাও তারা শািস্ত পােব| েকান ঝড় অথবা বনয্া আসেছ
েতামােদর লুিকেয় থাকার স্থান ধ্বংস করেত| 18 মৃতুয্র সেঙ্গ
েতামােদর চুিক্ত মুেছ যােব| মৃতুয্র স্থােনর সেঙ্গ েতামােদর চুিক্ত েকান
কােজই আসেব না|

“যখন েসই ভয়ঙ্কর শািস্তআসেব তখন েতামরা তার দ্বারা পদদিলত
হেব| 19 যত বার েতামােদর শািস্ত আসেব, তত বারই েস েতামােদর
িনেয় যােব| েতামােদর শািস্ত হেব ভয়ঙ্কর| েতামােদর শািস্ত খুব
েভারেবলা আসেব এবং চলেত থাকেব গভীর রাত পযর্ন্ত| বাতর্ ািট
শুধুমাত্র েবাঝার পরই তা েতামােক ভেয় কঁািপেয় তুলেব|

20 “তখন েতামরা এই গল্পিট বুঝেব: একিট মানুষ তার পেক্ষ খুবই
েছাট একিট িবছানায় ঘুেমাবার েচষ্টা কেরিছল| এবং তার একিট কম্বল
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িছল যা তােকআচ্ছািদত করার পেক্ষ যেথষ্ট িছল না| িবছানা এবং কম্বল
দুিটই িছল বয্বহােরর অেযাগয্| েতামােদর চুিক্তগুিলও িঠক েসরকম|”

21 পরাসীম পবর্েত প্রভু েযমন যুদ্ধ কেরিছেলন িঠক েতমন ভােবই
যুদ্ধ করেবন| িগিবেয়ােনর উপতয্কায় প্রভু েযমন রুদ্ধ হেয়িছেলন িঠক
েতমিন িতিন রুদ্ধ হেবন| প্রভুর যা িকছু করবারআেছ তা িতিন করেবন|
িতিন িকছু আশ্চযর্য্ কাজ করেবন| তেব িতিন তঁার কাজ েশষ করেবন|
তঁার কাজ হেব একজন অপিরিচেতর কাজ| 22এখন েতামরা েসই সব
িজিনেসর িবরুেদ্ধ লড়াই করেব না| যিদ েতামরা লড়াই কর তাহেল
েতামােদর িঘের রাখা দিড়গুিলর বঁাধন আেরা শক্ত হেয় উঠেব|
যা আিম শুেনিছ তা থাকেব অপিরবির্তত| েয সব কথা আিম শুেনিছ

তা প্রভু সবর্শিক্তমান, পৃিথবীর শাসনকতর্ ার মুখ িনঃসৃত| তাই েস সব
কথার েকান পিরবতর্ ন হেব না| তঁার কিথত সমস্ত বয্াপারই ঘটেব|

প্রভু নয্াযয্ শািস্ত েদন
23 েয বাণী আিম েতামােদর েশানািচ্ছ তা মন িদেয় েশান|

24একজন কৃষক িক সব সময় তার েক্ষেত লাঙ্গল চালায়? না| েস িক
সব সময় মািট ৈতরী কের? না| 25 কৃষক মািট ৈতরী কের| তারপর
বীজ বপন কের| িবিভন্ন পদ্ধিতেত েস িবিভন্ন বীজ বপন কের| কৃষক
শুলফার বীজ ছড়ায়, তারপর েস জীেরর বীজ মািটেত ছড়ায়| েস
গেমর বীজ েবােন সািরবদ্ধ ভােব| একজন কৃষক বািলর্গাছ িবেশষ
স্থােন বপন কের| এক িবেশষ ধরেণর বীজ েস েরাপণ কের শসয্
েক্ষেতর ধাের|

26আমােদর ঈশ্বর েতামােদর িশক্ষা েদবার জনয্ এই পদ্ধিত বয্বহার
করেছন| এই উদাহরণ েদখায় েয মানুষেক শািস্ত েদবার সময় ঈশ্বর
সিঠক উপােয়ই শািস্ত েদেবন| 27শুলফার বীজ মাড়বার জনয্ কৃষক
িক ধারােলা দঁাতওয়ালা পাটাতন বয্বহার কের? না! জীরা বীজ
মাড়বার জনয্ িক কৃষক েকান চতুশ্চএ শকট বয্বহার কের? না! এই
শসয্গুিলর বীজ েথেক েখাসা ছাড়ােনার জনয্ একজন কৃষক একিট
েছাট লািঠ বয্বহার কের|
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28 যখন েকউ রুিট ৈতরী করবার জনয্ শসয্েক ৈতরী কের েস
তখন গমেক আটায চূণর্ কের| িকন্তু েস এটা িচর কাল ধের কের না|
েস হয়েতা এর ওপর িদেয় তার েঘাড়া এবং মালবাহী গািড় চািলেয়
িনেয় েযেত পাের িকন্তু এটা সমূ্পণর্ চূণর্ হেব না| প্রভু তঁার েলাকেদর
একই ভােব শািস্ত িদেয় থােকন| 29প্রভু সবর্শিক্তমােনর কাছ েথেক এই
িশক্ষা আেস| প্রভু আশ্চযর্য্ সব উপেদশ েদন| ঈশ্বর সতয্ই প্রজ্ঞাবান|

29
েজরুশােলেমর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসা

1ঈশ্বর বলেলন, “অরীেযেলর িদেক তাকাও! অরীেযল, েসই শহর
েযখােন দায়ুদ তঁাবু েফেলিছেলন| বছেরর পর বছর তার ছুিট অবয্াহত
িছল| 2আিম অরীেযলেক শািস্ত িদেয়িছ| দুঃখআর কান্নায় শহরটা ভের
িগেয়েছ| িকন্তু েস আমার িচর কােলর অরীেযল|

3 “অরীেযল আিম েতামার চািরিদেক ৈসনয্ েমাতােয়ন কেরিছ|
আিম েতামার িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর দুগর্সমূহ ৈতরী কেরিছ| 4 তুিম পরািজত
হেল এবং মািটেত িমেশ েগেল| এখন আিম মািটেত ভূেতর মেতা
েতামার কণ্ঠস্বর শুনেত পাই| েতামার কথাগুেলা েগাঙািনর মত ধূেলার
মেধয্ েথেক আেস|”

5 েতামার শত্রুরা সংখয্ায় কু্ষদ্র ধূিলকণার মেতা প্রচুর| যারা েতামার
প্রিত িনষু্ঠর তােদর সংখয্া বাতােস েভেস যাওয়া ভূিসর মত| 6 হঠাৎ  
এরকম ঘটেব: সবর্শিক্তমান প্রভু ভূিমকম্প, বজ্রপাত, ৈহ-হল্লা িদেয়
েতামােক শািস্ত েদেবন|ঝড়, তীব্র বাতাসআরআগুন সব িকছু পুিড়েয়
েদেব আর ধ্বংস করেব| 7 অেনক েদশ অরীেযেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেব| ওটা হেব রােতর এক দুঃস্বেপ্নরই মত| ৈসনয্রা অরীেযলেক
শািস্ত েদেব| 8 িকন্তু ঐ ৈসনয্েদর কােছও েসটা স্বপ্ন হেব| তারা যা
চায় তা পােব না| েযন এক কু্ষধাতর্ মানুেষর আহােরর স্বপ্ন েদখা| যখন
মানুষটা েজেগ ওেঠ তখনও েস কু্ষধাতর্ | েযন এক তৃষ্ণাতর্ মানুেষর
জেলর স্বপ্ন েদখা| যখন মানুষটা েজেগ ওেঠ তখনও েস তৃষ্ণাতর্
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থােক| িসেয়ােনর িবরুেদ্ধ লড়া সমস্ত েদেশর েক্ষেত্র এসব ঘটনা সৎিয
হেব| এই সমস্ত েদশ যা চায় তারা তা িকছুেতই পােব না|

9 চমৎ কৃত ও িবহবল হও|
তুিম মদয্প হেয় উঠেব িকন্তু দ্রাক্ষারস েথেক নয়|

েদখ এবং িবহবল হও|
তুিম েহঁাচট েখেয় পেড় যােব িকন্তু সুরাপােন নয়|

10 প্রভু েতামােক ঘুম কাতুের বানােবন|
বন্ধ কের েদেবন েতামার দুেচাখ| (ভাববাদীরা হেব েতামার
দুেচাখ|)

প্রভু েতামােদর মাথা েঢেক েদেবন| (ভাববাদীরা হেব েতামার
মাথা|)

11আিম েতামােক বলিছ েয এসব ঘটনাগুিল ঘটেব| িকন্তু েতামরা
আমােক বুঝেব না| আমার কথাগুেলা েতামার কােছ বন্ধ ও সীলেমাহর
করা বই-এর মেধয্র কথাগুেলার মত মেন হেব| তুিম বইিট এমন
কাউেক িদেত পার েয পড়েত পাের| িকন্তু তােক যিদ পড়েত বল েস
বলেব, “আিম পড়েত পারব না| কারণ বইিট বন্ধ এবং তা আিম খুলেত
পারব না|” 12অথবা তুিম কাউেক বইিট িদেত পার, েয পড়েত পাের
না| েসই েলাকিটেক পড়েত বলেল েস বলেব, “আিম এই বই পড়েত
পারব না| কারণ িক ভােব বইিট পড়েত হয় তা আমার জানা েনই|”

13আমার প্রভু বেলন, “ঐ মানুষরা আমার প্রিত ভােলাবাসার কথা
জািনেয়েছ| তােদর মুখ িনঃসৃত শব্দ আমার প্রিত সম্মান জানায| িকন্তু
তােদর হৃদয় আমার েথেক অেনক দূের| আমােক েয সম্মান তারা
জানায তা তােদর মুখস্থ করা মানিবক িবিধসমূহ ছাড়া আর িকছুই নয়|
14 সুতরাং আিম আমার শিক্তশালী ও আশ্চযর্য্জনক িক্রয়াকলাপ িদেয়
েলােকেদর িবস্ময় িবহবল করা অবয্াহত রাখব| ওেদর জ্ঞানী েলাকরা
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তােদর জ্ঞান হািরেয় েফলেব| ওেদর জ্ঞানী েলাকরা উপলিদ্ধ করবার
ক্ষমতাও হািরেয় েফলেব|”

15 েসই সব মানুষ প্রভুর কাছ েথেক অেনক িকছুই লুিকেয় রাখার
েচষ্টা কের| তারা মেন কের েয প্রভু িকছুেতই বুঝেত পারেবন না|
তারা অন্ধকােরর মেধয্ পাপ কাজ কের| তারা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল
কের, “আমােদর েকউ েদখেত পায় না, েকউ জানেতও পারেব না
আমরা আসেল েক?”

16 েতামরা আসেল িবভ্রান্ত| েতামরা মেন কর েয মািট আর কুেমার
সমান| েতামরা ভােবা েয ৈতরী িজিনষিট, েয তােক ৈতরী কেরেছ
তােক বলেত পাের, “তুিম আমােক ৈতরী করিন!” এটা আসেল একটা
পােত্রর মত েয তার সৃষ্টিকতর্ ােক বলেছ, “তুিম েবাঝ না|”

সুসময় আসেছ
17 সতয্িট হল: িকছু সময় পেরই িলবােনান উত্তর ইস্রােয়েলর সু-

আবািদ কির্মল পবর্েতর মেতা উবর্র চােষর জিম েপেয় যােব এবং
কির্মল পবর্ত ঘণ অরেণয্র মেতা হেব| 18 বিধর শুনেত পােব, বই
েথেক পেড় েশানােনা কথাগুিল; অন্ধ কুয়াশা ও অন্ধকােরর মেধয্ও
েদখেত পােব| 19প্রভু গরীব মানুষেদর সুখী করেবন| ইস্রােয়েল গরীব
েলাকরা ইস্রােয়েলর েসই পিবত্র একজেনর নােম আনন্দ করেব|

20 যখন িনষু্ঠর ও উদ্ধত েলাকরা আর থাকেব না তখন এটা ঘটেব|
যারা মন্দ কাজ করার জনয্ সুেযাগ খঁুেজ েবড়ায় েসই সব েলাকেদর
পতেনর পর এটা ঘটেব| 21 েসই সব েলাক েলাকেদর িবরুেদ্ধ িমেথয্
অিভেযাগ িনেয় আেস| আদালেত তারা িবচারকেদর জনয্ ফঁাদ পাতার
েচষ্টা কের| তারা আইন েমেন চলা েলাকেদর িবরুেদ্ধ িমেথয্ িবচার
আনার জনয্ তােদর আইিন তেকর্ িবভ্রািন্ত সৃষ্টি কের|

22 সুতরাং, প্রভু যােকােবর পিরবােরর সেঙ্গ কথা বলেবন| (এই
েসই প্রভু িযিন অব্রাহামেক উদ্ধার কেরিছেলন|) প্রভু বেলন, “এখন
যােকাব (ইস্রােয়েলর েলাক) িবব্রত ও লিজ্জত হেব না| 23 িতিন তঁার
সকল িশশুেদর েদখেবন এবং বলেবন েয আমার নাম পিবত্র, আিম
এই সব িশশুেদর িনেজর হােত ৈতরী কেরিছ এবং তারা বলেব েয
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যােকােবর েসই পিবত্র জনিট (ঈশ্বর) হেলন খুব িবিশষ্ট| এই সকল
িশশুরাই ইস্রােয়েলর ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করেব| 24 যােদর আত্মা িবপেথ
িগেয়িছল তারা বুঝেত পারেব এবং যারা নািলশ কেরিছল তারা উিচৎ 
িশক্ষা পােব|”

30
িমশেরর প্রিত নয়, ইস্রােয়েলর আস্থা থাকা উিচৎ ঈশ্বেরর প্রিত

1 প্রভু বলেলন, “এই িবেদ্রাহী িশশুেদর িদেক েদখ| তারা আমােক
মানয্ কের না| তারা পিরকল্পনা কের| িকন্তু তারা আমােক সাহাযয্
করেত বেল না| তারা অনয্ েদেশর সেঙ্গ চুিক্ত কের| িকন্তু আমার
আত্মা ঐ ধরেণর চুিক্ত চায় না| এই সব েলাকরা তােদর পােপর সেঙ্গ
আেরা অেনক পাপ েযাগ করেছ| 2 এই সব িশশুরা সাহােযয্র জনয্
িমশের যােচ্ছ| িকন্তু তারা কখেনা আমােক িজজ্ঞাসা কেরিন, এটা তারা
িঠক কাজ করেছ িক না| তােদর আশা িমশেরর রাজা ফেরৗণ তােদর
সাহােযয্ করেব| তারা চায় িমশর তােদর রক্ষা করুক|

3 “িকন্তু আিম বলব িমশের লুিকেয় থাকা েতামােদর পেক্ষ সহায়ক
হেব না| িমশর েতামােদর রক্ষা করেত পারেব না| 4 েতামােদর েনতারা
িমশরীয় শহর েসায়েন িগেয়েছ| এবং েতামােদর রাষ্ট্রদূতরা িমশরীয়
শহর হােনেষ িগেয়েছ| 5 িকন্তু তারা আশাহত হেব| তারা এমন একটা
জািতর উপর িনভর্ রশীল যারা সাহাযয্ করেত অপারগ| িমশর হেচ্ছ
অকমর্ণয্| প্রেয়াজনীয় সাহাযয্ ওরা িদেত পারেব না| িমশর তােদর
কােছ শুধুমাত্র লজ্জা এবং িবহবলতা আনেব|”

িযহূদার প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
6 িযহূদার দিক্ষেণ মরু অঞ্চল েনেগেভর প্রাণীর জনয্ বাতর্ া|
েনেগভ হল একিট িবপজ্জনক স্থান| এই জায়গািট িসংহ এবং

দ্রুতগামী িবষাক্ত সােপ ভির্ত্ত| িকন্তু িকছু েলাক েনেগেভর মেধয্ িদেয়
িমশের যাতায়াত কের| এই সব েলাক তােদর িজিনসপত্র গাধার িপেঠ
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চািপেয় িনেয় যায়| উেটর িপেঠর ওপর তােদর ধনসম্পিত্ত বেয় িনেয়
যাওয়া হয় েসই েদেশ যার ওপর েলােক িনভর্ র কের আেছ, েয েদশ
তােদর সাহাযয্ করেত অপারগ| 7 এই অকমর্ণয্ েদশিট হল িমশর|
িমশেরর সাহাযয্ েকান কােজই লাগেব না| সুতরাং আিম িমশেরর নাম
িদেয়িছ, “অকমর্ণয্ দানব|”

8এখন এটােক েকান িচেহ্নর ওপর েলখ যােত সমস্ত মানুষ এটােক
েদখেত পায় এবং এটা িলেখ রাখ একটা বইেয়র মেধয্| েশেষর িদেনর
জনয্ এগুিল েলখ যােত এগুিল সুদূর ভিবষয্েত সাক্ষয্স্বরূপ িচরকাল
থােক|

9এই সব েলাক িশশুেদর মেতা| তারা তােদর িপতামাতােক মানয্
করেত চায় না| তারা িমথয্া কথা বেল এবং ঈশ্বেরর িবিধ শুনেত
অস্বীকার কের| 10 তারা ভাববাদীেদর বেল, “ভিবষয্দ্বাণী কেরা না!
যা যা আমােদর করা উিচৎ েস িবষেয় স্বপ্ন েদেখা না! আমােদর
সিতয্ কথা বেলা না| সুন্দর িজিনেসর কথা আমােদর বল এবং
আমােদর মেধয্ ভাল অনুভূিতর সঞ্চার কর! আমােদর শুধু ভাল
ভাল িজিনস েদখাও! 11 েসই সব িজিনস েদখােব যা যা ঘটেব!
েসগুিলেক আমােদর েথেক বরং দূের সিরেয় রাখ! ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর কথা আমােদর েবাল না|”

িযহূদার সাহাযয্ আেস একমাত্র ঈশ্বেরর কাছ েথেক
12 ইস্রােয়েলর পিবত্র জনিট বেলন, “েতামরা প্রভুর কাছ েথেক

আসা এই বাতর্ া গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরছ| েতামরা পীড়ন ও িমথয্ার
ওপর িনভর্ র করেত চাও| 13 এসব কােজর জনয্ েতামরা অপরাধী|
েতামরা আসেল ফাটল ধরা উঁচু প্রাচীেরর মেতাই| েসই প্রাচীেরর
পতন হেব এবং তা েছাট েছাট টুকেরায় পিরণত হেব| 14 েতামরা
চীনামািটর বাসেনর মেতা েভেঙ্গ েছাট েছাট টুকেরায় পিরণত হেব| এই
টুকেরাগুিল েকান কােজই লাগেব না| েতামরা েসই টুকেরাগুেলােক
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গরম কয়লার টুকেরা েতালার কােজ অথবা জলাশয় েথেক জল
আনার কােজ বয্বহার করেত পারেব না|”

15 প্রভু, আমার গুরু, ইস্রােয়েলর পিবত্র জনিট বেলন, “েতামরা
যিদ আমার কােছ িফেরআেসা তেব সুরিক্ষত হেব| েতামরা যিদ আমার
ওপর আস্থা রাখ তেবই পােব আসল শিক্ত| িকন্তু েতামােদর শান্ত হেত
হেব|”
িকন্তু েতামরা তা করেত চাও না! 16 েতামরা বলেব, “না, আমােদর

পািলেয় যাওয়ার জনয্ েঘাড়া চাই|” িনশ্চয়ই েতামরা েঘাড়ায় েচেপ
পািলেয় যােব| িকন্তু শত্রুরা েতামােদর েপছেন তাড়া করেব| এবং
শত্রুরা েতামােদর েঘাড়ার েথেকও দ্রুতগামী হেব| 17 একজন শত্রু
েতামােদর ভয় েদখােব এবং েতামােদর এক হাজার েলাক পািলেয়
যােব| যখন পঁাচজন শত্রু েতামােদর ভয় েদখােব তখন েতামরা সবাই
ওেদর কাছ েথেক পািলেয় যােব| েতামােদর েসনােদর েয িজিনসটা
শুধুমাত্র পেড় থাকেব তা হল পাহােড়র ওপর একিট পতাকার দণ্ড|

18 প্রভু েতামােদর প্রিত তঁার করুণা েদখােত চান| িতিন অেপক্ষা
করেছন| িতিন উেঠ দঁাড়ােত চান এবং েতামােদর আরাম িদেত চান|
প্রভু ঈশ্বর নয্ায়পরায়ণ এবং যারা প্রভুর কৃপার অেপক্ষায় আেছন তারা
সুখী হেব|

19প্রভুর েলাকরা িসেয়ান পবর্েতর ওপর েজরুশােলেম বাস করেব|
েতামরা এন্দনরত থাকেব না| প্রভু েতামােদর কান্না শুনেবন এবং িতিন
েতামােদর আরাম েদেবন| প্রভু েতামােদর কথা শুনেবন এবং িতিন
েতামােদর কৃপা করেবন|

20 অতীেত আমার প্রভু (ঈশ্বর) েতামােদর দুঃখ ও দুদর্ শা
িদেয়িছেলন � েসটা িছল েতামােদর ৈদনিন্দেনর রুিট ও জেলর মেতা|
িকন্তু ঈশ্বর েতামােদর িশক্ষাদাতা এবং িতিন েতামােদর কাছ েথেক
িচরকাল লুিকেয় থাকেবন না| েতামরা িনেজেদর েচােখই িনেজেদর
িশক্ষকেক েদখেত পােব| 21 েতামরা যিদ জীবেনর ভুলপেথ চল,
(ডানিদেক অথবা বঁািদেক) িপছন েথেক এই কথাগুেলা শুনেত পােব:
“এটাই সিঠক পথ| েতামােদর এই পেথই চলেত হেব|”
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22 েতামােদর েসানা এবং রূেপায় আচ্ছািদত মূির্ত্ত আেছ| েসইসব
মূির্ত্তসমূহ েতামােদর পাপী কের তুেলেছ| িকন্তু েতামরা েসই মূির্ত্তেদর
েসবা করা েথেক িবরত হেব| েতামরা এইসব মূির্ত্তেদর েনাংরা
আবজর্ নার মত েফেল েদেব|

23 েসই সময় প্রভু েতামােদর জনয্ বৃষ্টি পাঠােবন| েতামরা জিমেত
বীজ বপন করেব| এবং েসই জিম ভের উঠেব েতামােদর খাদয্দ্রেবয্|
েতামােদর শসয্ সংগ্রহ খুব ভােলা হেব| েতামােদর গবািদ পশুসমূহ
বৃহৎ  পশুচারণ ভূিমগুেলােত চারণ করেব| েতামােদর চািহদামত প্রচুর
ফসল হেব| 24 েতামােদর গাধা ও গবািদপশু সমূহ (েযগুিলেক েতামরা
জিম কষর্েণর জনয্ বয্বহার কর) প্রচুর পিরমােণ উৎকৃষ্টতম জাব খােব
েযগুেলা কঁাটায়ুক্ত দণ্ড ও কুড়ুল িদেয় ছড়ােনা| 25প্রিতিট পাহাড় আর
িটলায জলপূণর্ েছাট েছাট নদী থাকেব| বহু মানুেষর হতয্া ও বহু স্তম্ভ
ধ্বংেসর পর এই সব ঘটেব|

26 েসই সময় চঁােদর আেলা হেব সূেযর্র েচেয়ও উজ্জ্বল| সূেযর্র
আেলা হেব এখনকার েচেয় সাতগুণ েবশী উজ্জ্বলতর| সূেযর্র
একিদেনর আেলাই হেব েগাটা সপ্তােহর সমান| এসব ঘটেব তখনই
যখন প্রভু তঁার আহত মানুষেদর পট্টি বঁাধেবন এবং মারেধােরর ফেল
তােদর েয ক্ষত হেয়েছ তা সারােবন|

27 েদেখা! প্রভুর নাম বহুদূর েথেক আসেছ| তঁার েরাধ ঘন েমেঘর
েধঁায়াসহ একিট আগুেনর মত| ঈশ্বেরর মুখ েরাধ পিরপূণর্ এবং তঁার
িজহবা একিট জ্বলন্ত অিগ্নর মত| 28প্রভুর আত্মা একিট বড় নদীর মত
েবেড়ই চেলেছ যতক্ষণ না িতিন আকণ্ঠ ডুেব যান| প্রভু েদশগুিলর
িবরুেদ্ধ মামলা চালােবন|ওটা িঠক েযন িতিন তােদরধ্বংেসর ছঁাকিনর
েভতর ঝঁাকােচ্ছন| েসটা হেব েযন জািতগুিলেক িবপেথ িনেয় যাবার
জনয্ তার মুেখ লাগাম েদওয়া আেছ যা িদেয় পশুেদর িনয়ন্ত্রণ করা
হয়|

29 েসই সময়, েতামরা সুেখর সঙ্গীত েগেয় উঠেব| েসই সময়টা
হেব একিট ছুিটর শুরুর রােতর মত| েতামরা প্রভুর পবর্েত হঁাটার সময়
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খুবই খুশী হেব| েতামরা যখন প্রভু, ইস্রােয়েলর িশলার কােছ উপাসনা
করেত যােব তখন েতামরা যাত্রা পেথ মধুর গান শুেন খুশী হেব|

30 প্রভু তঁার মহান স্বর সকল মানুষেক েশানােবন| প্রভু সকল
মানুষেক তঁার েরাধ েনেম আসা শিক্তশালী হাত েদখেত বাধয্ করেবন|
েসই বাহু হেব মহান অিগ্নর মেতা, যা িকনা সব িকছুেকই পুিড়েয়
েফলেত পাের| প্রভুর ক্ষমতা হেব ঝড় ও িশলাবৃষ্টির মত| 31 অশূর
যখন প্রভুর রবশুনেত পােব তখন েস ভীত হেব|একিটলািঠ িদেয় প্রভু
অশূরেক আঘাত করেবন| 32প্রভু অশূরেক আঘাত করেবন এবং তার
সেঙ্গ ঢাক ও বীণা বাজােনা হেব| প্রভু তঁার মহান শিক্তশালী বাহুবেল
অশূরেক পরাস্ত করেবন|

33 েতাফত্ েক* বহু িদন েথেক ৈতরী কের রাখা হেয়েছ| এিট
রাজার জনয্ ৈতরী হেয়েছ| এটােক খুবই গভীর এবং িবসৃ্তত ভােব ৈতরী
করা হেয়েছ| েসখােন প্রচুর কাঠ ও আগুন রেয়েছ| গন্ধেকর জ্বলন্ত
েস্রােতর মেতা প্রভুর আত্মা েসখােন েপৗেঁছােব এবং তােক পুিড়েয়
েদেব|

31
ঈশ্বেরর ক্ষমতার ওপর ইস্রােয়েলর িনভর্ র করা উিচৎ 

1 সাহােযয্র জনয্ িমশর অিভমুেখ যাওয়া েলাকেদর িদেক তাকাও|
তারা েঘাড়া চায় এই মেন কের েয েঘাড়ারা তােদর রক্ষা করেব| তারা
মেন কের েয িমশেরর অেনকগুিল রথ ও অশ্বােরাহী ৈসনয্ তােদর
রক্ষা করেব| তারা মেন কের তারা খুবই িনরাপেদ আেছ| কারণ তােদর
েসনাবািহনী খুবই িবশাল| েলাকেদর ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রিত আস্থা
েনই| তারা প্রভুর কােছ সাহাযয্ও চায় না| 2 িকন্তু প্রভু জ্ঞানী এবং িতিন
তােদর সমসয্ায় েফলেবন| তারা প্রভুর আেদেশর পিরবতর্ ন ঘটােত
* 30:33: েতাফত্ িহেন্নাম উপতয্কা| েযখােন েলাকরা তােদর মূির্ত্ত “মেলক” েক সম্মান
েদখােনার জনয্ তােদর িশশুেদর হতয্া করত|
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পাের না| প্রভু দুষ্ট েলাকেদর (িযহূদা) িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেবন| এবং প্রভু
দুষৃ্কতকারীেদর িবরুেদ্ধও যুদ্ধ করেবন যারা তােদর সাহাযয্ কেরিছল|

3 িমশেরর েলাকরা িনছকই মানুষ, ঈশ্বর নয়| িমশেরর েঘাড়াগুিল
পশুমাত্র, আত্মা নয়| প্রভু তঁার বাহুেক কােজ লাগােবন এবং
সাহাযয্কারী েদশ িমশরেক পরাস্ত করেবন| এবং (িযহূদার) েয সমস্ত
েলাকরা সাহাযয্ েচেয়িছল তােদর পরাজয় হেব| তারা সবাই এক সেঙ্গ
ধ্বংস হেব|

4প্রভু আমােক বেলিছেলন, “একটা িসংহ অথবা িসংহশাবক যখন
েকান পশুেক খাবার জনয্ ধের েস তখন তার িশকােরর ওপর দঁাড়ায়
ও গজর্ ন কের| তখন েকান িকছুই িসংহিটেক ভয় েদখােত পাের না|
যিদ মানুষ আেস এবং েচষ্টাও কের িসংহিট ভীত হয় না| মানুষ যেথষ্ট
হল্লা জুড়েত পাের| িকন্তু িসংহ পালায়় না|”
একই ভােব সবর্শিক্তমান প্রভু আসেবন িসেয়ান পবর্েত| পবর্েতর

ওপর প্রভু যুদ্ধ করেবন| 5 বাসার ওপর উড়ন্ত পািখর মত সবর্শিক্তমান
প্রভু েজরুশােলেমর হেয় যুদ্ধ করেবন| প্রভু তঁােক রক্ষা করেবন| প্রভু
েজরুশােলমেক প্রিতরক্ষা করেবন এবং তােক উদ্ধার করেবন|

6 েতামরা ইস্রােয়েলর িশশুরা ঈশ্বেরর িবরুদ্ধগামী| েতামােদর উিচৎ 
ঈশ্বেরর কােছ িফের আসা| 7 তখনই েসানা রূেপা িদেয় েতামােদর
ৈতরী করা মূির্ত্তর পূজা েলােকরা েছেড় েদেব| েতামরা সিতয্ই ঐসব
মূির্ত্ত ৈতরী করবার সময় পাপ কেরছ|

8 এটা সিতয্ েয অশূর তরবািরর সাহােযয্ পরাস্ত হেব| িকন্তু
তরবািরিট মানুেষর তরবাির নয়| অশূর ধ্বংস হেব| িকন্তু েসই ধ্বংস
মানুেষর তরবাির িদেয় হেব না| অশূর ঈশ্বেরর তরবাির েদেখ পালােব|
িকন্তু যুবকরা ধরা পড়েব এবং তােদর দাস বানােনা হেব| 9 তােদর
িনরাপদ স্থান ধ্বংস হেব| তােদর েনতারা পরাস্ত হেয় তােদর পতাকা
তয্াগ করেব|
ঐসব কথা প্রভুই বেলেছন| প্রভুর অিগ্নস্থান (েবদী) িসেয়ােন আেছ|

প্রভুর উনুন (েবদী) েজরুশােলেম আেছ|
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েনতােদর ভাল ও নয্ায়পরায়ণ হওয়া উিচৎ 

1 আিম যা যা বিল েশান| একজন রাজার এমন ভােব শাসন করা
উিচৎ যা প্রজােদর মঙ্গল সাধন কের| েনতারা যখন েলাকেদর েনতৃত্ব
েদয় তখন তােদর িনরেপক্ষ ও উিচৎ িসদ্ধান্ত েনওয়া দরকার| 2 যিদ
এসব ঘটনাগুিল ঘেট তেব রাজা েসই জায়গার মেতাই হেব েযখােন
েরাদ ও বৃষ্টি েথেক আমরা িনেজেদর রক্ষা করেত পারব| এটা হেয়
উঠেব শুকেনা জিমেত জলপ্রবাহ সমূেহর মেতা| এটা হেব গরম
ভূখেণ্ড িবশাল পাথর খেণ্ডর শীতল ছায়ার মেতা| 3 েলাকরা সাহােযয্র
জনয্ রাজার কােছ যােব এবং িতিন যা বলেবন েলাকরা সিতয্ সিতয্ই
তা শুনেব| 4 েয সব েলাকরা এখন িবভ্রান্ত তারা সব িকছু বুঝেত সক্ষম
হেব| যারা স্পষ্ট কথা বলেত পাের না তারা স্পষ্ট ও দ্রুত কথা বলেত
পারেব| 5 দুষ্ট েলাকেদর বদানয্ বেল ডাকা হেব না| েলাভী েলাকেদর
েকউ উদার বলেব না|

6 একজন দুষ্ট েলাক সবর্দাই অরুিচকর কথা বেল| এবং তার মেন
পাপ কাজ করার িচন্তাই থােক| একজন েবাকা েলাক েকবল ভুল কাজ
কের| েস যখন ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বেল তখেনা প্রতারণাপূণর্ কথা বেল|
একজন খল েলাক কু্ষধাতর্ েক খাবার েদয় না| ঈশ্বেরর িবষেয় অজ্ঞ েয
মানুষ েস তৃষ্ণাতর্ েক জল েদয় না| 7 েসই দুষ্ট েলাকিট পাপবুিদ্ধেক
অেস্ত্রর মেতা বয্বহার কের| েস গরীব মানুেষর সব িকছু আত্মসাত্ 
করার পিরকল্পনা কের| এমনিক যখন গরীব েলাকিট সিতয্ কথা বলেছ
েসই দুষ্ট েলাক গরীব মানুষেদর িবষেয় িমথয্া কথা বেল|

8 িকন্তু ভােলা েনতা ভােলা কােজর পিরকল্পনা কেরন এবং েসই সব
ভােলা কাজই তােক মহান েনতার আসেন বসায|

কিঠন সময় আসেছ
9 েতামােদর মিহলােদর মেধয্ েকউ েকউ এখনও শান্ত| েতামরা

িনেজেদর িনরাপদ মেন করছ| িকন্তু েতামােদর উেঠ দঁািড়েয় আমার
কথা েশানা উিচৎ | 10 মিহলারা, েতামরা িনেজেদর িনরাপদ মেন
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কেরা| িকন্তু এক বছর পর েতামরা সমসয্ায় পড়েব| কারণ পেরর বছর
েতামরা দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করেত পারেব না| সংগ্রহ করার মেতা েকান
দ্রাক্ষাফল তখন থাকেব না|

11মিহলারা েতামরা এখন শান্ত| িকন্তু েতামােদর ভীত হওয়া উিচৎ |
মিহলারা েতামরা িনেজেদর িনরাপদ মেন করছ িকন্তু েতামােদর উিদ্বগ্ন
হওয়া উিচৎ | েতামরা সুন্দর েপাশাক খুেল দুঃেখর েপাশাক পর|
েতামরা েকামের জিড়েয় রাখ েসই কাপড়| 12 েতামার দুঃেখ ভারাক্রান্ত
স্তনয়ুগলেক েসই সব দুঃেখর কাপড় িদেয় েঢেক রাখ| কঁােদা েযেহতু
েতামার জিম শসয্ শূনয্| েতামার দ্রাক্ষােক্ষত যা একসময় ফসল িদত
তা এখন শূনয্| 13 আমার েলাকেদর েদেশর জনয্ কঁােদা| কঁােদা,
কারণ েদেশ কঁাটাগাছ আর আগাছাই জন্মােব| কঁােদা েসই সব শহর
ও ঘরবািড়র জনয্ েযগুিল এক সময় আনেন্দ পিরপূণর্ িছল|

14 েলাকরা রাজধানী, শহর তয্াগ করেব| প্রাসাদ ও দুগর্গুিল
পিরতয্ক্ত হেব| েলাকরা ঘের বসবাস করেত পারেব না| তারা গুহায়
িগেয় বাস করেব| বুেনা গাধা ও েমষ শহের বসবাস করেব|জীবজন্তুরা
েসখােন ঘাস েখেত যােব|

15 যতিদন না ঈশ্বর ওপর েথেক আমােদর জনয্ তঁার আত্মা েপ্ররণ
কেরন ততিদন এটা চলেত থাকেব| িকন্তু ভিবষয্েত এই মরুভূিম উত্তর
ইস্রােয়েলর সুউবর্র আবািদ এলাকা কির্মেল পিরণত হেব| 16 েসখােন
নয্ায়িবচার িবরাজ করেব| এবং কির্মল হেব সবুজ বনভূিমর মত|
সুিবচার েসখােন িবরাজ করেব| 17 এই ধাির্মকতা িচর কােলর জনয্
শািন্ত ও িনরাপত্তা এেন েদেব| 18আমার েলাকরা এই সুন্দর শািন্তপূণর্
জায়গায় বাস করেব| আমার েলাকরা িনরাপদ তঁাবুেত বাস করেব|
তারা শান্ত ও শািন্তপূণর্ জায়গায় বাস করেব|

19 িকন্তু এই সকল ঘটনা ঘটার আেগ জঙ্গলটার পতন ঘটােত হেব|
শহরিটেক পরাস্ত করেত হেব| 20এই সব েলাকেদর মেধয্ েকউ েকউ
প্রিতিট জল প্রবােহর ধাের ফসল বুনেব| েতামােদর গাধা এবং গবািদ
পশুরা এর চাির িদেক ঘুের েবড়ােব ও স্বাধীন ভােব খাদয্গ্রহণ করেব|
েতামরা খুব সুখী হেব|
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পাপই শুধু আেরা পােপর কারণ হয়
1 েদখ! েতামরা যারা েতামােদর কাছ েথেক কখনও িকছু চুির

কেরিন, তােদর সেঙ্গ ঝগড়া কেরা আর তােদর িজিনষ চুির কেরা|
েতামরা েসই সব েলােকর িবপেক্ষ যােব, যারা কখেনা েতামােদর
িবপেক্ষ যায়িন| তাই যখন েতামরা চুির করা বন্ধ করেব অনয্ েলাকরা
তখন েতামােদর কাছ েথেক চুির করেব| েতামরা যখন অেনয্র িবপেক্ষ
যাওয়া বন্ধ করেব তখন অনয্ েলাকরা েতামােদর িবপেক্ষ যাওয়া শুরু
করেব| তখন েলাকরা বলেব,

2 “প্রভু আমােদর প্রিত সদয় েহান|
আমরা আপনার সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা করিছ|

প্রিতিদন সকােল আমােদর শিক্ত িদন|
আমরা িবপেদ পড়েল আমােদর রক্ষা করুন|

3 আপনার শিক্তশালী রব েলাকেদর ভয়চিকত কের এবং তারা
আপনার কাছ েথেক দূের পালােত চায়|

আপনার মহত্ব েদশগুিলেক পািলেয় েযেত বাধয্ করেব|”

4 যুেদ্ধ েতামরা িজিনসপত্র চুির করেব| েসই সব িজিনস েতামােদর
কাছ েথেক িনেয় েনওয়া হেব| অেনক অেনক েলাক আসেব| তারা
েতামােদর ধনসম্পদ িনেয় যােব| এটা অেনকটা েসই সমেয়র মেতা
হেব যখন পতঙ্গরা এেস শসয্ েক্ষেতর সব ফসল েখেয় েনয়|

5 প্রভু খুবই মহান| িতিন খুব উচ্চস্থােন বসবাস কেরন| প্রভু
িসেয়ানেক সাধুতা এবং ধািম্মর্কতায পূণর্ করেবন|

6 েজরুশােলম তুিম খুব ধনী| েজরুশােলেমর েলাক, েতামরা
ঈশ্বেরর জ্ঞান ও িবচক্ষণতা দ্বারা পিরপূণর্| েতামরা পিরত্রাণপ্রাপ্ত|
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েতামরা প্রভুেক শ্রদ্ধা কর এবং এটাই েতামােদর ধনী কেরেছ| সুতরাং
েতামরা জান েয েতামরা েসিট করা অবয্াহত রাখেব|

7 িকন্তু েশান! বাতর্ াবাহকরা বাইের কঁাদেছ| েয সব বাতর্ াবাহকরা
শািন্ত আনেছ তারাই খুব কঁাদেছ| 8 রাস্তা ধ্বংস হেয় িগেয়েছ| পথ িদেয়
েকউ হঁাটেছ না| মানুষ তােদর ৈতির চুিক্ত ভঙ্গ কেরেছ| েলাকরা সাক্ষয্,
প্রমাণ েকান িকছুই িবশ্বাস করেত চাইেছ না| েকউ কাউেক শ্রদ্ধা করেছ
না| 9 েদশ রুগ্ন ও মৃতপ্রায়| িলবােনান মারা যােচ্ছ| শােরাণ উপতয্কা
শুষ্ক ও শূনয্| একদা বাশন ও কির্মেল সুন্দর গাছ জন্মাত, িকন্তু এখন
শুকেনা ও শূনয্|

10 প্রভু বেলন, “আিম এখন উেঠ দঁাড়াব এবং আমার মহত্ব
েদখাব| এখন আিম মানুেষর কােছ গুরুত্বপূণর্ হেয় উঠব| 11 েতামরা
অপ্রেয়াজনীয় কাজ কেরছ| েসই সব কাজ হল খড় এবং খড়কুেটার
মেতা| েসই সেবর েকান মূলয্ েনই| েতামােদরআত্মাআগুেনর মত হেব
এবং তা েতামােদর েপাড়ােব| 12 েলাকেদর েপাড়ােনা হেব যতক্ষণ না
তােদর হাড় চুেন পিরণত হয়| েলাকরা কঁাটা ও বুেনা আগাছার মত
দ্রুত পুেড় যােব|

13 “েতামরা দূর েদেশর েলাক আমার কেমর্র কথা েশান, েতামরা
েয সব েলাকরা আমার কােছ আেছা তারা আমার ক্ষমতা সম্পেকর্
জান|”

14 িসেয়ােনর পাপীরা ভীত| যারা ভুল কাজ কেরিছল তারা ভেয়
কঁাপেছ| তারা বলেছ, “এই ধ্বংসাত্মকআগুেনর মেধয্ আমােদর েকউ
িক বঁাচােত পারেব? এই অনন্ত আগুেনর কােছ েক বাস করেত
পাের?”

15 ভােলা সৎ মানুষরা অেনয্র টাকায় েলাভ েদয় না| তাই তারা ঐ
আগুেনর মেধয্ও বসবাস করেত পারেব| েয সব েলাকরা ঘুষ েনয় না,
যারা অনয্ েলাকেক খুন করার পিরকল্পনার কথা শুনেত চায় না, যারা
খারাপ কােজর পিরকল্পনায় অংশগ্রহণ কের না| 16 তারাও উচ্চস্থােন
িনরাপেদ বাস করেব| উঁচু েকল্লার দ্বারা তারা সুরিক্ষত থাকেব| এই সব
েলাকেদর কােছ সব সময় জল ও খাবার থাকেব|
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17 েতামােদর েচাখ রাজােক তঁার েসৗন্দেযর্য্ েদখেত পােব| েতামরা
অেনক দূেরর েসই ভূখণ্ডিট েদখেত পােব| 18-19 েতামরা েতামােদর
অতীেতর সমসয্ার কথা ভাবেব| েতামরা ভাবেব, “েকাথায় েগল েসই
িবেদশীরা যারা কথা বলেল তােদর কথা বুঝতাম না? েকাথায় েসই
িভনেদশী কমীর্ ও কর আদায়কারীর দল? েকাথায় েগল েসই চররা
যারা আমােদর প্রিতরক্ষা দুগর্গুিলর গণনা করত? তারা সবাই চেল
িগেয়েছ|”

ঈশ্বর েজরুশােলমেক রক্ষা করেবন
20 িসেয়ােনর িদেক তাকাও| এই শহরিট আমােদর ধমীর্য় ছুিটর

িদেনর জনয্| েজরুশােলেমর িদেক তাকাও যা একিট সুন্দর িবশ্রােমর
জায়গা| েজরুশােলম একটা তঁাবুর মেতা যােক কখনও সরােনা যােব
না| েয েপেরকগুিল তােক িনির্দষ্ট জায়গায় ধের েরেখেছ তােদর
কখনও উপেড় েফলা যােব না| তার দিড়গুিল কখেনা িঁছেড় যােব না|
21-23কারণ প্রভু সবর্শিক্তমান েসখােন রেয়েছন| এই েদশ েছাট ও বড়
নদী েবষ্টিত জায়গা| িকন্তু এই নদীগুিলেত শত্রুর েনৗকা বা শিক্তশালী
জাহাজ থাকেব না| েতামরা যারা এই েনৗেকাগুেলােত কাজ করছ,
তারা এই দিড়গুিল িনেয় কাজ করা বন্ধ কের িদেত পােরা| েতামরা
মাস্তুলেক যেথষ্ট শিক্তশালী করেত পােরা না| েতামরা েতামােদর পাল
খুলেত পারেব না| কারণ প্রভু আমােদর িবচারক| প্রভু আমােদর িবিধ
প্রেণতা| প্রভুই আমােদর রাজা| িতিন আমােদর রক্ষা কেরন| তাই িতিন
আমােদর যেথষ্ট সম্পদ েদেবন| এমনিক পঙু্গ েলাকরা যুদ্ধ েথেক প্রচুর
সম্পদ লাভ করেব| 24 েসখােন বাস করা েকানও েলাকই বলেব না
েয “আিম রুগ্ন|” পাপমুক্ত েলাকরাই েসখােন বাস করেব|

34

ঈশ্বর তঁার শত্রুেদর শািস্ত েদেবন
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1 সমস্ত জািতসমূহ, আমার কথা েশান! খুব কােছ এেস েতামােদর
এই কথা েশানা উিচৎ | পৃিথবীর এবং পৃিথবীর সব েলাক এই সব
কথা েশান| 2 প্রভু সমস্ত জািত এবং তােদর ৈসনয্েদর প্রিত রুদ্ধ|
িতিন তােদর সকলেক ধ্বংস করেবন| িতিন তােদর হতয্া করােবন|
3তােদর েদহগুিল বাইের ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেব| তােদর শরীর েথেক
দুগর্ন্ধ েবেরােব| তােদর রক্ত পাহাড় েথেক গিড়েয় পড়েব| 4 পাকােনা
কাগেজর মতআকাশ গুিটেয় বন্ধ হেয় যােব| নক্ষত্ররা মারা যােব এবং
দ্রাক্ষা গােছর পাতা বা ডুমুর পাতার মেতা তােদর পতন হেব| আকােশর
সব নক্ষত্র নষ্ট হেয় যােব| 5প্রভু বলেলন, “এসব ঘটেব যখন আকােশ
আমার তরবাির রক্ত দ্বারা পিরতৃপ্ত হেব|”

েদখ! প্রভুর তরবাির ইেদামেক েকেট িদ্বখিণ্ডত করেব| প্রভু এইসব
েলােকেদর ওপর তঁার িবচার জাির কেরেছন এবং তােদর অবশয্ই
মৃতুয্ হেব| 6 কারণ প্রভু মেন কেরন ইেদাম ও ইেদােমর শহর বসরার
ধ্বংেসর সময় এেসেছ| 7 সুতরাং েমষ, গবািদ পশু ও শিক্তশালী
ষঁাড়েদর ধ্বংস করা হেব| তােদর রেক্ত েদশ পূণর্ হেব| তােদর চির্বেত
ভূিম আচ্ছািদত হেব|

8 এই সব িজিনসগুিল ঘটেব কারণ প্রভু শািস্তর সময় িনধর্ারণ
কেরেছন| েয সব েলাক িসেয়ােনর িবরুেদ্ধ অনয্ায় কেরেছ তােদর
শািস্ত েদবার জনয্ প্রভু একিট বছর েবেছ িনেয়েছন| 9 ইেদােমর
নদীসমূহ গরম আলকাতারার মেতা হেব| ইেদােমর মািট হেব েপাড়া
গন্ধেকর মেতা| 10 সারা িদনরাত জ্বলেব আগুন| েকউ েসই আগুন
েনভােত পারেব না| ইেদাম েথেক েধঁায়া েবর হেতই থাকেব| এই েদশ
িচর কােলর জনয্ ধ্বংস হেয় যােব| েলাকরা আর কখেনা ঐ েদেশর
মধয্ িদেয় যাতায়াত করেত পারেব না| 11 পািখ এবং কু্ষদ্র প্রাণীরা এই
েদশেক দখলকের েনেব| েপঁচা ও দঁাড়কাকরা েসখােন বসবাস করেব|
িবশৃঙ্খলার িফেত এবং িবভ্রািন্তর পাথর িদেয় েসই েদশেক মাপা হেব|
12 ওখানকার েনতারা এবং সম্ভ্রান্ত েলাকরা শাসন করবার মত িকছু
পােব না| তারা সবাই গত হেয় থাকেব|
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13 সমস্ত সুন্দর বািড়গুিলেত কঁাটা ও বনয্ েঝাপঝাড় জন্মােব|
বনয্ কুকুর ও েপঁচা েস সকল বািড়েত বসবাস করেব| বনয্ জন্তুরা
েসখােন বাস করেব| বড় পািখরা ওখােন গিজেয় ওঠা ঘােসর মেধয্
বাস করেব| 14 বনয্ িবড়ালরা বনয্ কুকুেরর সেঙ্গ এক সােথ বাস
করেব| বনয্ ছাগল তােদর বনু্ধেদর ডাকেব| িনশাচর পশুরা েসখােন
খঁুেজ পােব িবশ্রামস্থল| 15 েসখােন সাপরা বাসা বঁাধেব| তারা েসখােন
িডম পাড়েব| তারা ছায়ায় আশ্রয় েনেব এবং েসখােন িডম েফাটােব|
িকন্তু বাজপাখীরাও েসখােন এেকর পর এক এেস জুটেব|

16 প্রভুর বইিটর মেধয্ খঁুেজ েদখ এবং পড়| একটা িজিনষও বাদ
যােব না| েসখােন েলখা আেছ েয ঐ সকল প্রাণীেদর একজনও
িনিশ্চহ্ন হেব না| একজনও সঙ্গীহীন হেব না| ঈশ্বর এই আেদশ
িদেয়েছন এবং ঈশ্বেরর আত্মা তােদর একিত্রত কেরেছ| 17 ঈশ্বর
িসদ্ধান্ত িনেয়েছন তােদর সম্বেন্ধ িতিন িক করেবন| তারপর ঈশ্বর
তােদর জনয্ একটা জায়গা িনবর্াচন করেবন| ঈশ্বর একিট গিণ্ড
েকেট তােদর জায়গা েদিখেয় েদেবন| সুতরাং প্রাণীরা েসই জায়গােক
িচরকােলর জনয্ দখল কের েনেব| েসখােন তারা বসবাস করেব
বছেরর পর বছর|

35
ঈশ্বর তঁার েলাকেদর আরাম েদেবন

1 শুষ্ক মরুভূিম খুিশ হেয় উঠেব| মরুভূিম আনিন্দত হেব এবং
েবেড় উঠেব ফুেলর মেতা| 2 মরুভূিম পিরপূণর্ হেব ফুেলর বাগােন
এবং িনেজর খুশীর কথা প্রকাশ করেব| মেন হেব েযন মরুভূিম
আনেন্দ নাচেছ| মরুভূিম উত্তর ইস্রােয়েলর পাইন গােছর জনয্ িবখয্াত
িলবােনােনর বনাঞ্চেলর মেতাই সুন্দর হেয় উঠেব| মরুভূিম মেনারম
হেয় উঠেব কির্মল পাহাড় ও শােরাণ উপতয্কার মেতা| এটা ঘটেব
কারণ সব েলাক প্রভুর অপার মিহমা েদখেত পােব| আমােদর ঈশ্বেরর
েসৗন্দযর্ মানুষ েদখেত পােব|
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3 দুবর্ল বাহুেক শক্ত কর| দুবর্ল হঁাটুেক শক্ত কর| 4 েলাকরা ভীত ও
িবভ্রান্ত| েসই সব েলাকেদর বল, “শক্ত হও! ভীত হেয়া না!” েদখ,
েতামােদর ঈশ্বর আসেবন এবং েতামােদর শত্রুেদর শািস্ত েদেবন|
িতিন আসেবন এবং েতামােদর পুরসৃ্কত করেবন| প্রভু আসেবন এবং
েতামােদর রক্ষা করেবন| 5 তখন অন্ধ মানুষরা েচােখ েদখেত পারেব|
তােদর েচাখ খুেল যােব| তখন বিধররা শুনেত পােব| তােদর কান খুেল
যােব| 6পঙু্গ মানুষরা হিরেণর মেতা েনেচ উঠেব এবং যারা এখন কথা
বলেত পাের না তারা েগেয় উঠেব সুেখর সঙ্গীত| বসেন্তর জল যখন
মরুভূিমেত প্রবািহত হেব তখনই এসব ঘটেব| বসন্ত েনেমআসেব শুষ্ক
জিমেত| 7এখন েলাকরা মরীিচকােক েদখেছ জেলর মেতা িকন্তু েসই
সময়আসেব প্রকৃতজলপ্রবাহ|শুষ্কজিমেত কুেয়া থাকেব| মািটর তলা
েথেক জল িনঃসৃত হেব| এক সময় েযখােন বনয্ জন্তুরা রাজত্ব করত
েসখােন লম্বা জলজ উিদ্ভদ জন্মােব|

8 েসই সময় েসখােন একটা রাস্তা হেব| এই দীঘর্ সড়কেক “পিবত্র
সড়ক” নােম অিভিহত করা হেব| পাপী মানুষেদর েসই পথ িদেয়
হঁাটেত অনুমিত েদওয়া হেব না| েয সব িনেবর্াধ েলাকরা ঈশ্বেরর কথা
িবশ্বাস কের না তারা েসই রাস্তা িদেয় হঁাটেত পারেব না| একমাত্র
ভােলা েলাকরাই েসই পেথ হঁাটার েযাগয্ হেব| 9 েসই রাস্তায় েকান
িবপদ থাকেব না| মানুষেকআঘাত করার জনয্ েসই রাস্তায় েকান িসংহ
থাকেব না| েসই রাস্তায় েকান ভয়ঙ্কর জন্তু থাকেব না| ঈশ্বর দ্বারা েয
সব েলাকরা রক্ষা েপেয়েছ তারাই ঐ পথ িদেয় হঁাটেব|

10 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর মুক্ত করেবন| েসই সব েলাক তঁার কােছ
িফের আসেব| েসই েলাকরা যখন িসেয়ােন আসেব তখন তারা খুিশ
হেব| মানুষগুিল িচর কােলর মেতা সুখী হেব| তােদর সুখ হেব তােদর
মাথার রাজমুকুেটর মেতা|আনন্দও খুশীেত তারা পিরপূণর্ হেয় উঠেব|
দুঃখ ও যন্ত্রণা তােদর কাছ েথেক দূের, অেনক দূের চেল যােব|

36
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অশূরেদর িযহূদা আক্রমণ
1 িযহূদার রাজা িহিষ্কেয়র 14 বছেরর রাজত্বকােল অশূেরর রাজা

সেন্হরীব িযহূদার দুেভর্ দয্ নগরগুিলেত যুদ্ধ করেত িগেয়িছেলন|
সেন্হরীব েসই শহরগুিলেক পরাস্ত কেরন| 2 সেন্হরীব িবশাল
েসনাদল সহ তঁার েসনাপিতেক েজরুশােলেমর রাজা িহিষ্কেয়র
িবরুেদ্ধ পািঠেয়িছেলন| েসনাপিত ও তার েসনাদল লাখীশ তয্াগ কের
েজরুশােলেম যায়| তারা েধাপার মােঠ যাওয়ার পেথ েয উচ্চতর
পুষ্কিরনীিট আেছ তার জেলর নেলর কােছ েথেমিছল|

3 েজরুশােলম েথেক েসনাপিতর সেঙ্গ কথা বলেত িতনজন মানুষ
যায়| এরা িছেলন িহিল্কেয়র পুত্র ইিলয়াকীম, আসেফর পুত্র েযায়াহ
ও িশব্ন| ইিলয়াকীম িছেলন প্রাসােদর পিরচালক| েযায়াহ িছেলন
নথীরক্ষক এবং িশব্ন িছেলন রাজপিরবােরর সিচব|

4 েসনাপিত তােদর বলল, “অশূেরর মহান রাজা যা বেলন তা
িহিষ্কয়েক িগেয় বল| কথাটা হল:

“ �েতামরা কােদর কাছ েথেক সাহাযয্ পাবার আশা কর?
5আিম বিল, েতামরা যিদ ক্ষমতা ও সুপরামেশর্র সাহােযয্ যুদ্ধ করার
ওপর আস্থাশীল হও � েসটা তখন হেব অপ্রেয়াজনীয়| ওসব িকছুই
নয়, িনছকই বুিল মাত্র| এখন আিম জানেত চাই েয কার ওপর
েতামরা এত িনভর্ র করছ েয আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেত চাও?
6 েতামরা িক মেন কর িমশর েতামােদর সাহাযয্ করেব? িমশর ভাঙা
লািঠর মেতা| েতামরা যিদ সমথর্েনর জনয্ েসই লািঠর ওপর ভর
দাও, তেব এটা েতামােদর আঘাত করেব এবং েতামােদর হােতর
মেধয্ গেতর্ র সৃষ্টি করেব| িমশেরর রাজা ফেরৗেণর ওপর সাহােযয্র
িবষেয় েকউই আস্থা রাখেত পাের না|

7 “ �িকন্তু েতামরা হয়েতা বলেত পােরা, “আমরা আমােদর
প্রভু ঈশ্বেরর ওপর সাহােযয্র বয্াপাের আস্থাশীল|” িকন্তু আিম
জািন েযখােন েলাকরা প্রভুর উপাসনা করত েসই সব েবদী
এবং পিবত্র স্থানগুিলেক িহিষ্কয় ধ্বংস কেরেছ এবং িহিষ্কয়
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িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর বলেছ, “েতামােদর শুধুমাত্র
েজরুশােলেমর এই েবদীিটেত উপাসনা করা উিচৎ |”

8 “ �যিদ েতামরা এখনও যুদ্ধ করেত চাও তেব আমার মিনব
অশূরেদর সম্রাট েতামােদর সেঙ্গ চুিক্তবদ্ধ হেবন| আিম প্রিতশ্রুিত
করিছ েতামরা যিদ েঘাড়ায় চড়ার জনয্ যেথষ্ট মানুষ েজাগাড় করেত
পার তেব আিম েতামােদর যুেদ্ধর জনয্ 2000 েঘাড়া েদব| 9 িকন্তু
তবুও েতামরা আমার মিনেবর িনথস্তেরর েকান েসনানায়কেকও
পরাস্ত করেত পারেব না| তবু েকন েতামরা িমশেরর রথসমূহ ও
অশ্বােরাহী েসনাবািহনীর ওপর িনভর্ র কর?

10 “ �এখন েতামরা িক মেন কর আিম প্রভুর সাহাযয্ ছাড়াই এই
েদশ ধ্বংস করেত এেসিছ? প্রভু আমােক বেলেছন, “এই েদশিট
আক্রমণ কর এবং এটােক ধ্বংস কর|” � ”

11 তখন ইিলয়াকীম, িশব্ন ও েযায়াহ েসনাপিতেক বেলন,
“অনুগ্রহ কের আমােদর সেঙ্গ অরামীয় ভাষায় কথা বলুন| আমরা এই
ভাষা বুিঝ| িযহূদার ভাষায় আমােদর সেঙ্গ কথা বলেবন না, কারণ
শহেরর েদওয়ােলর ওপর েয েলাকরা বেস আেছ তারা আপনার কথা
শুনেত পােব এবং বুঝেত পারেব|”

12 িকন্তু েসনাপিত বলল, “আমার প্রভু শুধুমাত্র েতামােদর ও
েতামােদর মিনেবর সেঙ্গ কথা বলেত পাঠান িন| আমার মিনব প্রাচীের
বেস থাকা েলাকেদর সেঙ্গও কথা বলেত িনেদর্ শ িদেয়েছন| ঐসব
েলাকেদর জনয্ যেথষ্ট খাদয্ ও জল থাকেব না| েতামােদর মেতা,
ওেদরও িনেজেদর বজর্ য্ পদাথর্ ও িনেজেদর প্রস্রাব েখেত হেব|”

13 তখন েসনাপিত ইহুদী ভাষায় েজাের েচঁিচেয় উঠল, 14 “মহান
রাজা, অশূেরর রাজার বাতর্ া েশান:

“ �িহিষ্কয়েক েতামােদর ঠকাবার সুেযাগ িদও না| আমার ক্ষমতা
েথেক েস েতামােদর বঁাচােত পারেব না| 15 িহিষ্কেয়র কথা িবশ্বাস
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কর না| েস বলেব, “প্রভুর প্রিত আস্থাশীল হও! প্রভু আমােদর
রক্ষা করেবন| প্রভু অশূরেদর রাজােক এই শহরেক পরাস্ত করেত
েদেবন না| এসব কথা িবশ্বাস করেব না|”

16 “ �েতামরা িহিষ্কেয়র ওসব কথা শুেনা না| অশূর রাজার কথা
েশান| অশূর রাজা বেলন, “আমােদর চুিক্ত করা উিচৎ | েতামরা
শহেরর বাইের আমার কােছ এেসা| তখন সব মানুষই ঘের েফরার
জনয্ মুক্ত হেব| প্রেতয্ক মানুষ তার বাগান েথেক দ্রাক্ষা খাওয়ার
িবষেয় মুক্ত হেব| এবং প্রেতয্ক মানুষই তার ডুমুর গাছ েথেক ডুমুর
েখেত পারেব| প্রেতয্ক মানুষ তার িনেজর কুেয়া েথেক জল পান
করেত পারেব| 17 যত িদন পযর্ন্ত আিম না আসব এবং েতামােদর
প্রেতয্কেক েতামােদর িনেজেদর েদেশর মেতা একিট েদেশ িনেয়
েযেত পারব, তত িদন পযর্ন্ত েতামরা এটা করেত পারেব| েসই নতুন
েদেশ েতামরা ভাল শসয্ ও নতুন দ্রাক্ষারস, রুিট ও দ্রাক্ষার বাগান
পােব|”

18 “ �িহিষ্কয়েক েতামােদর প্রতারণা করেত িদও না| েস বেল,
“প্রভুআমােদর রক্ষা করেব|” িকন্তুআিম েতামােদর িজজ্ঞাসা কির,
অনয্ েদশ সমূেহর েকান েদবতা িক অশূরেদর রাজার হাত েথেক
তােদর েদশসমূহ রক্ষা করেত সক্ষম হেয়েছ? না! 19 হমােতর ও
অপর্েদর েদবতারা েকাথায়? তারা পরাস্ত! সফবর্িযেমর েদবতারা
েকাথায়? তারা পরািজত হেয়েছ| তারা িক শমিরয়ােক আমার
ক্ষমতা েথেক রক্ষা কেরিছল? না! 20 অনয্ েদশসমূেহর েকান
েদবতা িক আমার হাত েথেক তােদর েদশ রক্ষা কেরেছ? না! প্রভু
িক েজরুশােলমেকআমার হাত েথেক রক্ষা করেত পােরন? না!� ”

21 িকন্তু েজরুশােলেমর েলাকরা নীরব হেয় থাকল েযেহতু রাজা
িহিষ্কয় িনেদর্ শ িদেয়েছন েসেহতু তারা েসনাপিতেক িকছুই বলল না|
কারণ রাজার আেদশ িছল, “তােক িকছু েবােলা না|”

22 তারপর প্রাসােদর পিরচালক ইিলয়াকীম (িহিল্কেয়র পুত্র),
রাজপিরবােরর সিচব িশবন এবং নথীরক্ষক েযায়াহ (আসেফর পুত্র)
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িহিষ্কেয়র কােছ েগেলন| তঁারা িনেজেদর দুঃখ প্রকাশ করবার জনয্
তঁােদর জামাকাপড় িঁছেড় েফলেলন| তঁারা িহিষ্কয়েক অশূেরর যাবতীয়
বক্তবয্ েশানােলন|
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িহিষ্কয় ঈশ্বেরর কােছ সাহাযয্প্রাথীর্
1 রাজা িহিষ্কয় ঐসব ঘটনার কথা শুেনিছেলন| তারপর িতিন তঁার

দুঃখ েদখােনার জনয্ িনেজর েপাশাক িঁছেড় েফলেলন| তারপর িহিষ্কয়
দুঃেখর িবেশষ েপাশাক পরেলন এবং প্রভুর মিন্দের েগেলন|

2 িহিষ্কয় প্রাসােদর পিরচালক ইিলয়াকীম, রাজপিরবােরর সিচব
িশব্ন ও যাজকেদর মেধয্ প্রবীণেদর আেমােসর পুত্র ভাববাদী
িযশাইয়র কােছ পাঠােলন| তঁারা দুঃখ প্রদশর্েনর জনয্ িবেশষ েপাশাক
পেরিছল| 3 এঁরা িযশাইয়েক বলেলন, “রাজা িহিষ্কয় তােদর আেদশ
িদেয়েছন েয আজ দুঃখ ও কষ্ট েভােগর িবেশষ িদন| আজেকর িদনিট
হেব খুব দুঃেখর| আজেকর িদনটা হেব েসই িদনটার মেতা যখন
েকান িশশুর জন্মােনার সময় হেয় যােব অথচ মােয়র শরীর েথেক
েবিরেয় আসার মেতা বলশালী না হওয়ায় েস েবেরােত পারেব না|
4 েসনাপিতর মিনব, অশূরেদর রাজা তােক জীবন্ত ঈশ্বরেক িবদ্রূপ
করেত পািঠেয়েছ| েতামােদর প্রভু ঈশ্বর হয়েতা ঐসব িবষয়গুিল
শুনেতও পােরন| প্রভু হয়েতা প্রমাণও করেবন েয শত্রুরা ভুল করেছ|
সুতরাং েয সব েলাকরা েবঁেচ আেছ তােদর জনয্ প্রাথর্না কর|”

5 রাজা িহিষ্কেয়র আিধকািরকরা িযশাইয়র কােছ উপিস্থত হন|
6 িযশাইয় তােদর বলেলন, “েতামরা েতামােদর মিনব িহিষ্কয়েক
জানাও: প্রভু বেলন, �েসনাপিতর কথা শুেন ভীত হেত হেব না! অশূর
রােজর “নাবালকরা” আমার নােম েযসব কুৎসা কেরেছ েসগুিল
িবশ্বাস করেব না| 7 েদেখা আিম অশূেরর িবরুেদ্ধ একিটআত্মা পাঠাব|
অশূেরর রাজা তার েদেশর িবপদ সম্পির্কত একিট সতকর্ বাতর্ া পােব|
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সুতরাং েস তার েদেশ িফের যােব| েসই সময়আিম তােক তার েদেশই
তরবািরর আঘােত হতয্া করব|� ”

অশূর েসনার েজরুশােলম তয্াগ
8 রাজা অশূর একিট খবর েপল| 9 েসই খবের বলা িছল,

“কূশেদেশর রাজা িতহর্ কঃ েতামার সেঙ্গ যুদ্ধ করেতআসেছ|” সুতরাং
অশূররাজ লাখীশ তয্াগ কের িলব্না চেল েগেলন| েসনাপিত এই বাতর্ া
েপেয় িলব্নােত যুদ্ধরত অশূররােজর কােছ চেল েগেলন|
েস িহিষ্কেয়র কােছ দূত পাঠাল| দূতেক বলল, 10 “তুিম িযহূদা রাজ

িহিষ্কয়েক এই কথাগুিল বল:

�েতামরা েয ঈশ্বেরর ওপর আস্থাশীল তার দ্বারা েবাকা হেয়া
না| একথা বল না েয, “ঈশ্বর েজরুশােলমেক অশূররােজর কােছ
পরািজত হেত েদেব না|” 11 েতামরা শুেনছ অশূেরর রাজা অনয্ানয্
েদেশর িক অবস্থা কেরেছ| েস তােদর সমূ্পণর্ ধ্বংস কেরেছ|
তাহেল েতামরা িক েরহাই পােব? না! 12 তােদর েসই েদবতারা িক
তােদর রক্ষা কেরিছল? না! আমার পূবর্পুরুষরাই তােদর সকলেক
ধ্বংস কেরেছ| তারা েগাষণ, হারণ, েরত্ সফ এবং তলঃসর িনবাসী
এদেনর েলাকেদর ধ্বংস কেরেছ| 13 হমােতর রাজা েকাথায়?
অপর্েদর রাজা েকাথায়? সফবর্িযম নগেরর রাজা েকাথায়?
েকাথায় েহনা ও ইব্বার রাজা? তারা সকেলই িবনাশপ্রাপ্ত! তারা
সকেলই ধ্বংস হেয়েছ|� ”

ঈশ্বেরর কােছ িহিষ্কেয়র িমনিত
14 িহিষ্কয় বাতর্ াবাহেকর হাত েথেক িচিঠগুেলা িনেয় পড়েলন|

তারপর িতিন প্রভুর মিন্দের েগেলন| তারপর িতিন িচিঠগুেলা খুেল
প্রভুর সামেন রাখেলন| 15 িহিষ্কয় প্রভুর কােছ প্রাথর্না শুরু করেলন|
বলেলন: 16 “সবর্শিক্তমান প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আপিন করূব
দূতেদর ওপের রাজার মত বেস রেয়েছন| আপিন, একমাত্র আপিনই
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পৃিথবীর সব রােজয্র শাসক| আপিনই পৃিথবী ও স্বেগর্র সৃষ্টিকতর্ া|
17 প্রভু অনুগ্রহ কের আমার কথা শুনুন| প্রভু, েচাখ েমেল বাতর্ ািটর
িদেক তাকান|জীবন্ত ঈশ্বর, আপনােক অপমান করবার জনয্ সেন্হরীব
েযসব কথা িলেখেছন েসগুিল দয়া কের শুনুন| 18 এটাই সতয্,
প্রভু| অশূেরর রাজা েসই সব েদশগুিলেক িবনাশ কেরেছ| 19 েসই
সব েদেশর মূির্ত্তেদরও অশূররাজ পুিড়েয়েছ| িকন্তু তারা সিতয্কােরর
েদবতা িছল না| তারা িছল েকবল মানুেষর ৈতির কাঠ ও পাথেরর মূির্ত্ত|
েসই কারেণই অশূররাজ তােদর ধ্বংস করেত েপেরিছল| 20 িকন্তু
আপিনই প্রভু আমােদর ঈশ্বর! সুতরাং অশূররােজর কবল েথেক
আমােদর রক্ষা করুন| তাহেল অনয্ানয্ সমস্ত েদশগুিলও জানেত
পারেব েয আপিনই প্রভু, আপিনই একমাত্র ঈশ্বর|”

িহিষ্কয়েক ঈশ্বেরর উত্তর
21 তখন আেমােসর পুত্র িযশাইয় িহিষ্কেয়র এই বাতর্ া পাঠােলন|

বাতর্ ািটেত িতিন বলেলন, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �েতামরা
অশূেরর রাজা সেন্হরীেবর বাতর্ ার িবষেয় আমার কােছ েয প্রাথর্না
কেরিছেল আিম তা শুেনিছ|�

22 “এটা হল সেন্হরীেবর িবষেয় প্রভুর বাতর্ া:

�অশূেরর রাজা, িসেয়ােনর কুমারী কনয্া (েজরুশােলম) েতামােক
গুরুত্বপূণর্ বেল মেন কের না|

েতামার জনয্ েস হােস|
েজরুশােলম কনয্া, েতামােক িনেয় েস মজা কের|
23 িকন্তু তুিম কােক অপমান ও িবদ্রূপ কেরছ?

কার িবরুেদ্ধ তুিম কথা বেলছ?
তুিম ইস্রােয়েলর পিবত্রতমরই িবেরাধী িছেল|

তুিম এমন হাবভাব করেল েযন তুিম ঈশ্বেরর েচেয় অেনক
ভােলা|
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24 তুিম েতামার আিধকািরকেদর প্রভু, আমার ঈশ্বরেক িবদ্রূপ করেত
পািঠেয়িছেল|

তুিম বেলিছেল, “আিম খুব ক্ষমতাসম্পন্ন|
আমার বহু যুদ্ধযান আেছ|
আমার শিক্ত িদেয়ই আিম িলবােনানেক পরাস্ত কেরিছলাম|

আিম িলবােনােনর সেব্বর্াচচ পবর্েত আেরাহণ কেরিছলাম|
আিম িলবােনােনর মহান গাছগুিলেক েকেট েফেল িদেয়িছলাম|

আিম উচ্চতম পবর্তগুিলেত এবং অরেণয্র গভীরতম অংেশ
এেসিছলাম|

25আিম কূপসমূহ খনন কেরিছলাম এবং নতুন জায়গা েথেক জলপান
কেরিছলাম|

আিম আমার হােতর তালু িদেয় িমশেরর নদীেক শূনয্ কের িদেয়িছলাম
এবং ঐ েদেশর ওপর েহঁেট িগেয়িছলাম|”

26 �আিম যা বেলিছলাম তুিম িক তা েশানিন?
আিম (ঈশ্বর) অেনকিদন আেগ পিরকল্পনা কেরিছলাম|

আিম প্রাচীনকােলই পিরকল্পনা কেরিছলাম|
এবং এখন আিম তা ঘটাব|

আিম েতামােদর শিক্তশালী শহরগুিলেক েভেঙ েফলেত
এবং েসগুিলেক পাথেরর সূ্তেপ পিরণত করেত িদেয়িছলাম|

27 এই শহরগুিলর েলাকগুেলার েকান ক্ষমতা িছল না|
তারা িছল ভীত ও িবভ্রান্ত|

তােদর অবস্থা এমন হেয়িছল েযন
এখুিন ওেদর প্রায় ঘােসর মত েকেট েফলা হেব|

বািড়র ফাটেল গিজেয় ওঠা ঘাস েযমন বড় হবার আেগ মের যায়,
েতমিনই শহরবাসীেদর অবস্থা িছল|

28আিম েতামােদর যুেদ্ধর িবষয় সব জািন|
আিম েতামােদর িবশ্রােমর িবষেয়ও জািন|
যখন েতামরা যুেদ্ধ যাও তাও আিম জািন|
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আিম জািন কখন েতামরা যুদ্ধ েথেক িফের আস|
কখন েতামরা আমার ওপর েরেগ িগেয়িছেল তাও আিম জািন|
29 হঁয্া, েতামরা আমার ওপর েরেগ িছেল|

আিম েতামােদর গির্বত িবদ্রূপ শুেনিছ|
তাই আিম েতামােদর নােক লাগাম েদব|

এবং মুেখ লাগাব ধাতব লাগাম|
তারপর েতামরা েয পথ িদেয় এেসছ

েসই পথ িদেয়ই েতামােদর েফরাব|� ”

িহিষ্কয়েদর প্রিত প্রভুর বাতর্ া
30 তখন প্রভু িহিষ্কয়েক বলেলন, “আিম েতামােক একিট িচহ্ন

েদখাব| েসই িচহ্ন প্রমাণ করেব েয এই কথাগুিল সিতয্| েতামরা বীজ
বপন করেত সক্ষম িছেল না, অতএব এই বছর েতামরা গত বছেরর
শসয্ েথেক আপিনই জমােনা শসয্ খােব| িকন্তু িতন বছেরই তুিম
েতামার িনেজর েকান বীজ েথেকই খাবার মেতা ফসল পােব| তুিমই
েসই বীজগুিল লাগােব এবং যেথষ্ট পিরমােণ খাদয্শসয্ পােব| তুিম
দ্রাক্ষাগাছ েরাপণ করেব এবং তার ফল খােব|

31 “িযহূদা পিরবােরর সদসয্রা যারা পািলেয় িগেয়িছল এবং যারা
জীিবত রেয়েছ তারা আবার বাড়েত থাকেব| তারা হেব েসই সব
গােছেদর মত যােদর িশকড় মািটর অেনক গভীের থােক আর ফল
থােক মািটর ওপের| 32 কারণ এখনও েকউ েকউ েবঁেচ থাকেব|
তারা েজরুশােলেমর বাইের চেল যােব| িসেয়ান পবর্ত েথেক জীিবতরা
আসেত থাকেব|” সবর্শিক্তমান প্রভুর গভীর ভােলাবাসা এইসব ঘটােব|

33 তাই প্রভু অশূেরর রাজার িবষেয় একথা বেলন:

“েস এই শহের আসেব না|
েস এই শহেরর িদেক তীর ছঁুড়েব না|

েস এই শহের তার বমর্ আনেব না|
এই শহরেক আক্রমণ করেত েস িঢিব বানােব না|
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34 েস তার আসার পেথ িফের যােব|
েস এই শহের িফের আসেব না|
প্রভু এই সব বেলন!

35আিম এই শহরিটেক িনরাপত্তা ও সুরক্ষা েদব|
আিম আমার িনেজর জনয্ এবং েসবক দায়ুেদর জনয্ এসব
করব|”

36 েসই রােত প্রভুর দূত অশূেরর িশিবের িগেয় 185,000 েলাকেক
হতয্া করেলন| সকােল উেঠ েলােকরা েদখল েয চািরিদেক শবেদহ
ছড়ােনা| 37 তাই অশূররাজ সেন্হরীব নীনবীেত িফের িগেয় েসখােনই
বসবাস করা শুরু করল|

38 এক িদন সেন্হরীব তার েদবতা িনেষ্রােকর মিন্দের িগেয় তার
উপাসনা করিছল| েসই সময় তার দুই পুত্র অদ্রেম্মলক ও শেরৎসর
তােক তরবািরর আঘােত হতয্া করল| তারপর তারা অরারট েদেশ
পালাল| আর সেন্হরীব পুত্র এসর-হেদ্দান অশূেরর নতুন রাজা হল|

38

িহিষ্কেয়র অসুস্থতা
1 েসই সময় িহিষ্কয় অসুস্থ হেয় মৃতপ্রায় হেয় পেড়িছেলন|

আেমােসর ভাববাদী িযশাইয় তঁােক েদখেত যান| িযশাইয় রাজােক
বলেলন, “প্রভু আমােক এই কথাগুিল আপনােক বলেত বেলেছন:
�তুিম শীঘ্র মারা যােব| সুতরাং তুিম েতামার পিরবার পিরজনেক
জািনেয় যাও েতামার মৃতুয্ হেল তােদর িক করা উিচৎ | তুিম আর
সুস্থ হেয় উঠেব না|� ”

2 িহিষ্কয় উপাসনা গৃেহর িদেক মুখ কের প্রাথর্না শুরু করেলন| িতিন
বলেলন, 3 “প্রভু স্মরণ কের েদখুন আিম সবর্ান্তঃকরেণ আপনার



িযশাইয় 38:4 ci িযশাইয় 38:13

প্রকৃত েসবা কেরিছ| আপিন েযসব িজিনসেক ভাল বেলেছন আিম
েকবল েস সবই কেরিছ|” তারপর িহিষ্কয় কান্নায় েভেঙ পড়েলন|

4 িযশাইয় প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপেলন: 5 “িহিষ্কেয়র কােছ
িগেয় তােক বল েয প্রভু, েতামার পূবর্পুরুষ দায়ুদেদর ঈশ্বর বেলেছন,
�আিম েতামার প্রাথর্না শুেনিছ| আিম েতামার েচােখর জল েদেখিছ,
তাইআিম েতামারআয়ুআেরা 15 বছর বািড়েয় েদব| 6আিম েতামােক
এবং এই শহরেক অশূর রােজর হাত েথেক রক্ষা করব|� ”

7 প্রভু যা যা করেবন বেলিছেলন তার জনয্ এই েসই প্রভুর সেঙ্কত
িচহ্ন: 8 “েতামার সময় িনণর্ায়ক েসৗরঘিড় আহেসর িঁসিড়র িদেক
তাকাও| দশ পা িপিছেয় আসার জনয্ আিম িঁসিড়েত ছায়া ৈতরী করিছ|
সূেযর্র ছায়া দশ ধাপ িফের যােব েযখােনআেগ েসিট িছল|” েসই সময়
িযশাইয় িহিষ্কয়েক বলেলন, “তুিম ডুমুর ফল েথঁেতা কের েতামার ক্ষত
ঘােয়র ওপর রাখ| তারপর তুিম সুস্থ হেয় উঠেব|”

9 িহিষ্কয় সুস্থ হওয়ার পর িচিঠ েলেখন| িচিঠিট হল:

10আিম মেন মেন বেলিছলাম বৃদ্ধ হবার জনয্ বঁাচব|
তেব েসই সময়টা িছল আমার মৃতুয্পথযাত্রী েলাকেদর মেতা
পাতােলর ফটেক যাওয়ার সময়|

এখন আমার সমস্ত সময় আিম েসখােনই অিতবািহত করব|
11 সুতরাং আিম বেলিছলাম: “জীিবতেদর েদেশ আিম আর কখনও

প্রভু ইযােক েদখেত পােবা না|
আিম আর কখনও পৃিথবীেত েলাকেদর জীিবত েদখেত পাব না|

12 আমার জীবনেক তছনছ কের আমার কাছ েথেক সিরেয় েনওয়া
হেয়েছ|

তঁাতী েযমন তঁাত েথেক কাপেড়র টুকেরা েকেট েনয় েতমন
কের আিম আমার জীবনেক েকেট েছাট কেরিছ|

এক িদেনই আপিন আমায় েশষ কের িদেয়েছন|
13 সারা রাত ধের আিম িসংেহর মত িচৎকার কের েকঁেদিছলাম|
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িকন্তু িসংেহর হাড় খাবার মত আমার সব আশা-আকাঙ্খা েভেঙ
চুরমার হেয় িগেয়িছল|

মাত্র এক িদেন আপিন আমার জীবেনর পিরসমািপ্ত ঘিটেয়িছেলন|
14আিম একিট ঘুঘুর মেতা েকঁেদিছলাম,

আমার েচাখগুিল ক্লান্ত হেয়িছল,
িকন্তু তবুও আিম স্বেগর্র িদেক তািকেয় িছলাম|

আমার প্রভু, “মাত্র একিদেনর মেধয্ আপিন আমার জীবেনর
পিরসমািপ্ত এেনেছন|

আিম খুবই সংকেটর মেধয্ রেয়িছ|
আমােক সাহােযয্র প্রিতশ্রুিত িদন|”

15আিম িক বলেত পাির?
আমার প্রভু আমােক বেলিছেলন িক িক ঘটেব
এবং িতিনই েস বয্িক্ত িযিন েস সব ঘটােবন!

এইসব সমসয্া বরাবরই আমার আত্মায রেয়েছ|
তাই েগাটা জীবন ধেরই আিম এখন নম্র হব|

16প্রভুআমার এই কিঠন সময়েকআমারআত্মার পুনরুজ্জীবেনরজনয্
বয্বহার করুন|

আমার আত্মােক শক্ত ও স্বাস্থয্বান করেত সহায়তা দান করুন|
আমােক সুস্থ হেত সাহাযয্ করুন|
আমােক পুনরায় বঁাচেত সাহাযয্ করুন|

17 েদখ আমার সমসয্া চেল েগেছ|
এখন আমার শািন্ত আেছ|

আপিন আমােক খুব ভালবােসন|
আপিন আমােক কবের পচেত েদনিন|

আপিন আমার সব পাপেক ক্ষমা কের িদেয়েছন|
দূের েফেল িদেয়েছন|

18 মৃত েলাকরা আপনার প্রশংসার গান গায় না|
পাতােল েলাকরা আপনার প্রশংসা কের না|
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মৃত েলাকরা সাহােযয্র জনয্ আপনার উপর িবশ্বাস রােখ না|
তারা মািটর েভতের একটা গেতর্ চেল যায়|
আর, কখনও কথা বলেত পাের না|

19 েলাকরা যারা আজ আমার মত েবঁেচ আেছ,
তারাই আপনার প্রশংসা কের|
একজন িপতার তার সন্তানেদর বলা উিচৎ  েয আপনার প্রিত
আস্থা রাখা যায়|

20 তাই আিম বিল: “প্রভু আমােক রক্ষা কেরেছন|
তাই আমরা প্রভুর মিন্দের জীবনভর গান েগেয় এবং গান
বািজেয় যাব|”

21 * িকন্তু িহিষ্কয় িযশাইয়েক িজেজ্ঞস করেলন, “প্রভুর কাছ েথেক
এমন িক সেঙ্কত েপেয়েছন েয তার েথেক প্রমািণত হয় আিম আবার
ভােলা হেয় উঠব?”

22 † িক েসই সেঙ্কত যার েথেক েবাঝা যােব েয আিম আবার প্রভুর
মিন্দের েযেত সক্ষম হব?

39
বািবেলর বাতর্ াবাহকরা

1ঐ সময়, বলদেনর পুত্র মেরাদক-বলদন বািবেলর রাজা িছেলন|
িতিন িহিষ্কেয়র কােছ িচিঠ ও উপহার পাঠান| কারণ িতিন শুেনিছেলন
িহিষ্কয় অসুস্থ থাকার পর সুস্থ হেয় উঠেছন| 2এই ঘটনা িহিষ্কয়েক খুবই
খুশী কের|তাই িতিন মেরাদক-বলদেনর দূতেদর তঁার েকাষাগােরর সব
মূলয্বান িজিনস েদখােলন| িহিষ্কয় তঁােদর েদখােলন েসানা, রূেপা,
মশলা ও মূলয্বান গন্ধ দ্রবয্| িতিন তঁার অস্ত্রাগারও তঁােদর েদখােলন|
* 38:21: এই পদিট িহব্রু মূল পােঠর েশেষ েদওয়া হেয়েছ| † 38:22: এই পদিট
িহব্রু মূল পােঠর েশেষ েদওয়া হেয়েছ|
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তঁার যা িকছু িছল সবই েদখােলন| তঁার প্রাসােদ ও রােজয্ েয সব
িজিনষ িছল িতিন সব তঁােদর েদখােলন|

3 তখন ভাববাদী িযশাইয় িহিষ্কেয়র কােছ িগেয় িজজ্ঞাসা করেলন,
“ঐসব েলাকরা িক বলল? তারা েকাথা েথেক আপনার কােছ এল?”
িহিষ্কয় বেলন, “সুদূর বািবল েথেক ওরাআমােক েদখেত এেসেছ|”
4 তখনই িযশাইয় জানেত চাইেলন “আপনার গৃেহ তারা িক িক

েদখল?”
িহিষ্কয় বলেলন, “তারা আমার প্রাসােদর সব িকছুই েদেখেছ| আিম

তােদর সব সম্পদই েদিখেয়িছ|”
5 তখন িযশাইয় িহিষ্কয়েক বলেলন: “সবর্শিক্তমান প্রভুর বাণী

শুনুন| 6 �আপনার ও আপনার পূবর্পুরুষেদর সব সম্পদই যা সংগৃহীত
হেয়িছল এবং দীঘর্কাল ধের রিক্ষত িছল তা েসই িদন বািবেল চেল
যােব| িকছুই থাকেব না!� সবর্শিক্তমান প্রভু এসব বেলেছন| 7 আর
আপনার িনেজর েছেলেদরও বািবেল িনেয় যাওয়া হেব| তারা বািবেলর
রাজার প্রাসােদর কমর্চারী হেব| িকন্তু তারা হেব নপুংসক|”

8তখন িহিষ্কয় িযশাইয়েক বলেলন, “প্রভুর এই বাতর্ ািট খুব ভােলা|”
(িহিষ্কয় এটা বেলিছেলন কারণ িতিন েভেবিছেলন “আিম যতক্ষণ রাজা
থাকব ততক্ষণ প্রকৃত শািন্ত ও িনরাপত্তা থাকেব|”)

40

ইস্রােয়েলর শািস্ত েশষ হেব
1 েতামােদর ঈশ্বর বেলন,
“স্বিস্ত, আমার েলাকরা স্বিস্তেত থােকা!
2 েজরুশােলেমর প্রিত দয়ালু হেয় কথা বল|

েজরুশােলমেক বল, �েতামার েসবা করার সময় েশষ|
েতামার পােপর মূলয্ তুিম িদেয়ছ|� ”

েজরুশােলম যত পাপ কেরেছ তার িদ্বগুণ শািস্ত প্রভু তােক িদেয়েছন|
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3 েশান একজন মানুষ িচৎকার করেছ!
“মরুর মেধয্ও প্রভুর জনয্ পথ প্রস্তুত কর!

মরুস্তের আমােদর ঈশ্বেরর জনয্ পথ ৈতির কর!
4 প্রেতয্ক উপতয্কা পূণর্ কর|

প্রেতয্ক পাহাড় পবর্তেক কর সমতল|
আঁকা-বঁাকা রাস্তােক েসাজা কর|

অসমান জিমেক মসৃণ কর|
5 তখনই প্রভুর মিহমা বুঝেত পারেব|

সবাই এক সেঙ্গ েদখেত পােব প্রভুর মিহমা|
হঁয্া, প্রভু িনেজই বেলেছন এসব কথা!”

6 একিট কণ্ঠস্বর বলল, “কথা বল!”
তখন েলােক বলল, “আমােদর িক বলা উিচৎ ?”

ঐ কণ্ঠস্বর বলল, “মানুষ িচর কাল বঁােচ না, তারা আসেল ঘােসর
মেতা|

তঁােদর ধািম্মর্কতা বুেনা ফুেলর মেতা|
7 প্রভুর কাছ েথেক আসা একিট শিক্তশালী বাতাস

ঘােসর ওপর িদেয় বেয় যায়|
ঘাস মের যায়, বুেনা ফুল ঝের পেড়|

8 হঁয্া সমস্ত েলাক ঘােসর মেতা|
ঘাস মের, বুেনা ফুল ঝের পেড়|
িকন্তু আমােদর ঈশ্বেরর বাকয্ িচর কাল েথেক যায়|”

পিরত্রাণ: ঈশ্বেরর সুসমাচার
9 িসেয়ােনর প্রিত সুসমাচােরর বাতর্ াবাহক,

পবর্েতর ওপর েথেক িচৎকার কের সুসমাচার েঘাষণা কের দাও|
েজরুশােলেমর প্রিত সুসমাচােরর বাতর্ াবাহক,

ভয় েপও না, েচঁিচেয় কথা বল!
িযহূদায় সমস্ত শহের এই খবর েঘাষণা কের দাও:
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“েদখ, এখােন েতামােদর ঈশ্বর আেছন|
10 প্রভু, আমার সদাপ্রভু ক্ষমতাসহ িফের আসেছন|

সব মানুষেকই শাসন করেত িতিন তঁার ক্ষমতা বয্বহার করেবন|
েদখ, তঁার পুরস্কার তঁার সেঙ্গ রেয়েছ

এবং তঁার মজুির তঁার সামেন রেয়েছ|
11 েমষপালক েয ভােব তার েমষেদর েনতৃত্ব েদয় প্রভুও েতমিন তঁার

েলােকেদর েনতৃত্ব েদেবন|
িনেজর বাহু িদেয় প্রভু একিত্রত করেবন েমষেদর|

িতিন েমষশাবকেদর েকােল তুেল রাখেবন|
তােদর মােয়রা প্রভুর িপছন িপছন হঁাটেব|

িবেশ্বর সৃষ্টিকতর্ া ঈশ্বর; িতিন শাসন কেরন
12 িনেজর হােত েক সমুদ্র েমেপেছন?

আকাশ মাপেত েক তঁার হাত বয্বহার কেরেছন?
পৃিথবীর ধূিলকণা মাপেত েক তঁার পাত্র বয্বহার কেরেছন?

েক দঁািড়পাল্লায় পাহাড় পবর্ত ওজন কেরেছন?
প্রভু এসব কেরেছন!

13 প্রভুর আত্মার িক করা উিচৎ েকউ কখনও বেলিন|
েয সব কাজ প্রভু কেরেছন তা িকভােব করেত হেব তা েকান
বয্িক্ত প্রভুেক পরামশর্ েদয়িন|

14 প্রভু িক কারও কােছ সাহাযয্ েচেয়েছন?
েকান বয্িক্ত িক প্রভুেক নয্ায়পরায়ণ হেত িশিখেয়েছ?

েকউ িক কখনও প্রভুেক জ্ঞান দান কেরেছ?
েকউ িক কখনও প্রভুেক জ্ঞানী কের তুেলেছ?
না! এই সব প্রভু িনেজই জানেতন|

15 েদখ, পৃিথবীর সব েদশই একিট বালিতেত েছাট এক েফঁাটা জেলর
মত|

প্রভু যিদ তঁার দূরবতীর্ েদশগুিলেক এেন ওজন মাপার যেন্ত্র চাপান
তােদর অবস্থা হেব ধূিলকণার মত|

16 িলবােনােনর সব গাছও প্রভুর জনয্ জ্বালােনার পেক্ষ যেথষ্ট নয়|
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উৎসেগর্র জনয্ বধ হেত িলবােনােনর সব পশুও যেথষ্ট নয়|
17 ঈশ্বেরর তুলনায়, পৃিথবীর সমস্ত জািতগুিল িকছুই নয়|

ঈশ্বেরর সেঙ্গ তুলনা কর, পৃিথবীর সব েদশই মূলয্হীন|

ঈশ্বর িকেসর মত তা েলাকরা ধারণা করেত পাের না
18 ঈশ্বেরর সেঙ্গ কােরা িক তুলনা করেত পার!

না| তুিম িক ঈশ্বেরর ছিব আঁকেত পার? না|
19কাঠ অথবা ধাতু িদেয় েকউ েকউ মূির্ত্ত বানায়|

আর েসই মূির্ত্তেকই তারা েদবতা বেল মেন কের|
একজন শ্রিমক মূির্ত্ত বানায়|

অনয্ শ্রিমকরা েসানা-রূপা িদেয় মূির্ত্তর জনয্ অলঙ্কার বানায়|
20আসল অংেশর জনয্ তারা েবেছ েনয় িবেশষ কাঠ,

কারণ িবেশষ ধরেণর কােঠর পচন ধের না|
তারপর তারা দক্ষ কাঠিমস্ত্রীর েখঁাজ কের|

তারপর ছুেতার িমস্ত্রী একিট “মূির্ত্ত” ৈতরী কের েযটা পেড় যােব
না|

21 তুিম িনশ্চয়ই আসল সতয্টা জােনা, জােনা না িক?
েতামােক িনশ্চয়ই অেনক বছর আেগ েকউ বেলেছ!
তুিম িনশ্চয়ই বুঝেত পারছ েক পৃিথবীটা ৈতির কেরেছ!

22 প্রভুই সিতয্কােরর ঈশ্বর!
িতিন পৃিথবীর বৃেত্তর ওপর বেস থােকন|

তঁার তুলনায় মানুষ ঘাস ফিড়ং-এর মেতা|
বস্ত্রখেণ্ডর মেতা িতিন আকাশেক েমেল ধেরন|
আকােশর তলায় বসার জনয্ িতিন তােক তঁাবুর মত িবিছেয়
ধেরন|

23 িতিন শাসকেদর গুরুত্বহীন কেরন,
িতিন পৃিথবীর িবচারকেদর কেরন সমূ্পণর্ মূলয্হীন|

24 েসই সব শাসকরা চারা গােছর মেতা, তােদর মািটেত েরাপন করা
হয়,

িকন্তু িশকড় গাড়ার আেগই
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ঈশ্বর েসই সব চারা “গাছেদর” ওপর িদেয় বেয় যান
এবং েসই সব চারা গাছ মের শুকেনা হেয় যায়|
বাতাস তােদর খড়কুেটার মেতা উিড়েয় িনেয় যায়|

25 পিবত্র ঈশ্বর বেলন: “আমার সেঙ্গ কারও তুলনা করেত পারেব
িক?

না! েকউ আমার সমান নয়|”

26আকােশর িদেক তাকাও|
তারাগুিল ৈতরী কেরেছ েক?
আকােশর “েসনােদর” সৃষ্টিকতর্ া েক?
েক সব তারােদর নাম জােন?

সিতয্কােরর ঈশ্বর প্রচণ্ড শিক্তশালী ও ক্ষমতাবান,
তাই েকান তারা হািরেয় যায় না|

27 যােকােবর েলাকরা, এসবই সতয্!
ইস্রােয়ল, েতামারও এই সব িবশ্বাস করা উিচৎ !

তবু েকন েতামরা বলছ, “আমরা েকমন ভােব জীবনযাপন করিছ তা
প্রভু েদখেত পােবন না

এবং আমােদর শািস্ত িদেত পারেবন না?”

28 েতামরা িনশ্চয়ই শুেনেছা
এবং জােনা েয প্রভু ঈশ্বর অতয্ন্ত জ্ঞানী|
িতিন যা জােনন মানুষ তা িশখেত পাের না|

প্রভু কখনও ক্লান্ত হন না এবং তঁার িবশ্রােমর প্রেয়াজন েনই|
প্রভু পৃিথবীর সমস্ত প্রতয্ন্ত অঞ্চল সৃষ্টি কেরেছন|
িতিন িচর কাল েবঁেচ থাকেবন|

29 প্রভু দুবর্লেক সবল হেত সাহাযয্ কেরন|
ক্ষমতাহীনেদর ক্ষমতাবান কেরন|
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30 যুবকরাও ক্লান্ত হেয় পেড় এবং তােদর িবশ্রােমর প্রেয়াজন হয়|
তারাও মািটেত েহঁাচট েখেয় পেড় যায়|

31 িকন্তু প্রভুেত িবশ্বাসী েলাকরা ঈগল পািখর নতুন ডানা গজােনার
মেতা আবার শিক্তশালী হেয় ওেঠ|

এই সব েলাকরা শত েদৗড়েলও দুবর্ল হয় না,
ক্লান্ত হেয় পেড় না|

41
প্রভু সনাতন সৃষ্টিকতর্ া

1 প্রভু বেলন,
“দূরবতীর্ েদশগুিল শান্ত হও, আমার কােছ এেসা|
জািতগুিল পুনরায় শিক্তমান হেয় উঠুক|

আমার কােছ এেস কথা বল|
আমরা এক সেঙ্গ বেস িঠক কের েনব

েক িঠক েকই বা েবিঠক|
2আমােক এইসব প্রশ্নগুিলর উত্তর দাও: পূবর্ েথেক আসা েলাকিটেক

েক জািগেয়িছল?
িতিন েযখােনই যান, নয্ায় তঁার সেঙ্গ আেছ|

িতিন তঁার তরবাির িদেয় জািতগুিলেক পরাস্ত কেরন|
তারা ধূেলা বািলেত পিরণত হয়|

িতিন তার ধনুেকর সাহাযয্ রাজােদর পরািজত কেরন|
তারা বাতােস উেড় যাওয়া খড়কুেটার মেতা পািলেয় যায়|

3 িতিন েসনােদর ধাওয়া কেরন, িকন্তু কখনও আঘাত পান না|
েযখােন িতিন কখনও যানিন েস সব স্থােন যােবন|

4 এসব ঘটনার কারণ েক?
েক এই সব কেরেছন|

েক প্রথম েথেকই সব মানুষেক ডাক িদেয়িছল?
আিম প্রভু, এসব কেরিছলাম|
আিম প্রভু, আিমই প্রথম, আিমই েশষ|
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5 েতামরা, দূরবতীর্ স্থােনর েলাকরা তাকাও|
ভীত হও!

েতামরা পৃিথবীর দূরবতীর্ স্থােনর েলােকরা
ভেয় কঁােপা|

এখােন এেস আমার কথা েশান
এবং তারা এেসিছল|

6 “শ্রিমেকরা এেক অনয্েক সাহাযয্ কের| শিক্তশালী হেত এেক
অনয্েক উৎসাহ েদয়| 7একজন কমীর্ মূির্ত্ত বানােনার জনয্ কাঠ কােট|
েস স্বণর্কারেদর উৎসািহত কের| অনয্ শ্রিমক হাতুিড় িদেয় ধাতুেক
মসৃণ কের েতােল| তারপর েসই কমীর্িট অনয্ কমীর্েক ভারী ধাতব
েখােপর মেধয্ ধাতুিট েঢেল তােক িপিটেয় িবিভন্ন রকেমর িজিনস
ৈতির করার জনয্ উৎসািহত কের| ঐ েশষ শ্রিমকিট ধাতব কােজর
সম্বেন্ধ বেল: �এইিট ভােলা| এিট খুেল আসেব না|� তারপর েস
মূির্ত্তিটেক েপেরক িদেয় েকান একিট িভিত্তর ওপর এমন ভােব বিসেয়
েদয় যােত েসটা নড়েত বা পড়েত না পাের!”

একমাত্র প্রভুই আমােদর রক্ষা করেত পােরন
8 প্রভু বেলন, “ইস্রােয়ল, তুিম আমার দাস|

যােকাব, েতামােক আিম েবেছ িনেয়িছ|
তুিম অব্রাহােমর পিরবার েথেক এেসছ েয আমােক ভালবাসত|

9 তুিম বহু দূেরর েদেশ িছেল,
িকন্তু আিম েতামার কােছ েপৗেঁছ যাই|

আিম েতামােক দূরস্থান েথেক েডেকিছলাম|
আিম েতামােক বেলিছলাম েয তুিম আমার েসবক|

আিম েতামােক েবেছ িনেয়িছ
এবং আিম েতামােক বািতল কিরিন|

10 িচিন্তত হেয়া না, আিম েতামার সেঙ্গ আিছ|
ভীত হেব না, আিম েতামার ঈশ্বর|
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আিম েতামােক শিক্তশালী করব|
েতামােক সাহাযয্ করব|

েতামােক আমার ভাল দিক্ষণ হস্ত িদেয় সমথর্ন েদব|
11 েদেখা, িকছু েলাক েতামার ওপর রুদ্ধ|

িকন্তু তারা লিজ্জত হেব|
যারা েতামার সেঙ্গ তকর্ কের তারা েহের যােব এবং অদৃশয্ হেব|
12 যারা েতামার িবরুদ্ধাচরণ কের

তােদর তুিম খঁুজেব িকন্তু েদখেত পােব না|
েয সব েলাক েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল

তারা সকেলই পুেরাপুির ভােব অদৃশয্ হেয় যােব|
13আিম প্রভু েতামার ঈশ্বর,

েতামার ডান হাত ধের আিম আিছ|
এবং আিম েতামােক বিল: ভীত হেব না!

আিম েতামােক সাহাযয্ করব|
14 মূলয্বান িযহূদা ভীত হেব না!
আমার িপ্রয় ইস্রােয়েলর েলাকরা ভয়চিকত হেব না!

আিম সিতয্ই েতামােদর সাহাযয্ করব|”

প্রভু িনেজই ঐসব বেলন|

ইস্রােয়েলর পিবত্রতম (ঈশ্বর)
িযিন রক্ষাকতর্ া িতিনই এই সব বেলেছন:

15 “েদখ, আিম েতামােক একটা নতুন শসয্ মাড়া যেন্ত্রর মেতা
বািনেয়িছ|

েসই যেন্ত্রর অেনকগুেলা ধারােলা ছুির আেছ|
কৃষকরা এই সব বয্বহার কের েখাসা ভাঙার কােজ, যােত তারা শসয্

েথেক আলাদা হেত পাের|
তুিম পবর্তগুিলেক ঐ শসয্ মাড়ার মেতা েভেঙ েফলেব|
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16 তুিম তােদর বাতােস ছঁুেড় েফলেব|
বাতাস তােদর বেয় িনেয় দূের চেল যােব এবং িবিক্ষপ্ত করেব|

তখন তুিম খুশী হেব এবং প্রভুর মেধয্ িস্থত হেয় আনন্দ করেব|
ইস্রােয়েলর পিবত্রতম ঈশ্বেরর জনয্ তুিম গির্বত হেব|”

17 “দিরদ্র ও অভাবী েলাকরা জেলর জনয্ েখঁাজ করেব|
িকন্তু তারা খঁুেজ পােব না|
তারা তৃষ্ণাতর্ , তােদর িজহবা শুষ্ক|

আিম, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, তােদর প্রাথর্নার জবাব েদব|
আিম তােদর তয্াগ করব না, মরেত েদব না|

18আিম শুকেনা পাহােড়র ওপর িদেয় নদীেক প্রবািহত করাব|
উপতয্কায় উপতয্কায় বইেয় েদব জলভরা নদী|

মরুেক কের তুলব জেল ভরা হ্রদ|
জলপ্রবাহ বেয় যােব শুকেনা ভূিমেত|

19 মরুভূিমেত গাছ জন্মােব|
েসখােন থাকেব এরস, বাবলা, জলপাই, তাশূর, েদবদারু ও
পাইন গাছ|

20 েলাকরা এই িজিনসগুিল েদখেব
এবং তারা জানেত পারেব প্রভুই এই কমর্ কেরেছন|

মানুষ এই সব েদখেত পােব,
তারা বুঝেত শুরু করেব েয
ইস্রােয়েলর পিবত্রতম (ঈশ্বর) এগুিল সৃষ্টি কেরেছন|”

মূির্ত্তেক প্রভুর প্রতয্াখান
21 যােকােবর রাজা প্রভু বেলন, “এস| আমােক েতামার যুিক্ত

বল| আমােক েতামরা প্রমাণ েদখাও এবং আমরা িঠক কের েদব
েকানটা সিঠক| 22 েতামােদর মূির্ত্তেদর এেস আমােদর বলা উিচৎ 
িক ঘেটেছ| শুরুেত িক িক ঘেটিছল? ভিবষয্েত িক ঘটেব? বলুক
আমােদর! আমরা তােদর কাছ েথেক শুনব| তখন আমরা জানেত
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পারব পের িক ঘটেব| 23 পের িক িক ঘটেব তা েতামরা আমােদর
জানাও| তারপর আমরা েতামােদর সিতয্কােরর েদবতা বেল িবশ্বাস
করব| িকছু কর! ভাল না হয় মন্দ িকছু একটা কের েদখাও! তখন
আমরা েমেন েনব তুিম জীবন্ত এবং েতামােকই আমরা েমেন চলব|

24 “েদেখা| েতামরা মূির্ত্তরা আসেল িকছুই নও| েতামরা িকছুই
করেত পারেব না! েয েকান অকমর্ণয্ েলাকই েতামার পূজা করেত
চাইেব|”

প্রভু প্রমাণ করেবন িতিনই একমাত্র ঈশ্বর
25 “আিম উত্তর িদেক একিট েলাকেক জাগালাম|

েস পূবর্িদক েথেক, েযখােন সূেযর্াদয় হয়, েসখান েথেক
আসেছ|

েস আমার নাম জপ কের|
েয মানুষ ঘট ৈতরী কের েস িভেজ মািটর ওপর িদেয় হঁােট|

িঠক একই রকম ভােব এই িবেশষ েলাকিট রাজােদর পদদিলত
কের|

26 “েক আমােদর এই সব ঘটার আেগই বেলিছল?
তােকই আমােদর ঈশ্বর বলা উিচৎ |

েতামােদর মেধয্ েকান মূির্ত্ত িক এইসব বেলিছল?
না! েসই সব মূির্ত্তেদর েকউই িকছু বলেত পাের িন|

েসই সব মূির্ত্তরা েকান কথাই বলেত পাের িন|
তারা েতামােদর েকান কথা শুনেতও পায় িন|

27আিম প্রভু, সবর্প্রথম িসেয়ানেক এই সব ঘটনার কথা বিল|
আিম েজরুশােলেম এই বাতর্ া িনেয় একজন বাতর্ াবাহক
পািঠেয়িছলাম:

�েদখ েতামােদর েলাকরা িফের আসেছ|� ”
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28আিম ঐসব মূির্ত্তেদর েদেখিছলাম|
তারা েকউই েকান িকছু বলার মত
যেথষ্ট জ্ঞানী নয়|

আিম তােদর প্রশ্ন কেরিছলাম
িকন্তু তারা েকান উত্তর িদেত পােরিন|

29 এই সব েদবতারা আসেল িকছু নয়|
তারা িকছুই করেত পাের না|
েসই সব মূির্ত্তগুিল আসেল এেকবাের মূলয্হীন|

42
প্রভুর িবেশষ দাস

1 “আিম আমার দােসর িদেক তাকাই!
আিম তােক সমথর্ন কির|
েস হেচ্ছ েসই জন, যােক আিম েবেছ িনেয়িছলাম|
আিম তােক িনেয় সন্তুষ্ট|

তার ওপর আিম আমার আত্মা েরেখিছ|
েস নয্ায়সঙ্গত ভােব জািতসমূেহর িবচার করেব|

2 পেথ-ঘােট েস িচৎকার করেব না|
েস তীব্র িচৎকার করেব না অথবা তার গলা েলাকেদর মেধয্
েশানা যােব এমন করেব না|

3 েস ভদ্র হেব, জলাশেয়র ধাের গিজেয় ওঠা আগাছা েস কখনও
ভাঙেব না|

দুবর্ল আগুনেকও েস কখনও িনিভেয় েদেব না|
েস নয্ায় ভােব িবচার করেব এবং সতয্েক েবর করেব|

4 পৃিথবীেত নয্ায় িবচার না আনা পযর্ন্ত েস দুবর্ল হেব না,
অথবা িনেষ্পিষত হেব না|

দূরবতীর্ স্থােনর েলাকরা তার িশক্ষামালায়় আস্থাবান হেব|”
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প্রভু শাসক, প্রভুই িবেশ্বর সৃষ্টিকতর্ া
5 প্রভু প্রকৃত ঈশ্বর, িতিনই এই সব বেলেছন| প্রভু আকাশ

বািনেয়েছন| িতিন আকাশেক সারা িবেশ্বর ওপর ছিড়েয় িদেয়েছন|
িতিন পৃিথবীর সব িকছুর সৃষ্টিকতর্ া| িতিন পৃিথবীর প্রিতিট মানুষেক
শ্বাস-প্রশ্বাস িদেয় বঁািচেয় েরেখেছন| পৃিথবীর ওপর যারা েহঁেট েবড়ায়
তােদর প্রেতয্ক েলাকেক িতিন একিট আত্মা েদন|

6 “আিম েতামােদর প্রভু, সিঠক কাজ করেত েতামােদর েডেকিছলাম|
আিম েতামােদর হাত ধেরিছ|

আিম েতামােদর রক্ষা কেরিছ এবং েতামােদর মাধয্েম আিম েলাকেদর
সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছ|

তুিম সমস্ত জািতগুিলর জনয্ একিট আেলাস্বরূপ হেব|
7 তুিম অন্ধ েলােকর েচাখ খুেল েদেব এবং তারা সব িকছু েদখেত

পােব|
বহুেলাক কেয়দখানায বন্দী; তুিম তােদর মুক্ত কের েদেব|
বহুেলাক বাস কের অন্ধকাের, েজেলর েথেক বাইের আসবার
জনয্ তােদর তুিম েনতৃত্ব েদেব|

8 “আিমই প্রভু|
আমার নাম িযেহাবা|

আমার মিহমা আিম অপরেক েদব না|
েয মিহমা আমার পাওয়া উিচৎ েসই প্রশংসা মূির্ত্তেদরআিম িনেত
েদব না|

9শুরুেতই আিম বেলিছলাম, িকছু একটা ঘটেব|
এবং ঐসব িজিনস ঘেটিছল|

এবং এখন অনয্ িকছু ঘটার আেগই,
েতামােদর আিম ভিবষয্েত িক ঘটেব েস সম্বেন্ধ জানাব|”
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ঈশ্বেরর প্রশংসা গীত
10 প্রভুর উেদ্দেশয্ গাও নতুন গান|

েতামরা দূর েদেশর েলাকরা,
েতামরা দূর েদেশর নািবকরা,
েতামরা সমুেদ্রর প্রাণীরা,
েতামরা দূরবতীর্ জায়গার েলাকরা প্রভুর প্রশংসা কর!

11 মরুভূিম ও শহর, পূবর্ ইস্রােয়েলর েকদেরর গ্রামগুিল
প্রভুর প্রশংসা কর|

েশলাবাসীরা আনন্দগীত গাও!
পবর্তশৃঙ্গ েথেক েতামরা েগেয় ওঠ|

12 তারা প্রভুেক মিহমািম্বত করুক|
দূর েদেশর েলাকরা প্রভুর প্রশংসা করুক|

13 প্রভু বলবান ৈসেনয্র মত চেল যােবন!
িতিন হেবন যুদ্ধ করেত প্রস্তুত মানুেষর মত|

িতিন প্রচণ্ড উেত্তিজত হেয় উঠেবন|
িতিন কঁাদেবন, উচ্চস্বের িচৎকার করেবন এবং তার শত্রুেদর
পরািজত করেবন|

ঈশ্বর প্রচণ্ড ৈধযর্য্য্শীল
14 “দীঘর্িদন ধের আিম িকছুই বিলিন|

আিম িনেজেক সংযত কের েরেখিছলাম, বিলিন েকান িকছুই|
িকন্তু এখনআিম প্রসব করেত যােচ্ছ এমন এক মিহলার মেতা িচৎকার

কের কঁাদব|
আিম েজাের েজাের সশেব্দ প্রশ্বাস েনব|

15আিম পাহাড়-পবর্ত ধ্বংস করব|
আিম েসখােন জন্মােনা সমস্ত গাছপালােক শুিকেয় েদব|

আিম নদীেক পিরণত করব শুকেনা জিমেত|
আিম জলাশয়েক শুিকেয় েদব|

16 তারপর আিম অন্ধেদর েনতৃত্ব েদব এক অজানা পেথ
েয সব স্থােন তারা কখনও যায়িন|
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অন্ধেদর িনেয় যাব েসই সব স্থােন|
তােদর জনয্ অন্ধকারেক আেলাময় কের েদব|

রুক্ষ জিমেক মসৃণ কের তুলব|
আিম যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম তা সবই করব
এবং আমার েলাকেদর েছেড় যাব না!

17 িকন্তু েকউ েকউ আমােক েমেন চলা বন্ধ কেরেছ|
ঐসব েলাকেদর েসানায় বঁাধােনা মূির্ত্ত আেছ|

তারা ঐসব মূির্ত্তেদর বেল, �েতামরাই আমােদর েদবতা|�
েয েলাকরা তােদর মূির্ত্তগুিলেত আস্থা রােখ, তারা মুখ িফিরেয়
েনেব এবং লজ্জা পােব|

ঈশ্বেরর কথা শুনেত নারাজ ইস্রােয়ল
18 “েতামরা, বিধর েলাকরা আমার কথা েতামােদর েশানা উিচৎ |

অন্ধ েলাকরা, েতামােদর আমােক েদখা এবং আমার িদেক
তাকােনা উিচৎ |”

19 সারা পৃিথবীেত আমার েসবক (ইস্রােয়েলর েলাকজন) সব েচেয়
অন্ধ|

েয বাতর্ াবাহকেক আিম পৃিথবীেত পািঠেয়িছ েসই সবেচেয়
বিধর|

েয েলাকিটর সেঙ্গ আিম বেন্দাবস্ত কেরিছলাম, প্রভুর দাস েস-ই
সবেচেয় েবশী অন্ধ|

20আমার দাস অেনক মহান িজিনষ েদেখেছ,
িকন্তু েস েসসেবর প্রিত মেনােযাগ েদয় না|

েস কােন শুনেত পায়
িকন্তু েস মানেত চায় না|”

21 প্রভু চান তঁার েসবকরা ভাল েহাক্|
প্রভু চান তঁার আশ্চযর্য্জনক িশক্ষামালােক তারা শ্রদ্ধা করুক|

22 িকন্তু েলাকগুিলেক েদেখা|
অনয্ েলাকরা তােদর পরািজত কেরেছ এবং তােদর িজিনস চুির
কের িনেয়েছ|
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প্রিতিট যুবক ভীত|
তারা েজেল বন্দী|

েলাকরা তােদর সব টাকা িছিনেয় িনেয়েছ|
তােদর রক্ষা করার েকউ েনই|

অনয্রা তােদর টাকা িনেয় িনেয়েছ|
“এই টাকা িফিরেয় িদেয় যাও,” একথা বলার মেতাও েকউ েনই|

23 েতামােদর েকউ িক ঈশ্বেরর বাকয্ শুেনিছেল? না! িকন্তু
েতামােদর উিচৎ কাছ েথেক তঁার কথা েশানা, এবং যা ঘেটেছ েস
সম্পেকর্ মেনােযাগ েদওয়া| 24 যােকাব ও ইস্রােয়ল েথেক েলাকেদর
ধনসম্পদ িনেত েক িদেয়িছল? প্রভুই তােদর এসব কাজ করার
অনুমিত িদেয়িছেলন| আমরা প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কাজ কেরিছলাম|
তাই প্রভু আমােদর ধনসম্পদ িনেয় িনেত েলাকেদর অনুমিত
িদেয়িছেলন| ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুর িবিধর প্রিত মেনােযাগ েদয় িন|
প্রভু েয ভােব েচেয় িছেলন েস ভােব ইস্রােয়েলর েলাকরা জীবনযাপন
কেরিন| 25 তাই প্রভু তােদর ওপর রুদ্ধ হন| িতিন তােদর িবরুেদ্ধ
শিক্তশালী যুদ্ধ ঘিটেয়িছেলন| এমন হেয়িছল িঠক েযন ইস্রােয়েলর
েলাকরা আগুন িদেয় েঘরা িছল| িকন্তু তারা িক ঘটিছল তা জানত না|
ঘটনাটা িছল তােদর পুেড় যাওয়ার মেতাই| িকন্তু যা ঘটিছল তারা তা
েবাঝার েচষ্টা কেরিন|

43
ঈশ্বর সব সময় তার েলাকেদর সেঙ্গ আেছন

1আিম যােকাব, প্রভু, েতামার সৃষ্টিকতর্ া! ইস্রােয়ল, প্রভুই েতামার
সৃষ্টিকতর্ া| এখন প্রভু বেলন, “ভীত হেয়া না| আিম েতামােক রক্ষা
কেরিছ| আিম েতামার নাম ধের েডেকিছ| তুিম আমারই| 2 তুিম যখনই
সমসয্ায় পড়েব আিম েতামার পােশ থাকব| নদী পার হেতও েতামার
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কষ্ট হেব না| আগুেনর মেধয্ িদেয় হঁাটার সময়ও তুিম দ3 হেব না;
অিগ্নিশখা েতামােক আঘাত করেব না| 3 কারণ আিম, প্রভু েতামার
ঈশ্বর| আিম ইস্রােয়েলর পিবত্রতম েতামার রক্ষাকতর্ া| আিম েতামার
জনয্ মূলয্ িদেত িমশরেক িদেয়িছলাম| আিম েতামােক আমার করেত
কূশ ও সবা িদেয়িছলাম| 4 তুিম আমার কােছ খুবই গুরুত্বপূণর্ তাই
আিম েতামােক সম্মান কির| আিম েতামােক ভালবািস এবং আিম সব
েদশসমূহ এবং জািতগুিল েতামােক েদব যােত তুিম বঁাচেত পার|”

5 “সুতরাং ভীত হেব না! আিম েতামার সেঙ্গ আিছ| আিম একিত্রত
করব েতামােদর িশশুেদর এবং িফিরেয়ও েদব| আিম তােদর প্রাচ্য় ও
পাশ্চাতয্ েথেক এেন েদব| 6 উত্তরেক আিম বলব: আমার েলাকেদর
আমােক িদেয় দাও| দিক্ষণেক বলব: আমার েলাকেদর বন্দী কের
েরেখা না| দূরবতীর্ স্থান েথেক আমার পুত্রকনয্ােদর আমার কােছ
েফরৎ িদেয় দাও| 7 আমার সব েলাকেদর যােদর কােছ আমার নাম
আেছ, আমার কােছ িফিরেয় দাও| আিম ঐসব েলাকেদর িনেজর
জনয্ই সৃষ্টি কেরিছলাম| আিম তােদর সৃষ্টিকতর্ া, তারা আমারই|”

8 ঈশ্বর বেলন, “েচাখ থাকা সেত্ত্বও যারা অন্ধ তােদর বাইের েবর
কর| কান থাকা সেত্ত্বও যারা বিধর তােদর বাইের েবর কর|* 9প্রেতয্ক
মানুেষর ও প্রেতয্ক েদেশর একিত্রত হওয়া উিচৎ | হেত পাের, তােদর
কােরা মূির্ত্ত বলেত েচেয়িছল প্রথেম িক ঘেটিছল| তােদর উিচৎ তােদর
সাক্ষীেদর িনেয় আসা| সাক্ষীেদর উিচৎ সতয্ কথা বলা| এটা েদখােব
েয তারা সিঠক|”

10 প্রভু বেলন, “েতামরা েলাকরা আমার সাক্ষী| েতামরা হেচ্ছা
েসই দাস, যােদর আিম েবেছ িনেয়িছলাম| আিম েতামােদর েবেছ
িনেয়িছলাম যােত েতামরা আমােক জানেত পার এবং আমােক িবশ্বাস
করেত পার| আিম েতামােদর েবেছ িছলাম যােত েতামরা উপলিদ্ধ
করেত পার েয �আিম হলাম ঈশ্বর|� আিম সিতয্কােরর ঈশ্বর| আমার
আেগ েকান েদবতা িছল না এবং আমার পের েকান েদবতা থাকেব
* 43:8: েচাখ � কর সম্ভবতঃ এিট ইস্রােয়েলর েসই েলাকেদর েবাঝায় যারা প্রভুর বাকয্
িবশ্বাস করত না|
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না|” 11 আিম িনেজই হলাম প্রভু| অনয্ েকান পিরত্রাতা েনই, আিমই
একমাত্র পিরত্রাতা| 12 আিমই একমাত্র ঈশ্বর েয েতামােদর সেঙ্গ
কথা বেলিছলাম| আিম েতামােদর রক্ষা কেরিছলাম| এসব কথা আিম
েতামােদর বেলিছ| এমন নয় েয েতামােদর সেঙ্গ েকউ িছল েয একজন
অপিরিচত েলাক| েতামরা আমার সাক্ষী এবং আিম ঈশ্বর|” (প্রভু
িনেজই এই সব কথা বেলেছন|) 13 “আিম সব সময়ই ঈশ্বর| যখন
আিম িকছু কির তখন আমার কােজর েকউই পিরবতর্ ন ঘটােত পারেব
না| এমন িক আমার ক্ষমতা েথেক েকউ েকান েলাকেক রক্ষা করেত
পারেব না|”

14 প্রভু, ইস্রােয়েলর পিবত্রতম, েতামােদর ত্রাণকত্তর্ া বেলন,
“আিম বািবেল েতামােদর জনয্ েসনা পাঠাব| সমস্ত তালাবন্ধ ফটক
আিম েভেঙ্গ েফলব এবং কল্দীয়েদর গানগুিল িবলােপ পযর্বিসত
হেব| 15 আিমই েতামােদর প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর| আিম ইস্রােয়েলর
সৃষ্টিকতর্ া| আিম েতামােদর রাজা|”

ঈশ্বর আবার তঁার েলাকেদর বঁাচােবন
16প্রভু সমুেদ্রর মেধয্ িদেয় সড়ক বানােবন| িনেজর েলাকেদরজনয্

এমনিক জেলর মেধয্ িদেয় িতিন রাস্তা গেড় েদেবন| এবং প্রভু বেলন,
17 “যারা যুদ্ধযান, েঘাড়সওয়ার ও েসনাবেল বলীযান হেয় আমার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব তারা পরািজত হেব| তারা আর কখনও উঠেত
পারেব না| তােদর িবনাশ ঘটেব| েমামবািতর িশখা েযমন কের িনিভেয়
েদওয়া হয় েসই ভােব তােদর থামােনা হেব| 18 তাই শুরুেত েযসব
ঘটনা ঘেটিছল তা আর মেন েকােরা না| যা বহুকাল আেগ ঘেট েগেছ
তা আর স্মরণ েকােরা না| 19 েকন না এখন আিম নতুন িকছু করব|
এখন েতামরা নতুন গােছর মেতা েবেড় উঠেব| েতামরা িনিশ্চত ভােবই
জান এটা সতয্| সিতয্ই আিম মরুভূিমেত রাস্তা বানাব| শুষ্ক জিমেত
সিতয্ই আিম নদী ৈতরী করব| 20 মরুভূিমেত জল েজাগােনার পর বনয্
জন্তুরা, েযমন িশয়াল এবং উটপাখী আমােক সম্মান জানােব| আমার
েবেছ েনওয়া েলােকেদর জনয্, আমার িনেজর েলাকেদর জনয্ আিম
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জেলর বয্বস্থা করব| 21এই েলাকেদর েতা আিমই সৃষ্টিকতর্ া এবং এরা
আমার প্রশংসা কের গান গাইেব|

22 “যােকাব, তুিম আমার কােছ প্রাথর্না করিন| েকন? কারণ
েতামরা ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার িবষেয় ক্লান্ত হেয় পেড়ছ|
23 েতামরা েতামােদর েমষেক আমার জনয্ উৎসগর্ করেত আন িন|
েতামরা আমােক সম্মান জানাও িন| েতামরা আমার জনয্ বিল দাও িন|
আমার উেদ্দেশয্ বিল েদবার জনয্ আিম েতামােদর বাধয্ কিরিন| আিম
েতামােদর ধূপ জ্বালােত বাধয্ কিরিন| 24 তাই েতামরা আমােক সম্মান
জানাবার জনয্ সামগ্রী এয করেত অথর্ বয্য করিন| েহামবিলর চির্ব
িদেয় েতামরা আমােক সন্তুষ্ট করিন| িকন্তু েতামরা েতামােদর পাপসমূহ
িদেয় আমােক ভারাক্রান্ত কেরিছেল| েতামােদর কুকমর্সমূহ আমােক
খুব পিরশ্রান্ত কের তুেলেছ|

25 “আিম, আিমই একমাত্র েয েতামােদর সব পাপ ধুেয় মুেছ
পিরষ্কার কের িদই| িনেজেক খুিশ করেত এইসবআিম কির! েতামােদর
পােপর কথা আিম মেন রাখব না| 26 আমােক মেন কিরেয় িদও
(েতামােদর প্রশংসনীয গুেনর কথা)| আমােদর এক সেঙ্গ বেস িসদ্ধান্ত
েনওয়া উিচৎ েকানটা িঠক| েতামােদর কৃতকেমর্র কথা আমােক বলা
উিচৎ এবং প্রমাণ কর েয েতামরা িঠক| 27 েতামােদর প্রথম িপতা
পাপী| েতামােদর আইনজীিবরা আমার িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ| 28আিম
েতামােদর পিবত্র শাসকেদর অপিবত্র কেরিছ| আিম যােকাবেক
ধ্বংেসর এবং ইস্রােয়লেক অিভশােপর শািস্ত িদেয়িছ|”

44
প্রভুই একমাত্র ঈশ্বর

1 “যােকাব তুিম আমার েসবক| আমার কথা েশান| ইস্রােয়ল,
আিম েতামােক মেনানীত কেরিছ| আিম যা বিল তা েতামরা েশান|
2 আিম েতামােদর প্রভু| আিমই েতামােদর সৃষ্টি কেরিছ| েতামরা যা
হেয় উেঠেছা আিম তাই কের গেড় তুেলিছ| েতামরা যখন মাতৃ গেভর্
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িছেল তখন েথেকই আিম েতামােদর সাহাযয্ কের আসিছ| আমার দাস
যােকাব ভয় েপও না| িয়শুরূণ েতামােক আিম মেনানীত কেরিছ|

3“তৃষ্ণাতর্ েলাকেদরআিম জল েদব|শুষ্কজিমেতআিম জল প্রবাহ
বইেয় েদব| েতামােদর িশশুেদর মেধয্ আিম আমার আত্মা েঢেল েদব,
মেন হেব েযন েতামােদর সন্তানেদর ওপর িদেয় জল বেয় যােচ্ছ|
4 ঘােসর মেধয্ তারা েবেড় উঠেব| তারা জলেস্রােতর ধাের গিজেয়
ওঠা বাইশী গাছেদর মেতা হেব|

5 “একজন বলেব, �আিম প্রভুর|� অনয্ একজন �যােকােবর� নাম
বয্বহার করেব| অনয্ জন তার নাম সাক্ষর করেব এবং বলেব, �আিমই
প্রভুর|� অনয্ জন বয্বহার করেব �ইস্রােয়েলর নাম|� ”

6 প্রভু ইস্রােয়েলর রাজা| প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়লেক রক্ষা
করেবন| প্রভু বেলন, “আিমই একমাত্র ঈশ্বর| অনয্ েকান েদবতা েনই|
আিমই আিদ, আিমই অন্ত| 7আমার মেতা অনয্ েকান ঈশ্বর েনই| যিদ
েকউ থােকন তাহেল েসই েদবতার কথা বলা উিচৎ | েসই েদবতার
উিচৎ িছল এখােন এেস প্রমাণ করা েয িতিনও আমারই মেতা| আিম
যখন এই প্রাচীন েলাকেদর সৃষ্টি কেরিছলাম তখন িক ঘেটিছল েসই
েদবতার আমােক বলা উিচৎ | ভিবষয্েত িক ঘটেব িতিন েয তা জােনন
তা প্রমাণ করার জনয্ ঐ েদবতার আমােক েকান িনদশর্ন েদওয়া
উিচৎ |

8 “ভীত হেয়া না| উিদ্বগ্ন হেয়া না! আিম সবর্দাই েতামােদর বেলিছ
েয িক ঘটেব| েতামরাই আমার সাক্ষী! অনয্ েকান ঈশ্বর েনই| আিমই
একমাত্র| অনয্ েকান �িশলা� েনই| আিম জািন আিমই একমাত্র!”

মূির্ত্তসমূহ মূলয্হীন
9 েকউ েকউ মূির্ত্ত বানায়| িকন্তু তারা মূলয্হীন| েলােক েসই মূির্ত্তেক

ভােলাবােস| িকন্তু েসইগুিল মূলয্হীন| েসই েলাকগুিল মূির্ত্তগুিলর সাক্ষী
হেলও তারা েদখেত পায় না| তারা িকছুই জােন না, তারা তােদর
কৃতকেমর্র জনয্ যেথষ্ট লিজ্জত হেত জােন না|
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10 েক ৈতরী কেরিছল এই সব মূির্ত্তগুিলেক? েক ৈতরী কেরিছল
মূলয্হীন মূির্ত্তগুিল? 11 শ্রিমকরা ঐসব েদবতােদর বািনেয়েছ| তারা
সবাই মানুষ; েদবতা নয়| েসই সব েলােকরা যিদ এক সেঙ্গ বেস এই
সব িবষয়গুিল িনেয় আেলাচনা কের তাহেল তারা খুবই লিজ্জত হেব
এবং ভয় পােব|

12 একজন শ্রিমক তার যন্ত্র বয্বহার কের গরম কয়লা িদেয় েলাহা
গরম করার কােজ| েসই েলাকিট হাতুিড় বয্বহার কের ধাতু েপটােনার
কােজ| এবং েসই ধাতুই মূির্ত্ত হেয় উেঠেছ| এই েলাকিট তার বাহুর
শিক্ত বয্বহার কের, িকন্তু িখেদ েপেল েস তার ক্ষমতা হারায়| যিদ
মানুষিট জলপান না কের তেব েস দুবর্ল হেয় যায়|

13 আর একজন শ্রিমক কােঠর ওপর সরল েরখায় দাগ টানবার
জনয্ বয্বহার কেরেছ ওলন ও কম্পাস| এই দাগগুিল েদেখ েস বুঝেত
পাের েকাথায় তােক কাটেত হেব| তারপর কাঠ কাটার করাত িদেয়
কাঠ েকেট েস মূির্ত্ত ৈতরী কের| তারপর কম্পােসর মত অনয্ একিট
িবেশষ যন্ত্র ক্য়ািলপাশর্ িদেয় েস মূির্ত্তর মাপ িঠক কের| এই ভােব
শ্রিমকরা কাঠেক কের েতােল মানুেষর মেতা েদখেত| এই মানব মূির্ত্ত
িকছু করেত পাের না| শুধু ঘের বেস থােক|

14 একজন েলাক এরস, তসর্া অথবা অেলান বৃক্ষ েকেট েফেল|
েসই েলাকিট েকান গাছেকই বড় করেত পাের না| গাছগুিল িনেজেদর
ক্ষমতােত বনাঞ্চেল বড় হয়| েলােক যিদ েকান পাইন গাছ লাগায় তেব
তা বৃষ্টির জেল বড় হয়|

15 তারপর েলােক েসই গাছেক আগুন জ্বালােনার কােজ বয্বহার
কের| েলােক গাছেক েছাট েছাট কােঠর টুকেরায় পিরণত কের|
িনেজেক গরম রাখেত ও রান্নার জনয্ েস কাঠিট বয্বহার কের| িকছু
কাঠ িদেয় েস আগুন জ্বােল এবং রুিট েসঁেক| তবুও েস ঐ একই
কােঠর িকছু অংশ বয্বহার কের একিট মূির্ত্ত বানাবার জনয্ এবং েস
েসই মূির্ত্তিট পূেজা কের| ঐ েদবতািট মানুেষর বানােনা একিট মূির্ত্ত,
িকন্তু মানুষ তার সামেন নত হয়| 16অেধর্ক কাঠ েলােকআগুনজ্বালার
কােজ বয্বহার কের| েলােক মাংস রান্না করেত আগুন বয্বহার কের|
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তারপর েসটা খায় েপট ভরা পযর্ন্ত| েলােক িনেজেক গরম রাখেত
কাঠ জ্বালায়| েলােক বেল, “ভােলা| আিম এখন উষ্ণ| আগুন েথেক
আেলাআসাযআিম েদখেতওপািচ্ছ|” 17 িকন্তুঅল্প িকছু কাঠ অবিশষ্ট
থােক| তাই েলােক কাঠ িদেয় মূির্ত্ত বািনেয় তােক েদবতা বেল| েস এই
মূির্ত্তর সামেন মাথা নত কের এবং তার পূজা কের| েলােক ঐ মূির্ত্তর
কােছ প্রাথর্না করেত করেত বেল: “তুিমই আমার েদবতা| আমােক
রক্ষা কর!”

18 েসই েলাকরা জােন না তারা িক করেছ| তারা বুঝেতও পাের না|
এটা তােদর েচাখ েঢেক রাখার মেতা অবস্থা যােত তারা েদখেত না
পায়| তােদর হৃদয় েবাঝার েচষ্টা কের না| 19 েসই সব েলাক এসব
েভেবও েদেখ না| এই সব েলাকরা েবােঝ না তাই তারা িনেজেদর
িনেয়ও ভােব না| “আিম আগুেন অেধর্ক কাঠ েপাড়ালাম| আিম
গরম কয়লা রুিট ও মাংস রান্না করেত বয্বহার করলাম| েসই মাংস
েখলামও| তারপর েয কাঠ বঁাচেলা তাই িদেয় ভয়ঙ্কর িকছু বানালাম|
আিম কােঠর খেণ্ডর পূজা করিছ|”

20 েসই েলাক জােন না েস িক করেছ! েস িবভ্রান্ত, তাই তার মন
তােক ভুল পেথ চািলত করেছ| েস িনেজেক রক্ষা করেত পারেব না|
িনেজর ভুলও বুঝেত পারেব না| েস বলেব না, “আিম েয মূির্ত্তেক ধের
েরেখিছ েসটা ভ্রান্ত েদবতা|”

প্রভু, সিতয্কােরর ঈশ্বর ইস্রােয়লেক সাহাযয্ কেরন
21 “যােকাব, এই সব স্মরণ কেরা!

ইস্রােয়ল স্মরণ কের েদখ তুিম আমার েসবক|
েতামার সৃষ্টিকতর্ া আিম; তুিম আমার দাস|

তাই ইস্রােয়ল, তুিম আমােক ভুেল েযও না|
22 েতামার পাপ িবশাল েমেঘর মত িছল|

আিম েসই পাপ ধুেয় িদেয়িছ|
হাল্কা বাতােস েযমন েমঘ অদৃশয্ হেয় যায়

েতমিন েতামার পাপও চেল িগেয়েছ|
েতামােক আিম রক্ষা কেরিছ, উদ্ধার কেরিছ,
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তাই আমার কােছ িফের এেসা!”

23 েহ স্বগর্, গান কর, কারণ প্রভু মহৎ  কাজগুিল কেরেছন|
পৃিথবী, এমনিক পৃিথবীর িনম্নস্থলও আনেন্দ িচৎকার কর!

পবর্তশৃঙ্গরা!
অরেণয্র সব গাছ গান েগেয় উঠেছ|

েকন? কারণ প্রভু যােকাবেক রক্ষা কেরেছন|
প্রভু ইস্রােয়েল তঁার মিহমা প্রদশর্ন কেরেছন|

24 েতামরা এখন যা, েস সৃষ্টি প্রভুর|
তুিম মাতৃ-জঠের থাকার সময়ই প্রভু এই সব কেরেছন|

প্রভু বেলন, “আিম প্রভু, সব িকছু বািনেয়িছ!
আকাশেক আিম িনেজই েটেন িবিছেয়িছ!
িবশ্বেক আিম একাই ছিড়েয় িদেয়িছ|
আমােক সাহাযয্ করবার জনয্ আমার সেঙ্গ আর েকউ িছল না|”

25 ভ্রান্ত ভাববাদীরা িমথয্া কথা বেল| িকন্তু প্রভু তােদর েদিখেয়
েদন েয তােদর ভিবষয্ৎবাণী িমথয্া| িতিন যাদুকরেদর হত বুিদ্ধ কের
েদন| জ্ঞানী েলাকেদরও িতিন িবভ্রান্ত কের েদন| যিদও তারা ভােব
তারা অেনক িকছু জােন িকন্তু প্রভু তােদর েবাকার মেতা কের েদেবন|
26 প্রভু েলাকেদর কােছ তঁার বাতর্ া েপৗেঁছ িদেত তঁার েসবকেদর
পাঠােবন| প্রভু েসই বাতর্ ােক সতয্ করেবন! েলাকেদর িক করা উিচৎ 
তা জানেত িতিন বাতর্ াবাহকেদর পাঠােবন| এবং প্রভু েদখান েয তােদর
উপেদশিট ভােলা|

িযহূদােক পুনির্নমর্াণ করেত ঈশ্বর েকারসেক েবেছ েনন
েজরুশােলমেক প্রভু বেলন, “েলােক আবার েতামার মেধয্ বাস

করেব!”
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প্রভু িযহূদার শহরগুিলেক বলেলন, “েতামরা আবার পুনগর্িঠত
হেব!”

ধ্বংস হেয় যাওয়া শহরগুিলেক িতিন বলেলন, “েতামােদরআিম
আবার গেড় তুলব|”

27 প্রভু গভীর জলাশয়েক বেলন, “শুকেনা হেয় যাও!
আিম েতামার জলপ্রবাহেকও শুিকেয় েদব!”

28 প্রভু েকারসেক বেলন, “তুিম আমার েমষপালক,
আিম যা চাইব তাই করেব তুিম|
েজরুশােলমেক তুিম বলেব, �েতামােক আবার গড়া হেব|�
েজরুশােলেমর মিন্দের তুিম বলেব, �েতামার িভতেক আবার
িনমর্াণ করা হেব!� ”

45
ইস্রােয়লেক মুক্ত করেত ঈশ্বর েকারসেক েবেছ িনেলন

1 তঁার মেনানীত রাজা েকারেসর িবষেয় প্রভু এই কথা বেলন,

“আিম েকারেসর ডান হাত ধরেবা|
রাজােদর কাছ েথেক ক্ষমতা িছিনেয় িনেত, আিম তােক সাহাযয্
করব|

েকারসেক নগরদ্বার আটকােব না|
আিম ফটকগুেলা খুেল েদব এবং েকারস প্রেবশ করেব|”

2 েকারস েতামার েসনারা যাত্রা করেব এবং আিম যাব েতামার সমু্মেখ|
আিম পবর্তেক সমতল কের েদব|

েব্রােঞ্জর নগরদ্বার েভেঙ্গ েদব|
দ্বােরর েলৗহ-দণ্ড েকেট েদব|

3 েয সম্পদ অন্ধকাের রিক্ষত িছল তা আিম েতামােক েদব|
আিম েতামােক সব গুপ্তধন িদেয় েদব|

আিম এসব করব যােত তুিম বুঝেত পার, আিমই প্রভু|
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আিমই ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এবং আিম েতামােক নাম ধের ডাকিছ|
4আিম আমার দাস যােকােবর জনয্ এই সব কির|

আিম এই সব কির আমার িনবর্ািচত েলাক, ইস্রােয়েলর
েলাকেদর জনয্|

েকারস নাম ধের ডাকিছ েতামােক, তুিম জােনা না আমােক,
তবু আিম েতামােক নাম ধের ডাকিছ|

5আিমই প্রভু, আিমই একমাত্র ঈশ্বর|
আর েকান ঈশ্বর েনই|

আিম েতামােক কাপড় পরাব|
িকন্তু এখনও তুিম আমােক জানেত পারেল না!

6আিম এই সব কির, যােত েলােক জানেব েয আিমই একমাত্র ঈশ্বর|
পূবর্ েথেক পিশ্চম, সব েলাকরা জানেব েয আিমই প্রভু|

আর েকান ঈশ্বর েনই|
7আিম আেলার সৃষ্টিকতর্ া, সৃষ্টিকতর্ া অন্ধকােররও|

আিম শািন্ত সৃষ্টি কির, আিম সংকটসমূহ ৈতরী কির|
আিমই প্রভু, আিম এই সব িকছু কির|

8 “আকােশর েমঘগুেলা বৃষ্টির মত
পৃিথবীর বুেক সুিবচার বষর্ন করুক|

পৃিথবী উনু্মক্ত েহাক্
এবং মুিক্ত েবেড় উঠুক|

এবং তার সেঙ্গ ধাির্মকতা বৃিদ্ধ পাক|
আিম প্রভু, তােক ৈতরী কেরিছ|”

ঈশ্বর িনেজর সৃষ্টিেক িনয়ন্ত্রণ কেরন
9 “এই েলাকগুিলেক েদেখা! তারা তােদর সৃষ্টিকতর্ ার সেঙ্গ তকর্

করেছ| আমার সেঙ্গ তােদর তকর্ লক্ষয্ কর| তারা ভাঙা মািটর পােত্রর
এক একিট টুকেরার মত| একজন েলাক নরম িভেজ মািট িদেয়
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পাত্র ৈতরী কের এবং কাদা মািট িজজ্ঞাসা কের না, �মানুষ তুিম িক
করেছা?� েয িজিনষিট ৈতরী হেচ্ছ, েসিটর, েয েলাকিট ৈতরী করেছ
তােক প্রশ্ন করবার এবং বলার ক্ষমতা থােক না, “আমার েকন একিট
হাতল েনই? 10 একজন িপতা তার িশশুেদর জীবন েদন| িশশুরা
িজজ্ঞাসা করেত পাের না, �েকন তুিম আমােক জীবন িদেয়েছা|�
িশশুরা তার মােক প্রশ্ন করেত পাের না, �েকন তুিম আমােক জন্ম
িদেয়েছা?� ”

11 প্রভু ঈশ্বর ইস্রােয়েলর পিবত্রতম| িতিন ইস্রােয়েলর সৃষ্টিকতর্ া|
িতিন বেলন,

“েতামরা িক আমােক আমার সন্তানেদর কথা িজজ্ঞাসা করছ,
অথবা আিম িনেজ হােত যা ৈতরী কেরিছ তা িনেয় িক করেত
হেব তা েতামরা আমায় আেদশ িদচ্ছ?

12 তাই েদেখা! আিম পৃিথবীেক বািনেয়িছ|
পৃিথবীর বািসন্দা সব মানুেষর সৃষ্টিকারী আিম|

িনেজর হাত িদেয় আকাশ বািনেয়িছ|
এবং আিম আকােশর সমস্ত ৈসনয্সমূহেক* আেদশ কির|

13আিম েকারসেক তার ক্ষমতা িদেয়িছ, তাই েস ভাল কাজ করেব|
আিম তার কাজ সহজ কের েদব|

েকারস আবার আমার শহর গেড় তুলেব
এবং আমার েলাকেদর মুক্ত করেব|

েস আমার েলাকেদর আমার কােছ িবক্রী করেব না|
এই সব কােজর জনয্ আমােক কাউেক েকান মূলয্ িদেত হেব
না|

েলাকরা মুক্ত হেব এবং আমােক কাউেক উৎ েকাচ িদেত হেব না|
প্রভু সবর্শিক্তমান এই সব িকছু বেলেছন|”

* 45:12: আকােশর � ৈসনয্সমূহ এই নােমর অথর্ কখনও েদবদূতগণ আবার কখনও
তারকাগণ|
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14 প্রভু বেলন, “িমশর ও কূশ েদশ ধনী েদশ|
িকন্তু ইস্রােয়ল তুিম এই সব সম্পদ েপেয় যােব|

সবায়ীয়র লম্বা েলাকগুিল হেব েতামার অিধকারভুক্ত|
তারা গলায় িশকল ঝুিলেয় েতামার িপছু িপছু হঁাটেব|

তারা েতামার সামেন মাথা নত কের প্রাথর্না করেব|”
ইস্রােয়ল, ঈশ্বর েতামার সেঙ্গ আেছন এবং আর েকান ঈশ্বর
েনই|

15 ঈশ্বর তুিমই ঈশ্বর, তুিমই ইস্রােয়েলর পিরত্রাতা!
েলােক েতামােক েদখেত পায় না|

16 বহু েলাক মূির্ত্তসমূহ ৈতরী কের|
িকন্তু তারা হতাশ হেয়,
লিজ্জত হেয় চেল যােব বহু দূের|

17 িকন্তু ইস্রােয়লেক প্রভু রক্ষা করেবন|
পিরত্রাণ চলেব িচরকাল,
কখনই, আর কখনই ইস্রােয়ল লিজ্জত হেব না|

18 প্রভুই ঈশ্বর|
িতিনই আকাশ ও পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|
প্রভু পৃিথবীেক তার জায়গায় ধের েরেখেছন|

পৃিথবীেক ৈতির করার সময় িতিন তা খািল রাখেত চানিন|
পৃিথবীেত প্রােণর সঞ্চার কেরেছন িতিন!
“আিমই প্রভু, অনয্ েকান ঈশ্বর েনই|

19আিম েগাপেন িকছু বিল িন|
আিম েখালাখুিল কথা বেলিছ|

আিম আমার কথাগুিল পৃিথবীর অন্ধকার স্থােন লুিকেয় রািখ িন|
আিম যােকােবর েলাকেদর পিরতয্ক্ত জায়গায় আমার েখঁাজ
করেত বিলিন|

আিমই প্রভু, আিম সিতয্ কথা বিল,
আমার মুখ িনঃসৃত সব সিতয্|”
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প্রভু প্রমাণ কেরন েয িতিনই একমাত্র ঈশ্বর
20 “েতামরা অনয্ানয্ জািত েথেক পািলেয় এেসছ| তাই একিত্রত

হেয় আমার সামেন এস| (এই মানুষগুিল ভ্রান্ত েদবতার মূির্ত্ত বহন
কেরিছল| এই সব েলাকরা অসার েদবতােদর কােছ প্রাথর্না কের| িকন্তু
তারা জােন না তারা িক করেছ| 21 এেদর আমার কােছ আসেত বল|
তারা তােদর মামলা উপিস্থত করুক এবং উপেদশ িনক|)

“অেনক িদন আেগ েয ঘটনা ঘেটিছল েস সম্পেকর্ েতামােদর েক
বেলিছল? অেনক অেনক িদন আেগ েথেক েক েতামােদর এই সব
িজিনসগুিলর কথা বেল আসেছ? আিম, এক ও অিদ্বতীয় ঈশ্বর েসই
সব বেল িছলাম| আিমই একমাত্র ঈশ্বর| এখােন িক আমার মেতা অনয্
েকান ঈশ্বর আেছ? অনয্ েকান উৎকৃষ্ট ঈশ্বর আেছ িক? অনয্ েকান
নয্ায়পরায়ণ ঈশ্বর আেছ িক েয তার েলাকেদর রক্ষা করেত পাের?
না! অনয্ েকান ঈশ্বর েনই| 22 দূরবতীর্ এলাকার েলাকরা েতামরা মূির্ত্তর
অনুসরণ বন্ধ কর| িনেজেদর রক্ষা করেত েতামােদর উিচৎ আমােক
অনুসরণ করা| আিমই ঈশ্বর| অনয্ েকান ঈশ্বর েনই| আিমই একমাত্র
ঈশ্বর|

23“আিমআমার িনজক্ষমতাবেল এই শপথ করিছ এবং যখনআিম
প্রিতশ্রুিত কির তখন তা সিতয্ হেবই| আিম যা প্রিতশ্রুিত কেরিছ তা
ঘটেবই এবং আমার প্রিতশ্রুিত প্রেতয্ক েলাক আমার সামেন মাথা নত
করেব| প্রেতয্ক েলাক প্রিতশ্রুিতবদ্ধ হেব েয তারা আমােক অনুসরণ
করেব| 24 েলােক বলেব, �একমাত্র প্রভুর কাছ েথেকই ক্ষমতা ও
ধাির্মকতা এেসেছ|� ”

25 েস বলেব, “শুধুমাত্র ঈশ্বেরই িবচার এবং শিক্ত খঁুেজ পাওয়া
যায়|” েকউ েকউ প্রভুর ওপররুদ্ধ| িকন্তু তারা তঁার কােছআসেব এবং
তখন এই সব রুদ্ধ েলাকরা লিজ্জত হেব| প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর
ভাল কাজ করেত সাহাযয্ করেবন এবং তারা তােদর ঈশ্বেরর জনয্ খুব
গির্বত হেব|
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46

মূির্ত্তর েদবতারা অপদাথর্
1 বািবেলর েবল ও নেবার মূির্ত্ত আমার সামেন মাথা নত করেব|

এইসব ভ্রান্ত েদবতারা শুধু মাত্র মূির্ত্ত|
“েলাকরা এই মূির্ত্তগুিল পশুর িপেঠ চাপায়-এই মূির্ত্তগুিল আসেল

ভারী েবাঝা, বইেত হয় েকবল| মূির্ত্তরা িকছু করেত না পারেলও
মানুষেক ক্লান্ত কের েতােল| 2 ঐসব মূির্ত্তেদর মাথা নত হেব| তােদর
সকেলরই পতন হেব| তারা েকউ পালােত পারেব না| বন্দীেদর মত
তােদর দূের বেয় িনেয় যাওয়া হেব|

3 “যােকােবর পিরবার েশান! ইস্রােয়েলর েয সব েলাক এখনও
েবঁেচ আেছা েশান! আিম েতামােদর বেয় িনেয় যািচ্ছ| েতামরা যখন
মােয়র গেভর্ িছেল তখন েথেকই আিম েতামােদর বইিছ| 4 েতামরা
যখন ভূিমষ্ট হেল তখন েথেক বইিছ এবং বৃদ্ধ অবস্থােতও আিম
েতামােদর বইেবা| েতামােদর চুল যখন ধূসর রেঙর হেয় যােব তখনও
আিম বইেবা| এখনও বইিছ আিম| কারণ আিম েতামােদর সৃষ্টিকতর্ া|
আিম েতামােদর বেয় িনেয় যােবা| রক্ষাও করব|

5 “কারও সেঙ্গ িক আমার তুলনা করেত পার? না! েকান বয্িক্ত
আমার সমান নয়! তুিম িক েকানও েলাক খঁুেজ পােব েয হেব আমার
সদৃশ? 6 েকান েকান েলাক তােদর থিল েথেক েসানা েবর কের|
এবং তারা তােদর রূেপা দঁািড়পাল্লায় মােপ| েসই সব েলাকরা মূির্ত্ত
বানােত িশল্পীেক পয়সা েদয়| তারপর তারা এই মূির্ত্তগুিলর সামেন মাথা
নত কের এবং তােদর কােছ প্রাথর্না কের| 7 েলাকরা মূির্ত্তেক িনেজর
কঁােধ তুেল েনয় এবং তােক বহন কের| ঐ মূির্ত্তিট অপ্রেয়াজনীয় �
েলাকেকই বহন করেত হয়| যখন েলােক মূির্ত্তিটেক মািটেত প্রিতষ্ঠা
কের, েস েসখােন দঁািড়েয় থােক এবং েস নড়াচড়া করেত পাের না|
যিদ েলাকরা মূির্ত্তর প্রিত িচৎকার কের, েসিট উত্তর েদেব না| এটা
েলাকেক তােদর িবপদ েথেক মুক্ত করেত পাের না|
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8 “েতামরা পাপ কেরেছা| েতামােদর এই সব িনেয় ভাবা উিচৎ |
পুরােনা িদেনর কথা েভেব শক্ত হও| 9অেনক কাল আেগ যা ঘেটিছল
তা স্মরণ কর| স্মরণ কর আিমই েসই ঈশ্বর| অনয্ েকান ঈশ্বর েনই|
আমার মত েকউ েনই|

10 “েশেষ িক হেব শুরুেতই আিম েতামােদর বেল িদেয়িছ|
অেনকিদন আেগ, আিম যা বেলিছ তা িকন্তু সব এখনও ঘেটিন|
আমার যা পিরকল্পনা তা িকন্তু ঘটেবই| আিম যা করেত চাই তাই িকন্তু
কির| 11আিম পূবর্িদক েথেক একজন েলাকেক ডাকিছ| েসই েলাকিট
ঈগেলর মেতা হেব| েস দূেরর েকান েদশ েথেক আসেব এবং আিম
যা করার িসদ্ধান্ত েনব েসগুিলই করেব| আিম েতামােদর বলিছ, আিম
িকন্তু এসব করেবাই| আিম তােক বািনেয়িছ এবং আিমই তােক িনেয়
আসব!

12 “েতামােদর েকউ েকউ মেন কের েতামােদর প্রচণ্ড ক্ষমতা
আেছ| িকন্তু েতামরা ভাল কাজ কর না| আমার কথা েশান! 13আিম
ভাল কাজ করব| খুব শীঘ্রই আিম আমার েলাকেদর রক্ষা করব| আিম
িসেয়ান ও আমার আশ্চযর্য্জনক ইস্রােয়েলর জনয্ পিরত্রাণ আনব|”

47
বািবেলর প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 “পেড় যাও আবজর্ নায় এবং েসখােনই বেস পড়!
কল্দীয়েদর (বািবেলর অপর নাম) কুমারী কনয্া|

কনয্া বেস পড় মািটেত|
তুিম এখন আর শাসক নও!

েলাকরা েতামােক েকামলা ক্ষীণকায়া যুবতী মিহলা বেল মেন করেব
না|

2 এখন েতামােক কিঠন পিরশ্রম করেত হেব|
যঁাতাকেল খাদয্শসয্ েথেক েতামােক আটা বানােত হেব|

েতামার আবরণ সিরেয় দাও, খুেল েফল েতামার েশৗিখন েপাশাক|
েতামােক েতামার েদশ ছাড়েত হেব|
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েতামার পা েদখেত না পাওয়া পযর্ন্ত
তুিম েতামার ঘাঘরা েতাল এবং নদী পার হেয় যাও|

3 পুরুেষরা েতামার েগাপন অঙ্গ েদখেব,
েতামােক বয্বহার করেব েযৗনকেমর্|

বােজ কাজ করার জনয্ মূলয্ িদেত বাধয্ করেব েতামােক,
েকউ েতামােক সাহাযয্ করেত আসেব না|

4 “আমার েলাকরা বেল, �ঈশ্বর আমােদর রক্ষা কেরন|
তঁার নাম হল: প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর পিবত্রতম|� ”

5 “তাই বািবল, েযখােনই বেস থােকা, শান্ত হও|
কল্দীয়েদর কনয্া, অন্ধকাের আশ্রয় নাও| েকন?

কারণ েতামােক আর �রাজয্গুিলর রাণী� বেল ডাকা হেব না|

6 “আিম আমার েলাকেদর ওপর রুদ্ধ িছলাম|
ঐ েলাকরা আমার সম্পিত্ত, িকন্তু আিম তােদর ওপর রুদ্ধ
িছলাম,

তাই আিম তােদর অসম্মান কেরিছ|
আিম তােদর েতামার হােত তুেল িদেয়িছলাম|

তুিম তােদর শািস্ত িদেয়ছ|
িকন্তু তুিম তােদর ক্ষমা প্রদশর্ন কেরািন- বৃদ্ধেকও তুিম কিঠন
পিরশ্রম করেত বাধয্ কেরছ|

7 তুিম বলেল, �আিম িচর কাল থাকব|
িচর কাল আিমই থাকব মহারাণী|�

েসই সব েলােকর ওপর তুিম েয অপকমর্ কেরছ, তাও তুিম লক্ষয্
করিন|

িক ঘটেব েস সম্পেকর্ ও ভাবিন|
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8 তাই, এখন, েহ িবলাসলািলত রমণী আমার কথা েশান!
তুিম িনেজেক িনরাপদ েভেব িনেজর সেঙ্গ কথা বেল চেলছ|

�আিমই একমাত্র গুরুত্বপূণর্ মিহলা| আর েকউই আমার মেতা
গুরুত্বপূণর্ নয়|

আিম কখনও িবধবা হব না| আমার সবর্দা েছেল েমেয় থাকেব|�
9 এই দুিট ঘটনা েতামার জীবেন ঘটেব|

প্রথমতঃ তুিম েতামার েছেলেমেয়েদর হারােব, তুিম হারােব
েতামার স্বামীেকও|

হঁয্া, এসবই েতামার জীবেন সিতয্ সিতয্ই ঘটেব|
েতামার যাদুিবদয্া, েতামার কলােকৗশল েতামােক রক্ষা করেত
পারেব না|

10 তুিম বােজ কাজ কেরও িনেজেক িনরাপদ মেন কর|
তুিম িনেজ িনেজ মেন কর, �আমার অপকমর্ েকউ েদখেত পায়
না|�

তুিম মেন কর েতামার িবচক্ষণতা ও জ্ঞান েতামােক বঁাচােব|
তুিম মেন মেন ভাব, �আিমই অননয্া| েকউ আমার মেতা
গুরুত্বপূণর্ নয়|�

11 “িকন্তু িবপদ েতামার কােছ আসেব|
তুিম জান না কখন এটা ঘটেব, িকন্তু িবপযর্য় আসেছ|

এই সঙ্কট বন্ধ করেত তুিম িকছুই করেত পারেব না|
তুিম এত তাড়াতািড় ধ্বংস হেব েয তুিম বুঝেতও পারেব না িক
ঘটল|

12 তুিম সারাজীবন কেঠার পিরশ্রম কের
যাদুিবদয্া আর ছলাকলা িশখেল|

তাই ছলাকলা আর যাদুিবদয্া শুরু কর|
হয়েতা এই েকৗশল েতামােক সাহাযয্ করেব|
তুিম হয়েতা কাউেক ভয়চিকত করেত পারেব|

13 েতামার অেনক উপেদষ্টা রেয়েছ|
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তােদর অেনক উপেদেশ তুিম িক ক্লান্ত?
েতামার েজয্ািতিষরা যারা নক্ষত্র েদেখ

তারা আসুক এবং েতামােক সাহাযয্ করুক|
প্রিত মােস তারা েতামােক বলুক েতামার িক ঘটেব|

14 “িকন্তু েসই েলাকরা িনেজেদর বঁাচােতই সক্ষম হেব না|
খেড়র মেতা তারা পুড়েব|
তারা এত দ্রুত পুেড় যােব েয রুিট বানােনার জনয্ েকান কয়লা
পেড় থাকেব না|

েপাড়ােনার জনয্ েকান আগুন পেড় থাকেব না|
15 েয সব বয্াপােরর জনয্ তুিম এত কিঠন পিরশ্রম করেল তার প্রিতিট

িবষেয় এিট ঘটেব|
েয সব েলাকেদর সেঙ্গ তুিম েতামার েযৗবনকাল েথেক বয্বসা
কেরছ,

তারাও েতামােদর তয্াগ কের যােব|
প্রেতয্েকই চেল যােব তার িনেজর পথ ধের এবং েতামােক রক্ষা
করার জনয্ েকউ থাকেব না|”

48
ঈশ্বর তঁার পৃিথবী শাসন কেরন

1 প্রভু বেলন, “যােকােবর পিরবার আমার কথা েশান!
েতামরা িনেজেদর �ইস্রােয়ল� বল|

েতামরা এেসেছা িযহূদার পিরবার েথেক|
প্রিতশ্রুিত করার জনয্ েতামরা প্রভুর নাম কেরা, েতামরা ইস্রােয়েলর

ঈশ্বেরর প্রশংসা কর|
িকন্তু এসব করার সময়ও েতামরা সৎ ও আন্তিরক নও|”

2 হঁয্া, তারা পিবত্র শহেরর নাগিরক|
তারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কের|
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সবর্শিক্তমান প্রভু হল তঁার নাম|

3 “িক ঘটেব বহুিদন আেগ
আিম তা বেল িদেয়িছ|
এবং তারপর হঠাৎ ই আিম তা ঘিটেয়িছ|

4আিম েসটা কেরিছলাম কারণ আিম জািন েতামরা একেরাখা েজদী|
আিম যা বেলিছলাম তার েকান িকছুেকই েতামরা িবশ্বাস করিন|
েতামরা িছেল বড় একেরাখা েলাহার মত যােক বঁাকােনা যায় না,
একেরাখা িছেল েব্রােঞ্জর মেতা|

5 তাই বহুিদন আেগ আিম বেলিছলাম িক িক ঘটেব|
েকান িকছু ঘটার অেনকিদন আেগই আিম েতামােদর েসই সব
িজিনসগুিল ঘটার কথা বেলিছলাম|

আিম এটা কেরিছলাম যােত েতামরা বলেত না পার,
�আমরা েয সব েদবতােদর ৈতরী কেরিছ তারা এসব কেরেছ|�
আিম এগুিল কেরিছ, যােত েতামরা বলেত না পােরা �আমােদর
প্রিতমা, আমােদর মূির্ত্ত এই সব ঘিটেয়েছন|� ”

তঁােদর শুদ্ধ করবার জনয্ ঈশ্বর ইস্রােয়লেক শািস্ত েদন
6 “িক ঘেটেছ েতামরা েদেখেছা, শুেনেছাও|

তাই এই খবরগুিল েতামােদর অনয্েদরও বলা উিচৎ |
এখন েতামােদর আিম নতুন িজিনেসর কথা জানাব| যা

েতামরা এখনও েশান িন|
7 এই সব ঘটনা আেগ কখনও ঘেটিন, এই সব ঘটনা এখনই ঘেট

যােচ্ছ|
আজেকর আেগ এসব কথা েতামরা েশান িন|

েতামরা তাই বলেত পারেব না েয আমরা এই সব ইিতমেধয্ই েজেনিছ|
8 তবুও েতামরা আমার কথা েশানিন!

েতামরা েকান িকছুই েশেখািন!
আিম যা বেলিছ েতামরা তা শুনেত অস্বীকার কেরছ|
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আিম জািন শুরু েথেকই েতামরা আমার িবরুদ্ধাচরণ করেব|
জন্মাবার সময় েথেকই েতামরা আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরছ|

9 “িকন্তু আিম ৈধযর্য্শীল থাকব|
আিম এটা িনেজর জনয্ই করব|

রুদ্ধ না হওয়া এবং েতামােদর ধ্বংস না করার জনয্
েলােক আমার প্রশংসা করেব|

10 “েদেখা, আিম েতামােদর িবশুদ্ধ করব|
েলােক রূেপােক খঁািট কের তুলেত আগুেনর বয্বহার কের|
িকন্তু আিম যন্ত্রণা িদেয় েতামােদর খঁািট কের তুলব|

11আিম িনেজর জনয্ এইসব করব, িনেজর জনয্!
কারণ আিম আমার নােমর অসম্মান হেত িদেত পাির না|
আিম অনয্ আর েকান িকছুেকই আমার প্রশংসা ও মিহমা িনেত
েদব না!

12 “যােকাব আিম েতামােক আমার েলাক বেল েডেকিছ|
তাই আমার কথা েশান!

আিমই আিদ!
আিমই অন্ত!

13আিম িনেজর হােত পৃিথবীর সৃষ্টি কেরিছ,
আমার ডান হাত সৃষ্টি কেরেছ আকাশ|

ডাকেলই তারা এক সেঙ্গ
আমার সামেন চেল আসেব|

14 “েতামরা সবাই এেসা এখােন, আমার কথা েশান!
েকােনা মূির্ত্ত িক বেলেছ েয এগুেলা ঘটেব? না!”

প্রভু যােক ভােলাবােসন, পছন্দ কেরন
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বািবল ও কল্দীয়েদর প্রিত যা চাইেব তাই করেবন|

15 প্রভু বেলন, “আিম বেলিছ তােক আিম ডাকব|
আিম তােক বেয় আনব!
আিম তােক সফল কের তুলব!

16 এখােন এস এবং আমার কথা েশান!
বািবেলর জািত িহেসেব উৎথােনর সময় আিম েসখােন িছলাম|
এবং প্রথম েথেকই আিম স্পষ্ট কথা বেলিছ,

যােত েলােকরা বুঝেত পাের আিম িক বেলিছ|”

তখন িযশাইয় বলেলন, “এখন প্রভু, আমার সদাপ্রভু আমােক
পািঠেয়েছন| তঁার আত্মা েতামােদর এই সব কথা বলেব|” 17 প্রভু,
পিরত্রাতা, ইস্রােয়েলর পিবত্র একজন বেলন,

“আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর|
আিম েতামােদর েসই সব িজিনষ েশখাই যা সহায়ক|
েতামােদর েয পেথ যাওয়া উিচৎ েসই পেথর আিম েনতৃত্ব েদব|

18 েতামরা যিদ আমােক েমেন চলেত
তাহেল েতামােদর জীবেন ভরা নদীর মেতা শািন্ত আসেব|
সমুেদ্রর তরেঙ্গর মেতা ভাল িজিনস

েতামােদর কােছ আসেব বার বার|
19 েতামরা যিদ আমােক মানেত,

েতামােদর অেনক িশশু সন্তান থাকত, তারা অসংখয্ বালু কণার
মেতা|

েতামরা যিদ আমােক মানেত, েতামরা ধ্বংস হেত পারেত না|
েতামরা আমার সেঙ্গ চািলেয় েযেত পারেত|”
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20আমার েলাকরা বািবল তয্াগ কেরা!
আমার েলাকরা কল্দীয়েদর কাছ েথেক পালাও|

আনেন্দর সেঙ্গ েলাকেদর এই সংবাদ দাও|
পৃিথবীর দূর দূর স্থােন এই বাতর্ া েপৗেঁছ দাও!

েলাকেক বেলা, “প্রভু তঁার ভৃতয্ যােকাবেক উদ্ধার কেরেছন!
21প্রভু তঁার েলাকেদর মরুভূিমর ওপর িদেয় িনেয় েগেলন িকন্তু তারা

কখনও তৃষ্ণাতর্ হয়িন|
েকন? কারণ প্রভু তঁার েলাকেদর জনয্ পাথর েথেক
জলপ্রবােহর সৃষ্টি কেরিছেলন|

িতিন পাথরিট ভাঙেলন
এবং জল প্রবািহত হেত লাগল!”

22 প্রভু আরও বেলেছন,
“শয়তান েলাকেদর জনয্ েকাথাও শািন্ত থাকেব না!”

49
ঈশ্বর তঁার িবেশষ েসবকেক ডাকেছন

1 দূরবতীর্ স্থােনর সব েলাকরা আমার কথা েশান|
পৃিথবীবাসী সবাই আমার কথা েশান!

আিম জন্মাবার আেগই প্রভু আমােক তঁার েসবা করেত আমন্ত্রণ
জািনেয়িছেলন|

আিম মাতৃজঠের থাকার সমেয়ই প্রভুআমার নাম ধের ডাক েদন|
2 প্রভু আমােক তঁার কথা বলেত বয্বহার কেরন!
িতিন আমার মুখেক ধারােলা তরবািরর মেতা ৈতরী কেরেছন|

িতিন আমােক িনেজর হােত লুিকেয় েরেখ আমােক রক্ষাও
কেরেছন|

প্রভু আমােক একিট ধারােলা তীেরর মেতা বয্বহার করেলও,
িতিন আমােক তঁার তীেরর থিলেত লুিকেয় রােখন|
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3 প্রভু আমােক বলেলন, “ইস্রােয়ল তুিম আমার ভৃতয্!
েতামার জনয্ আিম যা কির তার জনয্ আিম সম্মািনত হব|”

4আিম বললাম, “আিম কেঠার পিরশ্রম কেরিছ|
আিম িনেজেক ক্ষয় কেরিছ, িকন্তু েকান প্রেয়াজনীয় কাজ কির
িন|

আিম আমার সমস্ত শিক্ত বয্য কেরিছ|
িকন্তু আিম সিতয্কােরর িকছুই করেত পািরিন|

তাই প্রভুেকই িঠক করেত হেব|
িতিন আমােক িনেয় িক করেবন|

ঈশ্বরই আমার পুরস্কােরর বয্াপাের িসদ্ধান্ত েনেবন|
5 প্রভু আমােক আমার মাতৃগেভর্ সৃষ্টি কেরেছন,

যােত আিম তঁার দাস হেত পাির
এবং যােকাব ও ইস্রােয়লেক পথ প্রদশর্ন কের তঁার কােছ
িফিরেয় আনেত পাির|

প্রভু আমােক সম্মান েদেবন|
ঈশ্বেরর কাছ েথেক আিম আমার শিক্ত পাব|”

6 প্রভু আমােক বেলন, “তুিম আমার খুবই গুরুত্বপূণর্ দাস|
ইস্রােয়েলর েলাকরা এখন বন্দী|
িকন্তু তােদর আমার কােছ আনা হেব|

যােকােবর পিরবারেগাষ্ঠী আমার কােছই িফের আসেব|
িকন্তু েতামার অনয্ কাজআেছ, এর েথেক েবিশ গুরুত্বপূণর্ েসই
কাজ!

আিম েতামােক সমস্ত জািতর আেলা িহেসেব ৈতির করব|
িবশ্ববাসীেক রক্ষা করেত তুিমই হেব আমার পথ|”
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7 প্রভু, ইস্রােয়েলর পিবত্র একজন, ইস্রােয়েলর পিরত্রাতা বেলন,
“আমার দাস ঘৃিণত|

েস শাসকেদর েসবা কের|
েলােক তােক ঘৃণা কের|
িকন্তু রাজারা তােক েদখেব এবং তােক সম্মান জানােনার জনয্
উেঠ দঁাড়ােব|

মহান েনতারা তার সামেন মাথা নত করেব|”

এই সব ঘটেব কারণ প্রভু, ইস্রােয়েলর পিবত্রতম এই সব চান| এবং
প্রভুেক িবশ্বাস করা েযেত পাের| িতিনই েস জন িযিন েতামােক েবেছ
িনেয়িছেলন|

পিরত্রােণর িদন
8 প্রভু বেলন,
“একটা িবেশষ সময় আসেব, যখন আিম আমার দয়া েদখাব|

তখন আিম েতামােদর প্রাথর্নার জবাব েদব|
িবেশষ িদন আসেব যখন আিম েতামােদর রক্ষা করব|

আিম েতামােদর সাহাযয্ করব, আিম েতামােদর িনরাপত্তা েদব|
েলােকর সেঙ্গ আমার েয চুিক্ত আেছ তার প্রমাণ হেব েতামরা|

েয েদশ এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত,
েসই েদশেক েতামরা তার িনেজর জিম িফিরেয় েদেব|

9 েতামরা কেয়দীেদর বলেব:
�কারাগার েথেক েবিরেয় এেসা|�

অন্ধকাের থাকা েলাকেদর েতামরা বলেব,
�েবিরেয় এেসা অন্ধকার জগত েথেক!�

ভ্রমণ করেত করেত েলােক খােব|
িনস্ফলা পাহােড়ও তারা খাবার পােব|

10 েলােক কু্ষধাতর্ হেব না, েলাকরা তৃষ্ণাতর্ হেব না|
তােদর তপ্ত সূযর্ ও বাতাস কষ্ট েদেব না|

েকন? কারণ ঈশ্বর তােদর আরাম েদেবন|
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ঈশ্বর তােদর েনতৃত্ব েদেবন|
জলপ্রবাহগুিলর কােছ িতিন তােদর েনতৃত্ব েদেবন|

11আিম আমার েলাকেদর জনয্ সড়ক বানাব|
পাহাড়গুিলেক করা হেব সমতল এবং নীচু
রাস্তাগুিলেক করা হেব উঁচু|

12 “েদখ! দূর দূর স্থান েথেক আমার কােছ েলােক চেল আসেছ|
উত্তর ও পিশ্চম েথেক েলাকরা আসেছ|
িমশেরর সীনীম েদশ েথেক েলাক আসেছ|”

13 স্বগর্ ও পৃিথবী সুখী হও!
পাহাড় েচঁিচেয় ওঠ আনেন্দ!

েকন? কারণ প্রভু তঁার েলাকেদর আরাম েদেবন|
প্রভু গরীব েলাকেদর প্রিত সদয় হেবন|

14 িকন্তু িসেয়ান এখন বেল, “প্রভু আমােক তয্াগ কেরেছন|
আমার প্রভু আমােক ভুেল িগেয়েছন|”

15 িকন্তু আিম বিল,
“েকান মিহলা িক িনেজর িশশুেক ভুলেত পাের? না!

তার শরীর েথেক ভূিমষ্ট হওয়া িশশুেক ভুলেত পাের েকান নারী?
না! েকান নারী তার িশশুেক ভুলেত পাের না|

আিমও েতামােদর ভুেল েযেত পাির না|
16এই েদেখা, আিম িনজ হােত েতামােদর নাম েখাদাই কের েরেখিছ!

েতামােদর কথা সব সময়ই ভািব|
17 েতামােদর িশশুরা িফের আসেব, েলাকরা েতামােদর পরািজত

করেব
িকন্তু তারা েতামােদর একাকী েফেল যােব|”

18 তাকাও! িনেজেদর চািরিদেক তাকাও!
েতামােদর সব েছেলেমেয়রা একিত্রত হেয় েতামােদর কােছ
আসেব|
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প্রভু বেলন,
“িনেজর জীবেন েতামােদর কােছ এই প্রিতশ্রুিত করিছ:

েতামােদর েছেলেমেয়রা হেব রেত্নর মেতা, েযটা েতামরা গলায়
েবঁেধ রাখেব|

েতামােদর েছেলেমেয়রা একজন বধূর গলার মূলয্বান হােরর
মেতা হেব|

19 “এখন েতামরা পরািজত ও েতামরা ধ্বংস হেয়েছা|
েতামােদর েদশ ধ্বংস হেয়েছ|

িকন্তু িকছু কাল পের, েতামােদর েদেশ েতামরা অেনক েবশী েলাক
পােব

এবং েয সমস্ত েলাক েতামােদর ধ্বংস কেরিছল তারা অেনক
দূের সের যােব|

20 েতামরা হািরেয় যাওয়া িশশুর েশােক দুঃিখত িছেল|
েসই িশশুরাই িকন্তু েতামােদর বলেব,

�এই জায়গা বড্ড েছাট!
আমােদর বসবােসর জনয্ বড় জায়গা দাও!�

21 তারপর েতামরা িনেজরাই বলেব,
�েক আমােদর এইসব িশশুেদর িদেয়েছ?

আিম িবিচ্ছন্ন িছলাম, িনজর্ েন িছলাম|
পরাস্ত হেয় িনেজেদর েলাক েথেক দূের িছলাম|
তাই এই িশশুেদর েক িদেলন?
েদেখা, আিম একা পেড়িছলাম|

েকাথা েথেক এই িশশুরা এেসিছল?� ”

22আমার প্রভু, সদাপ্রভু বেলন,
“েদখ, আমার হাত জািতেদর ওপর েঢউ তুলেব|

আিম সব মানুষেক েদখােত পতাকা তুলব|
তখন তারা েতামােদর িশশুেদর িনেয় আসেব!

তারা েতামােদর িশশুেদর কঁােধ কের আনেব,
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বাহু িদেয় িশশুেদর ধের রাখেব|
23 তােদর সম্রাটরা িশক্ষক হেবন|

রাজকুমারীরা তােদর যত্ন করেব|
েসই সব রাজা ও রাজকুমারীরা েতামােদর সামেন শ্রদ্ধায মাথা নত

করেব|
তারা েতামােদর পােয়র পাতার ধূিলেত চুম্বন করেব|

তখন েতামরা বুঝেব েয আিমই প্রভু|
তারপর েতামরা জানেব, আমার ওপর আস্থাশীল হওয়া েকান
েলাকই হতাশ হেব না|”

24 যখন েকান বলবান েসনা যুদ্ধ জয় কের প্রচুর সম্পদ িনেয় আেস,
তখন েতামরা তা িছিনেয় িনেত পােরা না|

যখন েকান শিক্তশালী েসনা েকান বন্দীেক পাহারা েদয়,
তখন বন্দীিট পািলেয় েযেত পাের না|

25 িকন্তু প্রভু বেলন,
“বন্দী পািলেয় যােব|

েকউ একজন বন্দীেদর শিক্তশালী েসনার কাছ েথেক দূের িনেয়
যােব|

িক কের ঘটেব এইসব? আিম েতামােদর হেয় যুদ্ধ কের েদেবা|
আিমই েতামােদর িশশুেদর বঁাচােবা|

26 “েতামােদর যারা দািবেয় েরেখিছল
আিম তােদর িনেজেদর মাংস েখেত বাধয্ করব|
দ্রাক্ষারস পান কের মাতাল হবার মত তারা তােদর িনেজেদর
রক্ত েখেয় মাতাল হেব|

তখন সবাই েজেন যােব েয প্রভু েতামােদর পিরত্রাতা|
প্রেতয্কিট েলাক েজেন যােব েয যােকােবর শিক্তশালী

�একজন� েতামােদর রক্ষা কেরিছেলন|”
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50
িনেজেদর পােপর জনয্ শািস্ত েপেয়েছ ইস্রােয়ল

1 প্রভু বেলন,
“ইস্রােয়লবাসীরা, েতামরা বল েয আিম েতামােদর মা,

েজরুশােলেমর সেঙ্গ িববাহ-িবেচ্ছদ কেরিছ|
িকন্তু েকাথায় েসই প্রমাণপত্র, যা সর্ম্পং িছন্ন হবার কথা প্রমাণ
কের?

আমার েছেলরা, আিম িক কােরা কােছ অথর্ ঋণ কেরিছলাম?
ঋণ েশাধ করবার জনয্ আিম িক েতামােদর িবিক্র কেরিছ?

না! েতামরা িনেজেদর খারাপ কােজর জনয্ িবিক্র হেয়িছেল|
েতামােদর খারাপ কােজর জনয্ েতামােদর মা (েজরুশােলম)
অেনক দূের চেল েগেছ|

2আিম ঘের এেস েদিখ েকউ েনই|
আিম বার বার ডাকলাম, িকন্তু েকউ উত্তর িদল না|

েতামরা িক মেন কর,
আিম েতামােদর রক্ষা করেত পারব না?

আমার সব সমসয্া েথেকই উদ্ধার করার ক্ষমতা আেছ|
েদখ! আিম যিদ িনেদর্ শ িদই সমুদ্র শুিকেয় যাও, সমুদ্র তখনই
শুিকেয় যােব|

জল না েপেয় মের যােব মাছ, মাছেদর শরীর পেচ যােব|
3আিম েশােকর কােলা কাপেড়র মেতাআকাশেকঅন্ধকার কের িদেত

পাির|
আকাশেক অন্ধকারময় কের িদেত পাির|”

ঈশ্বেরর দাস সিতয্ই ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ রশীল
4 আমার প্রভু আমােক িশক্ষা েদবার ক্ষমতা িদেয়েছন| তাই আিম

এখন এই দুঃখী েলাকেদর িশক্ষা িদই| প্রিতিদন সকােল িতিন িশক্ষেকর
মেতা আমােক দশর্ন িদেয় িশক্ষা েদন| 5আমার প্রভু সদাপ্রভু আমােক
িশক্ষা গ্রহেণ সাহাযয্ কেরন| আিম তার িবরুদ্ধাচরণ কির না| তঁােক
অনাসরণ করা আিম বন্ধ করব না| 6আিম েলাকেদর আমােক আঘাত
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করেত েদব| আিম তােদর আমার দািড় েথেক চুল তুেল িনেত েদব|
যখন তারা আমার নােম বােজ কথা বলেব, আমার গােয় থুতু েফলেব
তখনও আিম িনেজর মুখ লুেকাব না| 7 প্রভু আমার সদাপ্রভু আমােক
সাহাযয্ করেবন| তাই তােদর বােজ কথা আমােক আঘাত করেব না|
আিম শিক্তশালী হব| আিম জািন আিম হতাশ হব না|

8 প্রভু আমার সেঙ্গ আেছন| িতিনই েদখােবন আিম িনেদর্ াষ| তাই
েকউআমােক েদাষী সাবয্স্ত করেত পারেব না| েকউ যিদ আমােক ভুল
প্রমাণ করেত চায় তেব তােকআমার সামেন এেস যুিক্ত েদখােত হেব|
9 তািকেয় েদেখা, আমার প্রভু সদাপ্রভু আমােক সাহাযয্ করেছন| তাই
আমােক েকউ পাপী সাবয্স্ত করেত পারেব না| তােদর পুরােনা মূলয্হীন
কাপেড়র মেতা অবস্থা হেব| েপাকামাকড় তােদর খােব|

10 ঈশ্বেরর প্রিত যারা শ্রদ্ধাশীল তারা প্রভুর দােসর কথা শুনেব| িক
হেব তা না েজেনই প্রভুর দাস প্রভুর প্রিত অগাধ িবশ্বাস িনেয় েবঁেচ
থােক| েস সিতয্ সিতয্ প্রভুর নােমর ওপর আস্থা রােখ এবং েস তার
ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কের|

11 “েদখ, েতামরা েতামােদর িনেজেদর মত কের বঁাচেত চাও|
েতামরা েতামােদর িনেজেদর আগুেন আেলা জ্বালাও| তাই িনেজর
পেথই থােকা| িকন্তু েতামরা শািস্ত পােব| েতামরা েতামােদর আগুেনর
আেলােত পােড় যােব| আিমই েসটা ঘােবা|”

51
ইস্রােয়েলর অব্রাহােমর মত হওয়া উিচৎ 

1 “েতামােদর মেধয্ যারা ভােলা জীবনযাপন করেত এবং ভােলা
কাজ করেত েচষ্টা কর, যারা প্রভুর কােছ সাহােযয্র জনয্ যাও, তারা
আমার কথা েশান| েয পাথরটা েকেট েতামরা হেয়িছেল, েসই পাথর,
েতামােদর িপতা অব্রাহােমর কথা িচন্তা কর| 2 অব্রাহামই েতামােদর
িপতা, তঁার িদেক তাকােনা উিচৎ | েতামােদর জন্মদাত্রী মাতা সারার
িদেক তাকাও| অব্রাহামেক যখন আিম েডেকিছলাম তখন েস একা
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িছল| তখন আিম তােক আশীবর্াদ কেরিছলাম এবং েস একিট মহান
পিরবার শুরু কেরিছল| ওর কাছ েথেক বহু েলাক এেসেছ|”

3 একই ভােব, প্রভু িসেয়ােনর ওপরও কৃপা করেবন| িসেয়ান ও
তার েলাকেদর িতিন আরাম েদেবন| িতিন িসেয়ােনর জনয্ মহান কাজ
করেবন| প্রভু মরুভূিমর পিরবতর্ ন করেবন| মরুভূিম এদেনর বাগােনর
মেতা সুন্দর হেয় উঠেব| িসেয়ােনর জিম িছল পিরতয্ক্ত িকন্তু তা প্রভুর
বাগােনর মত হেয় উঠেব| েসখানকার েলাকরা সুখী, খুব সুখী হেব|
তারা তােদর আনেন্দর বিহঃপ্রকাশ ঘটােব| তারা ধনয্বাদ ও জয়সূচক
গান গাইেব|

4 “আমার েলাকরা, আমার কথা েশান!
আমার িবিধ আমার কাছ েথেক যােব|
আমার িবচার হেব আেলার মত েযগুেলা েলাকেদর েদখােব িক
ভােব বঁাচেত হয়|

5 শীঘ্রই আিম আমার নয্ায় প্রকাশ করব, শীঘ্রই আিম েতামােদর রক্ষা
করেবা|

আিম আমার ক্ষমতা বয্বহার করব এবং সব জািতগুিলেক িবচার
করব|

দূরবতীর্ এলাকার েলাকরা আমার প্রতীক্ষায় আেছ|
আমার ক্ষমতা তােদর রক্ষা করেব, এই ভরসায তারা অেপক্ষায়
আেছ|

6 স্বেগর্র িদেক েচাখ েমেলা!
চািরিদেক েচাখ েমেল পৃিথবীেক েদেখা!

েধঁায়ার েমেঘর মত আকাশ অদৃশয্ হেয় যােব|
পুরােনা কাপেড়র মত পৃিথবী মূলয্হীন হেয় যােব|

পৃিথবীেত প্রেতয্েক মারা যােব,
িকন্তু আমার পিরত্রাণ িচর কােলর জনয্ েথেক যােব|
আমার ধাির্মকতা কখনও েশষ হেব না|

7 েতামরা যারা ধাির্মকতা েবাঝ তােদর আমার কথা শুনেত হেব|
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েলাকরা, যােদর হৃদেয় আমার িবিধ রাখা আেছ, আমার কথা
তােদর শুনেত হেব|

যারা েতামােদর িবেরাধীতা কের েসই খারাপ েলাকেদর েতামরা ভয়
েপেয়া না|

অিভশাপ েপেয় ভয় েপেয়া না|
8 েকন? কারণ তােদর দশা হেব পুরােনা কাপেড়র মেতা|

তােদর েপাকামাকড় েখেয় েনেব|
তােদর পশেমর মেতা দশা হেব, কৃিম তােদর েখেয় েনেব|

িকন্তু আমার ধাির্মকতা িচর কােলর জনয্ েথেক যােব|
িচর কাল থাকেব পিরত্রাণ, িচরকাল কের যাব পিরত্রাণ|”

ঈশ্বেরর আপন ক্ষমতা তঁার েলাকেদর রক্ষা করেব
9 প্রভুর বাহু (শিক্ত) েজেগ ওেঠা| েজেগ ওেঠা!

শক্ত হও!
বহুিদন আেগকার মত, প্রাচীন কােলর মেতা েতামার শিক্ত বয্বহার

কর|
তুিম হেচ্ছা েসই শিক্ত েয রহবেক পরািজত কেরিছল| তুিম েসই
প্রকাণ্ড জলচরেক পরাস্ত কেরিছেল|

10 সমুদ্র শুিকেয় যাবার কারণ হেয়িছেল তুিম!
তুিম গভীর জলাশেয় জল শুিকেয় িদেয়িছেল!
সমুেদ্রর অতেল পথ গেড় উেঠিছল েতামার জনয্ই!
েতামার েলাকরা িনরাপেদ সমুদ্র পারাপার কেরিছল|

11 প্রভু িনেজর েলাকেদর রক্ষা করেবন,
তারা আনেন্দর সােথ িসেয়ােন িফের যােব|

তারা খুব, খুব সুখী হেব|
তােদর সুখ হেব িচরকালীন রাজমুকুেটর মত|

তারা আনেন্দ গান গাইেত থাকেব|
সব দুঃখ চেল যােব অেনক দূের|

12 প্রভু বেলন, “আিমই েস-ই েয েতামােদর আরাম েদয়|
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তবুও েতামরা েকন েলােকর ভেয় ভীত হেয় ওঠ?
তারা েতা শুধু মাত্র মানুষ যােদর জন্ম মৃতুয্ আেছ|
তারা েতা েকবলই মানুষ � ঘােসর মেতাই মের তারা|”

13 প্রভু হেলন েতামােদর সৃষ্টিকতর্ া|
িনেজর ক্ষমতায় িতিন পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|

িনেজর ক্ষমতােতই িতিন আকােশর সৃষ্টি কেরেছন|
িকন্তু েতামরা প্রভু ও তঁার ক্ষমতার কথা ভুেল িগেয়ছ|

তাই েতামরা েসই রুদ্ধ েলাকেদর ভয় পাও|
তােদর পিরকল্পনা হল েতামােদর িবনাশ করা,

িকন্তু তারা এখন েকাথায় রেয়েছ?

14কেয়েদর িভতের েযসব েলাক িছল তারা মুক্ত হেব|
তারা মরেব না, তেব কারাগাের পচেব|
তােদর জনয্ থাকেব যেথষ্ট খাবার|

15 “আিম প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর|
আিম সমুেদ্র নাড়া িদই এবং েঢউ ৈতরী কির|”

(প্রভু সবর্শিক্তমান তঁার নাম|)

16 “আমার দাসগণ, েয কথা আিম েতামােদর বলেত চাই, েসই
কথাগুেলা আিম েতামােদর েদব| আিম েতামােদর আমার িনেজর হাত
িদেয় আড়াল করেবা এবং েতামােদর িনরাপত্তা েদব| আিম স্বেগর্র
পিরিধ বাড়ােত এবং পৃিথবীর িভত বানােত েতামােদর বয্বহার করব|
�েতামরা আমারই েলাক� ” একথা িসেয়ানেক বলবার জনয্ আিম
েতামােদর বয্বহার করব|
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ইস্রােয়লেক ঈশ্বর শািস্ত িদেলন
17জােগা! জােগা!

েজরুশােলম উেঠ দঁাড়াও!
প্রভু েতামার ওপর প্রচণ্ড রুদ্ধ িছেলন|

তাই েতামরা শািস্ত েপেয়িছেল|
এক েপয়ালা িবষ েতামােদর পান করেত হেয়িছল এবং েতামরা পান

কেরিছেল|
েতামােদর েস রকমই শািস্ত িছল|

18 েজরুশােলেমর েলাক জন অেনক| িকন্তু তারা েকউ তার
েনতা হেত পােরিন| েজরুশােলম েয সন্তানেদর পালন কেরেছ
তােদর মেধয্ েকউই তােক েনতৃত্ব েদবার জনয্ েনতা হেয় ওেঠিন|
19 েজরুশােলেমর সমসয্া এেসিছল দুভােব| খােদয্র বণ্ট্ন এবং চুির,
দুির্ভক্ষ এবং যুদ্ধ|
েকউ েতামােদর কেষ্টর িদেন সাহাযয্ করেত আেসিন| েকউ

েতামােদর ক্ষমা েদখায়িন| 20 েতামােদর েলাকরা দুবর্ল হেয় িগেয়িছল|
তারা মািটেত পেড় িগেয় েসখােনই শুেয় পেড়| তারা পেথর আনােচ-
কানােচ পেড়িছল| তােদর দশা হেয়িছল জােল পড়া হিরেণর মেতা|
যতিদন পযর্ন্ত তারা প্রভুর শািস্ত আর িনেত পারিছল না ততিদন তারা
িছল প্রভুর রুদ্ধ শািস্তর কবেল| তারা তঁার কাছ েথেক আর িতরস্কার
িনেত পারিছল না|

21 দিরদ্র েজরুশােলমবাসী, এই কথাটা েশান| েতামরা দ্রাক্ষারস
পান না করেলও েতামরা মাতালেদর মেতা দুবর্ল|

22 েতামােদর ঈশ্বর ও প্রভু, তঁার েলাকেদর জনয্ লড়াই কেরন|
িতিন েতামােদর বেলন, “েদখ, আিম েতামােদর েদশ েথেক �িবেষর
পানপাত্র� েবর কের িনেয় যািচ্ছ| আমার েরাধর পানপাত্র েথেক
েতামােদর আর পান করেত হেব না| 23 এখন আিম আমার েরাধ
বয্বহার করব যারা েতামােদর আঘাত কেরিছল, তােদর ওপর| আঘাত
করব তােদর ওপর যারা েতামােদর হতয্া করার েচষ্টা কেরিছল| তারা
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েতামােদর বেলিছল, �আমােদর সামেন মাথা নত কর এবং আমরা
েতামােদর মাথার ওপর িদেয় েহঁেট যাব|� তারা েতামােদর মাথা নত
করেত বাধয্ কেরিছল| তারপর তারা েতামােদর িপেঠর ওপর িদেয়
ময়লার মেতা েহঁেট িগেয়িছল| েতামরা তােদর পােয় হঁাটা পেথর মেতা
িছেল|”

52
ইস্রােয়ল রক্ষা পােব

1 েজেগ ওেঠা! েজেগ ওেঠা!
েতামােদর চমৎ  কার েপাশাকগুিল পর!

িনেজেদর শিক্ত পিরধান কেরা|
পিবত্র েজরুশােলম উেঠ দঁাড়াও!
েসই সব অশুিচ েলাক এবং যােদর সুন্নৎ হয় িন, তারা আর
েতামার কােছ আসেব না|

2আবজর্ না েঝেড় েফল! েতামরা সুন্দর েপাশাক পর!
িসেয়ােনর কনয্া েজরুশােলম তুিম বন্দী িছেল|

েতামার গলায় বঁাধা িশকল েথেক িনেজেক মুক্ত কর|
3 প্রভু বেলন,

“েতামরা টাকার জনয্ িবিক্র হওিন|
তাই েতামােদর মুক্ত করেতও টাকার প্রেয়াজন হেব না|”

4 প্রভু, আমার সদাপ্রভু বেলন, “আমার েলাকরা প্রথেম িমশের
িগেয়িছল| তারা েসখােন িগেয় ক্রীতদাস হেয় যায়| পের অশূর তােদর
ক্রীতদাস কের রােখ| 5প্রভু বেলন, এখন েদেখা িক ঘেট! অনয্ জািত
আমার েলাকেদর ক্রীতদাস কের িনেয় িগেয়িছল| আমার েলাকেদর
েনবার জনয্ এই জািত েকান মূলয্ েদয়িন| এই জািত আমার েলাকেদর
ওপর শাসন কের এবং তা িনেয় বড়াই কের| তারা সব সময় আমােক
অপমান কের|”
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6প্রভু বেলন, “আমার েলাকরা আমার নাম জানেব| েসই িদন তারা
উপলিদ্ধ করেব েয আিমই েস েয তােদর সেঙ্গ কথা বলিছ| েস হল
আিম!”

7 এটা একটা খুবই চমৎ  কার বয্াপার েয পাহাড় েথেক বাতর্ াবাহক
সুসংবাদ িনেয় এেসেছ| বাতর্ াবাহেকর েঘাষণািটও চমৎ  কার, “েসখােন
শািন্ত িবরাজ করেছ| রক্ষা পািচ্ছ আমরা| েতামােদর ঈশ্বর আমােদর
রাজা!”

8 নগেরর দ্বাররক্ষীরা িচৎকার করেছ|
তারা একিত্রত হেয় পুনরায় আনেন্দ েমেতেছ!

েকন? কারণ তারা সকেলই িসেয়ােন প্রভুর প্রতয্াবতর্ ন েদেখেছন|

9 েজরুশােলম েতামার ধ্বংস হেয় যাওয়া বািড়েতআবার সুখআসেব|
েতামরা সবাই একসেঙ্গ আনিন্দত হেব|

েকন? কারণ প্রভু আবার েজরুশােলেমর প্রিত উদার হেবন|
প্রভু তঁার েলাকেদর উদ্ধার করেবন|

10 প্রেতয্ক জািতর ওপর প্রভু তঁার পিবত্র ক্ষমতা েদখােবন|
প্রেতয্ক জািত দূের েথেকও েদখেত পােব ঈশ্বর তঁার েলাকেদর
রক্ষা করেছন|

11 েতামােদর বািবল তয্াগ করা উিচৎ !
উিচৎ ঐ স্থান তয্াগ করা!

যাজকরা েতামরা েতামােদর উপাসনার দ্রবয্সামগ্রী িনেয় এেসা|
িনেজেদর িবশুদ্ধ কের েতাল|
অশুদ্ধ িজিনস স্পশর্ করেব না|

12 েতামরা বািবল তয্াগ করেব|
তেব তাড়াহুেড়া কের বািবল তয্াগ করার জনয্ ওরা েতামােদর
বাধয্ করেব না|
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েতামােদর পািলেয় েযেত েকউ বাধয্ করেব না|
েতামরা েহঁেট েহঁেট চেল যােব এবং প্রভুও েতামার সেঙ্গ হঁাটেবন|

প্রভু েতামােদর সামেন থাকেবন এবং ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
েতামােদর িপছেন থাকেবন|*

ঈশ্বেরর দুদর্ শাগ্রস্ত দাস
13 “আমার দাসেক েদেখা| েস জ্ঞান অজর্ ন ও িশক্ষাদােন খুবই

সফল হেব| েস খুবই গুরুত্বপূণর্ হেব| ভিবষয্েত েলােক তােক প্রচুর
শ্রদ্ধা ও সম্মান জানােব| 14 িকন্তু আমার দাসেক েদেখ অেনেকর
খুব মেনাকষ্ট হেব| েস এত বােজ ভােব আঘাতপ্রাপ্ত হেয়িছল েয
অেনেকরই তােক মানুষ বেল িচনেত কষ্ট হেব| 15 এমনিক অেনক
েলাক িবহবল হেয় যােব এবং একটা কথাও বলেত পারেব না| রাজারা
তােক েদেখ িবহবল হেয় িগেয় একিট কথাও বলেত পারেবন না| তারা
আমার দােসর গল্প েশােনিন, িকন্তু িক ঘেটিছল তা েদেখিছল| েসই
গল্প তারা শুনেত না েপেলও বুঝেত পারেব িক ঘেটিছল|”

53
1 েক সিতয্ই িবশ্বাস কেরিছল, আমােদর েঘাষণার কথা? েক সিতয্

সিতয্ই গ্রহণ কেরিছল প্রভুর শািস্ত?
2 েস প্রভুর সামেন, েছাট গােছর মেত বড় হেত লাগল| েস িছল

শুকেনা জিমেত গােছর িশকেড়র বড় হওয়ার মেতা| তােক েদখেত
িবেশষ িকছু লাগত না| তার েকান িবেশষ মিহমা িছল না| যিদ আমরা
তার িদেক তাকাতাম তেব তােক ভােলা লাগার মত িবেশষ িকছুই
েচােখ পড়ত না| 3 েলােক তােক ঘৃণা কেরিছল, তার বনু্ধরা তােক তয্াগ
কেরিছল| তার প্রচুর দুঃখ িছল| অসুস্থতার িবষেয় তার অিভজ্ঞতা িছল|
েলাকরা তার কাছ েথেক লুিকেয় থাকত| আমরা তােক ঘৃণা করতাম|
আমরা তার কথা িচন্তাও কিরিন|
* 52:12: প্রভু � থাকেবন এর অথর্ ঈশ্বর েতামােদর রক্ষা করেবন|
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4 িকন্তু েস আমােদর অসুখগুেলােক বেয় েবিড়েয-িছল| েস
আমােদর যন্ত্রণা েভাগ কেরিছল| এবং আমরা মেন কেরিছলাম ঈশ্বর
তােক শািস্ত িদেচ্ছন| তার েকান কৃতকেমর্র জনয্ ঈশ্বর তােক শািস্ত
িদেচ্ছন বেল আমরা মেন কেরিছলাম|

5 িকন্তু আমােদরই ভুল কােজর জনয্ তােক আহত হেত
হেয়িছল| আমােদর পােপর জনয্ েস ক্ষত-িবক্ষত হেয়িছল| আমােদর
কািঙ্খত শািস্ত েস েপেয়িছল| তার আঘােতর জনয্ আমােদর আঘাত
েসের উেঠিছল| 6 আমরা সবাই হািরেয় যাওয়া েমেষর মত ঘুের
েবিড়েযিছলাম| আমরা সবাই আমােদর িনেজেদর পেথ িগেয়িছলাম
যখন প্রভু আমােদর সব শািস্ত তােক িদেয় েভাগ করািচ্ছেলন|

7 তার সেঙ্গ িনষু্ঠর বয্বহার করা হেয়িছল এবং েস আত্মসমপর্ণ
কেরিছল| েস কখনও প্রিতবাদ কেরিন| েমষেক েযমন হতয্ার জনয্
িনেয় যাওয়া হেল েস নািলশ কের না েতমিন েসও চুপচাপ িছল| েমষ
েযমন তার পশম কাটার সময় েকান শব্দ কের না, েসও েতমিন তার
মুখ েখােল িন| 8 মানুষ শিক্ত প্রেয়াগ কের তােক িনেয়িছল এবং তার
প্রিত নয্াযয্ িবচার কেরিন| তঁার ভিবষয্ৎ পিরবার সম্পেকর্ েকউ িকছু
বেলিন| কারণ েস জীিবতেদর েদশ েথেক িবিচ্ছন্ন হেয়িছল| আমার
েলাকেদর পােপর জনয্ েস শািস্ত েপেয়িছল| 9তার মৃতুয্ হেয়িছল এবং
ধনীেদর সেঙ্গ তােক সমািহত করা হেয়িছল| তােক দুষ্ট েলাকেদর সেঙ্গ
সমািহত করা হেয়িছল যিদও েস েকান িহংস্র কাজ কেরিন| েস কখনও
কাউেক প্রতারণা কেরিন|

10 প্রভু তােক েমের িপেষ েফলার িসদ্ধান্ত েনন| যিদ েস
েদাষেমাচেনর বিল িহেসেব িনেজেক উৎসগর্ কের, েস তার সন্তােনর
মুখ েদখেব এবং দীঘর্ িদন বঁাচেব| ঈশ্বেরর অিভপ্রায় তার হােত সফল
হেব| 11 তার আত্মা বহু কষ্ট েপেলও েস অেনক ভােলা িজিনস ঘটা
েদখেত পােব| েস েযসব িজিনস িশেখেছ তা িনেয় সন্তুষ্ট হেব|
আমার ভােলা দাসিট অেনক মানুষেক ধাির্মক করেব| েস তােদর

অপরােধর দরুণ শািস্ত েভাগ করেব| 12 এই কারেণ আিম তােক
অেনক েলােকর মেধয্ পুরসৃ্কত করব| েয সব েলাকরা শিক্তশালী
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তােদর সেঙ্গ সমস্ত িজিনেস তার অংশ থাকেব| আিম এটা তার জনয্
করব কারণ েস েলােকর জনয্ িনেজর জীবন উৎসগর্ কের মারা
িগেয়িছল| তােক একজন অপরাধী িহেসেব গণয্ করা হত| িকন্তু সতয্টা
হল েস অেনক েলােকর পাপ বহন কের িছল| এবং এখন েস পাপী
েলাকেদর সপেক্ষ কথা বলেছ|

54
ঈশ্বর তঁার েলাকেদর ঘের িফিরেয় আনেলন

1 মিহলারা সুখী হও!
েতামােদর েকান সন্তান েনই

িকন্তু েতামােদর সুখী হওয়া উিচৎ |

প্রভু বেলন,
“েয মিহলা একা আেছ

েস িববািহত মিহলার েচেয়ও েবশী সন্তান পােব|”

2 েতামােদর তঁাবু বড় কর|
দরজা বড় কের খুেল রােখা|
িনেজেদর ঘর বড় করবার কাজ বন্ধ েরেখা না|

েতামােদর তঁাবু শক্ত কর|
3 েকন? কারণ েতামােদর দ্রুত বৃিদ্ধ হেব|

েতামােদর িশশুরা অনয্ানয্ জািতেদর েথেকও মানুষ পােব|
েতামােদর িশশুরা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহেরও বসবাস করেব|

4 ভীত হেয়া না!
েতামরা হতাশ হেব না|

েতামার িবরুেদ্ধ েলােক বােজ কথা বলেব না|
েতামরা কখনও িবব্রত হেব না|

যখন েছাট িছেল েতামরা লজ্জা েপেত|
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িকন্তু এখন েতামরা েসই লজ্জা ভুেল যােব|
স্বামী হািরেয় েতামরা েয লজ্জা েপেয়িছেল

েসই লজ্জার কথা েতামরা আর স্মরণ করেব না|
5 েকন? কারণ েতামার স্বামী েসই একজন (ঈশ্বর) িযিন েতামােক সৃষ্টি

কেরেছন|
তঁার নাম সবর্শিক্তমান প্রভু|

িতিন ইস্রােয়েলর পিরত্রাতা, িতিন ইস্রােয়েলর পিবত্রতম|
তােকই েগাটা পৃিথবীর ঈশ্বর বেল ডাকা হেব|

6 েতামরা িছেল স্বামী পিরতয্ক্তা মিহলার মত!
েতামরা মেন প্রােণ খুব দুঃখী থাকেলও

প্রভু েতামােদর তঁার মানুষ হবার ডাক েদন|
েতামরা িছেল স্বামী পিরতয্ক্তা যুবতী স্ত্রীেদর মেতা|

িকন্তু ঈশ্বর েতামােদর ডাক িদেয়েছন|
7 ঈশ্বর বেলন, “আিম েতামােদর অল্প সময়র জনয্ তয্াগ কেরিছলাম|

আিম েতামােদর িনেজর আসেন আবার একিত্রত করব|
আিম েতামােদর মহৎ  উদারতা েদখােবা|

8আিম রুদ্ধ হেয়িছলাম, তাই অল্প কােলর জনয্ আিম েতামােদর কাছ
েথেক আমােক লুিকেয় েরেখিছলাম|

তেব এখন সদয় হেয় িচর কােলর জনয্ েতামােদরআরাম েদব|”
েতামােদর পিরত্রাতা প্রভু এই সব বেলেছন|

9ঈশ্বর বেলন, “েনাহর সমেয়র কথা স্মরণ কর, আিম পৃিথবীেক বনয্া
িদেয় শািস্ত িদই|

িকন্তু আিম েনাহেক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম পুনরায় বনয্া িদেয়
পৃিথবীেক ধ্বংস করব না|

িঠক েস রকম েতামােদর কথা িদিচ্ছ, েতামােদর ওপর আর রুদ্ধ হব
না এবং েতামােদর আর কখনও বােজ কথা বলব না|”
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10 প্রভু বেলন, “পবর্ত অদৃশয্ হেত পাের|
পাহাড় চূণর্ হেত পাের|

িকন্তু আমার দয়া েতামােদর েথেক দূের যােব না|
েতামােদর শািন্ত েদেবা

এবং এই শািন্ত কখনও েশষ হেব না|”
প্রভু েতামােদর ক্ষমা প্রদশর্ন কের এই কথাগুিল বেলিছেলন|

11 “তুিম গরীব শহর!
শত্রুরা ঝেড়র মত েতামার ওপর আছেড় পেড়িছল|
েকান বয্িক্ত েতামােদর আরাম েদয় িন|

েতামােদর েদওয়ােল পাথর গঁাথবার জনয্
আিম একিট সুন্দর মূলয্বান অলঙ্কার িমিশ্রত হামান বয্বহার
করব|

এবং িশলানয্ােসর সময় বয্বহার করব নীলকান্তমিণ পাথর|
12 প্রাচীেরর মাথায় েয পাথর থাকেব তা বানােনা হেব পান্না িদেয়|

ফটেক বয্বহার করব উজ্জ্বল রত্ন|
েতামার চাির িদেকর প্রাচীের বয্বহার করব মূলয্বান রত্ন|

13 েতামার িশশুরা ঈশ্বরেক অনুসরণ করেব এবং িতিন তােদর িশক্ষা
েদেবন|

িশশুেদর জনয্ থাকেব প্রকৃত শািন্ত|
14 েতামােদর ধাির্মকতা িদেয় গড়া ও প্রিতষ্ঠা করা হেব|

িহংসা ও িবেদ্বষ েথেক তুিম থাকেব িনরুপদ্রব|
ভেয়র িকছু থাকেব না|

িকছুই েতামােক আঘাত করেত আসেব না|
15আমার েকান েসনাদল েতামােক আক্রমণ করেব না|

যিদও বা কের তেব তুিম তােদর পরাস্ত করেব|
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16 “েদেখা, আিম কামারেক সৃষ্টি কেরিছ| েস আগুেন ফঁু িদেয়
তােক উৎতপ্ত কের| তারপর েস আগুন বয্বহার কের গরম েলাহার
সাহােযয্ িনেজর ইেচ্ছমত যন্ত্র বানায়| িঠক েস ভােবই আিম সৃষ্টি
কেরিছ �ধ্বংসকারকেদর� িজিনস ধ্বংস করার জনয্|

17 “মানুষ েতামােক ধ্বংস করার জনয্ অস্ত্র বানােব| িকন্তু েসই
অস্ত্রগুিল েতামােক পরাস্ত করেত পারেব না| েকউ েকউ েতামার
িবরুেদ্ধ কথা বলেব| তেব েয েয েলাক েতামার িবরুেদ্ধ কথা বলেছ
তােদর ভুল বেল প্রমাণ করা হেব|”
প্রভু বেলন, “প্রভুর দাসরা িক পায়? আমার কাছ েথেক আসা

ভােলা িজিনস তারা পায়!”

55
সিতয্কােরর সেন্তাষজনক “খাদয্” েদন ঈশ্বর

1 “আমার তৃষ্ণাতর্ মানুেষরা এেস জল পান কেরা|
িনেজেদর অথর্ না থাকেলও িবষন্ন হেয়া না|

যতক্ষণ না কু্ষধা-তৃষ্ণা েমেট ততক্ষণ খাও
এবং পান কর|

খাদয্ ও দ্রাক্ষারেসর জনয্
েকান অথর্ লাগেব না|

2 সিতয্ খাদয্ নয় এমন িজিনেষর জনয্ েতামরা েকন অথর্ নষ্ট করেব?
েতামােদর সন্তষ্ট কের না এমন িজিনেষর জনয্ েকন কাজ
করেব?

আমার খুব কােছ এেস েশান, েতামরা খুব ভােলা খাবার খােব|
েতামােদর আত্মা সন্তুষ্ট হবার মেতা খাদয্ েতামরা েভাগ করেব|

3 “আমার কােছ এেস েশান আিম িক বলিছ,
তাহেল েতামােদর আত্মা বঁাচেব|

আিম েতামােদর সেঙ্গ িচর কােলর মত একটা চুিক্ত করব|
দায়ুেদর মত েতামােদর সেঙ্গও আিম চুিক্ত করব|
দায়ুেদর কােছ আিম প্রিতশ্রুিত কেরিছ িচর কাল আিম ওেক
ভালবাসব|
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িচর কাল আিম তার প্রিত িবশ্বস্ত থাকব|
েতামরা এই চুিক্তর ওপর আস্থাশীল থাকেত পােরা|

4 দায়ুদেক আিম অনয্ানয্ জািতর জনয্ সাক্ষী বািনেয়িছ|
আিম তােক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ বহু জািতর শাসক ও েসনাপিত বািনেয়

েদব|”

5 েতামােদর অেচনা স্থােনও অেনক জািত আেছ|
েতামরা েসই সব জািতেদর ডাকেব|

তারা েতামােদর না িচনেলও
েতামােদর কােছ ছুেট যােব|

এসব ঘটেব কারণ েতামােদর প্রভু এইসব চান|
এসব ঘটেব কারণ ইস্রােয়েলর পিবত্র একজন েতামােদর সম্মান
কেরন|

6 তাই েতামােদর উিচৎ েবশী েদির না কের
প্রভুর িদেক দৃষ্টি িনেক্ষপ করা|

িতিন এখন কােছ আেছন
েতামােদর উিচৎ এখনই তঁােক ডাকা|

7 দুষ্ট েলাকেদর দুষ্ট কাজ পিরতয্াগ করেত হেব|
তােদর কু-িচন্তা েছেড় িদেত হেব|

তােদর প্রভুর কােছ িফের আসেত হেব|
ঈশ্বর তােদর ওপর করুণা করেবন|

েসই েলাকেদর প্রভুর কােছ িফের আসা উিচৎ ;
কারণ আমার ঈশ্বর ক্ষমা কেরন|

েলােক ঈশ্বরেক বুঝেত পাের না
8 প্রভু বেলন, “েতামােদর িচন্তা আর আমার িচন্তা এক নয়|

েতামােদর রাস্তা আমার রাস্তার মত নয়|
9 পৃিথবীর েথেক স্বগর্ অেনক উঁচুেত|
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িঠক েস রকমই েতামােদর েথেকআমার পথও অেনক উঁচু এবং
িচন্তাও অেনক উঁচুেত িবচরণ কের|”

প্রভু িনেজ িনেজই একথা বেলন|

10 “বৃষ্টি ও বরফ কণা আকাশ েথেক পেড়
এবং তা আরআকােশ িফের যায় না, যতক্ষণ না তারা মািটস্পশর্
কের মািটেক েভজায়|

তখন মািট গাছেক অঙু্কিরত কের বড় কের েতােল|
এই গাছগুিল কৃষকেদর জনয্ বীজ বানায় আর েলােক এই বীজ
বয্বহার কের খাবার রুিট বানায়|

11 িঠক েস ভােবই আমার মুখ িনঃসৃত বাণী
িনেজেক বাস্তবািয়ত না কের িফের আেস না|

আিম যা করেত চাই আমার কথা তাই কের|
আিম যা করেত পাঠাই আমার কথা সফল ভােব তাই কের িফের
আেস|

12 েতামরা আনেন্দর সেঙ্গ চেল যােব
এবং শািন্তেত িফের আসেব|

পাহাড়-পবর্ত েতামােদর সামেন আনেন্দ গান েগেয় উঠেত শুরু
করেব|

মােঠর সব গাছ হাততািল িদেয় উঠেব|
13 েযখােন েযখােন েঝাপঝাড় িছল েসখােন েসখােন েবেড় উঠেব

িবশাল িবশাল েদবদারু গাছ|
আগাছার স্থােন গিজেয় উঠেব গুলেমঁিদ গাছ|

এই সব ঘটনা প্রভুেক িবখয্াত কের তুলেব|
এই সব ঘটনা প্রমাণ করেব েয প্রভু শিক্তশালী এবং এই প্রমাণ
কখনই নষ্ট হেব না|”
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56

সব জািতই প্রভুেক অনুসরণ করেব
1 প্রভু এইগুিল বেলেছন, “সব েলােকর প্রিত নয্ায়পরায়ণ হও|

সিঠক কাজ কেরা| েকন? কারণ আমার পিরত্রাণ শীঘ্র েতামােদর
কােছ আসেব| েগাটা িবশ্ব েদখেব আমার ধাির্মকতা|” 2 েয এই রকম
করেব েস আনিন্দত হেব এবং একজন েলাক অবশয্ই এটােক ধের
রাখেব| েয ঈশ্বেরর িবশ্রােমর িদেনর িবিধ মানেব েস আশীবর্াদপ্রাপ্ত
হেব| েয েকান কুকমর্ করেব না েসও সুখী হেব|”

3 িকছু েলাক যারা ইহুদী নয় তারা প্রভুর সেঙ্গ যুক্ত হেব| ঐ
েলাকেদর বলা উিচৎ নয়, “প্রভু আমােদর তঁার েলাক িহেসেব গ্রহণ
করেবন না|” ঐ িবেশষ কতকগুিল ক্রীতদাস যােদর নপুংসক করা
হেয়েছ তােদর বলা উিচৎ নয়, “আিম একটা শুকেনা কােঠর টুকেরা
মাত্র, আমার েকান সন্তােনর জন্ম েদওয়ার ক্ষমতা েনই|”

4 এই নপুংসকেদর একথা বলা উিচৎ নয়| কারণ প্রভু বেলন, “এই
নপুংসকেদর মেধয্ অেনেক আমার িবশ্রােমর িদেনর িবিধ েমেন চেল|
তারা আমার পছেন্দর কাজ কের| তারা সিতয্ই আমার চুিক্ত েমেন
চেল| 5 তাই তােদর জনয্ আিম মিন্দের স্মারক স্থাপন করব| তােদর
নাম আমার শহের স্মরণ করা হেব| হঁয্া, আিম এই সব নপুংসকেদর
েছেলেমেয়েদর েচেয়ও ভাল িজিনস েদব| আিম তােদর এমন একিট
নাম েদব যা িচর কাল েথেক যােব| আমার েলাকেদর কাছ েথেক
তােদর িবিচ্ছন্ন করা হেব না|”

6 “ইহুদী নয় এমন েকউ েকউ প্রভুর সেঙ্গ েযাগ েদেব| তারা এই
সব করেব প্রভুর েসবার জনয্ এবং তারা প্রভুর নামেক ভালবােস বেল
তারা প্রভুর সেঙ্গ েযাগ েদেব তার দাস হওয়ার জনয্| তারা িবশ্রামেক
িবেশষ উপাসনার িদন িহসােব রাখেব এবং আমার চুিক্ত িবিধ েমেন
চলেব| 7প্রভু বেলন, “আিম তােদরআমার পিবত্র পবর্েত িনেয়আসব|
আমার প্রাথর্নাগৃেহ তােদর সুখী কের তুলব| তােদর ৈনেবদয্ ও উৎসেগর্
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আিম খুিশ হব| েকন? কারণ আমার মিন্দরেক বলা হেব সব জািতর
প্রাথর্নাগৃহ|” 8 প্রভু, আমার সদাপ্রভু এই সব বেলেছন|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর েদশতয্ােগ বাধয্ করা হেব, িকন্তু প্রভু তােদর

আবার একিত্রত করেবন| প্রভু বেলন, “আিম এই েলাকেদর আবার
একিত্রত করব|”

তঁােক েসবা করার জনয্ ঈশ্বর সব েলাকেদর আমন্ত্রণ জানান

9অরেণয্র বনয্ পশুরা এেস খাও!
10 এই রক্ষীরা (ভাববাদী) সবাই অন্ধ|

তারা িনেজরাই জােন না েয তারা িক করেছ|
তারা েসই নীরব কুকুেরর মেতা, যারা েঘউ েঘউ করেত পাের না|

তারা মািটেত শুেয় ঘুিমেয় পেড়|
হায়! তারা ঘুেমােত ভালবােস|

11 তারা কু্ষধাতর্ কুকুেরর মেতা,
তারা কখনই সন্তুষ্ট হয় না|

েমষপালকরা জােন না তারা িক করেছ|
পথ েভালা িবভ্রান্ত েমষেদর মেতাই তােদর অবস্থা|

তারা েলাভী|
তারা িনেজরাই িনেজেদর সন্তুষ্ট করার েচষ্টা করেছ|

12 তারা এেস বলল,
“আমরা িকছুটা দ্রাক্ষারস পান করব|
আমরা িকছুটা সুরা পান করব|
একই িজিনস করেবা আগামী কালও|
একমাত্র দ্রাক্ষারসই পান কের যাব আেরা েবশী কের|”
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57
ইস্রােয়ল ঈশ্বরেক অনুসরণ কের না

1 সব ভােলা েলাকরা েশষ হেয় েগেছ িকন্তু েকউ লক্ষয্ কেরিন|
সমস্ত ভাল েলাকেদর সিরেয় েনওয়া হেয়েছ, িকন্তু েকউ জােন না

েকন|
এর কারণ হল মন্দ কাজ, যার জনয্ ধাির্মক েলাকেদর সিরেয়
েনওয়া হেয়েছ|

2 িকন্তু শািন্ত আসেব|
এই েলাকরা িনেজেদর মৃতুয্ শযয্ায় িবশ্রাম খঁুেজ িনেত পারেব|
ঈশ্বর েয ভােব চান তারা েসই ভােবই জীবনযাপন করেব|

3 “েতামরা, ডাইিনর বাচ্ছারা, এখােন এেসা|
এই েয বয্ািভচারীর ও গিণকােদর বাচ্ছারা!
েতামরা এখােন এেসা!

4 েতামরা পাপী ও িমেথয্বাদী িশশু|
েতামরা আমােক িনেয় মজা কর|

েতামরা আমােক মুখ েভঙাও|
আমােক েদেখ িজভ েভঙাও|

5 প্রিতিট সবুজ গােছর নীেচ
েতামরা মূির্ত্তর পূজা করেত চাও|

েতামরা িশশুেদর হতয্া কর
এবং তােদর উৎসগর্ কর পাথুের জায়গায়|

6 েতামরা নদীর মসৃণ পাথরেক পূজা করেত ভালবাস|
েতামরা তােদর পূজা করেত তােদর ওপর দ্রাক্ষারস ঢােলা|

েতামরা তােদর জনয্ পশুবিল দাও, িকন্তু েতামরা যা পােব তা হল শুধু
এই পাথরগুেলা|

েতামরা িক মেন কর এেত আিম সুখী হই?
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না! এইসব আমােক সুখী কের না!
7 েতামরা প্রিতিট পাহাড়

পবর্েত শযয্া েপেতছ|
েযগুিল হল

মূির্ত্তর উপাসনা েক্ষত্র|
8 েতামরা েসখােন িগেয় শযয্া গ্রহণ কের

ঐসব মূির্ত্তগুেলার পূজা কের আমার িবরুেদ্ধ পাপ কর|
েতামরা ঐ মূির্ত্তেদর ভােলাবােসা;

ওেদর উলঙ্গ েদহ েদেখ মজা পাও|
েতামরা আমার সেঙ্গ থাকেলও

এখন েতামরা আমােক তয্াগ কেরেছা ঐ মূির্ত্তগুেলার কােছ
থাকার জনয্|

আমােক স্মরণ করার জনয্ েয সব িজিনস েতামােদর সাহাযয্ করত
েসসব েতামরা লুিকেয় েরেখেছা|

েতামরা ঐসব িজিনসগুিলেক দরজার িপছেন লুিকেয় েরেখছ|
তারপর েতামরা েসই মূির্ত্তগুেলার সেঙ্গ একিট চুিক্তবদ্ধ হেয়েছা|

9 েতামােদর মূির্ত্ত েমােলেকর জনয্ েতামরা েতামােদর প্রসাধনী েতল
এবং অনয্ানয্ িজিনষ বয্বহার কর যােত েতামােদর সুন্দর েদখায়|

েতামরা েতামােদর বাতর্ াবাহকেদর দূর েদেশ পািঠেয়িছেল|
েতামরা এমনিক তােদর পাতােল পািঠেয়িছেল, এটা েতামােদর
মৃতুয্র স্থল|

10 “এই সব িজিনসগুিল করেত
তুিম কেঠার পিরশ্রম কেরেছা|

িকন্তু েতামরা কখনও ক্লান্ত হওিন, েতামরা নতুন শিক্ত েপেয়েছা|
কারণ েতামরা ঐসব িজিনসগুিলেক উপেভাগ কেরিছেল|

11 েতামরা আমােক স্মরণ করিন,
েতামরা আমােক লক্ষয্ করিন|

তাহেল, কার জনয্ েতামরা িচন্তায় িছেল?
কার ভেয় ভীত িছেল?
েকন িমথয্ার আশ্রয় িনেয়িছেল?
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েদখ, আিম অেনকিদন ধের শান্ত রেয়িছ
িকন্তু তুিম আমােক শ্রদ্ধা করিন|

12আিম েতামােদর বলেত পারতাম েতামােদর �ভালকাজ� ও �ধমীর্য়
কাজ� এর িবষেয়|

বলেত পারতাম িকন্তু ঐসব অপ্রেয়াজনীয়|
13 যখন েতামােদর সাহােযয্র দরকার হত

তখন েতামরা মূির্ত্তর সামেন, যােদর েতামরা েতামােদর চারপােশ
জেড়া কেরছ, কান্নাকািট করেত|

তােদর েতামােদর সাহাযয্ করেত দাও|
িকন্তু আিম বিল, বাতাস তােদর অেনক দূের িনেয় চেল যােব|

আকিস্মক বায়ুপ্রবােহ তারা সব চেল যােব দূের বহুদূের|
িকন্তু আমার প্রিত আস্থাশীল েলাকরা

আমার প্রিতশ্রুিত মেতা েদশ েপেয় যােব|
আমার পিবত্র পবর্ত তােদর জনয্ থাকেব|

প্রভু তঁার েলাকেদর রক্ষা করেবন
14 রাস্তা পিরষ্কার কেরা! রাস্তা পিরষ্কার কেরা!

আমার েলাকেদর রাস্তা েথেক বাধা সরাও|

15 ঈশ্বর ওপের, আেরা ওপের|
িতিন থাকেবন িচরকাল|
তঁার নাম পিবত্র|

ঈশ্বর বেলন, আিম অেনক উঁচু ও পিবত্র স্থােন বাস করেলও
যারা দুঃখীত ও িবনীত তােদর সেঙ্গও আিম থািক|

যােদর আত্মা অিনষ্টকারী তােদর আিম নতুন জীবন েদব|
যােদর মেন দুঃখ রেয়েছ আিম তােদর নতুন জীবন েদব|

16আিম িচরকাল যুদ্ধ করব না|
সব সময় আিম রুদ্ধ থাকব না|

আিম যিদ সব সময় রুদ্ধ থািক
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তাহেল মানুেষর আত্মা, েয জীবন আিম তােদর িদেয়িছ েসটা
আমার সামেন মের যােব|

আিম তােদর েতা নতুন জীবন িদেয়িছ|
17 এই েলাকরা খারাপ কাজ কেরিছল বেল

আিমই রুদ্ধ হেয়িছলাম|
তাই আিম ইস্রােয়লেক শািস্ত িদেয়িছলাম

এবং ইস্রােয়ল আমােক তয্াগ কেরিছল|
েস তার ইেচ্ছ মেতা

েযখােন খুিশ চেল িগেয়িছল|
18 ইস্রােয়ল েকাথায় িগেয়িছল আিম েদেখিছ, তাই আিম ইস্রােয়লেক

ক্ষমা করব|
আিম ইস্রােয়ল এবং যারা তার জনয্ িবলাপ কের তােদর েনতৃত্ব
এবং আরাম েদব|

19আিম তােদর নতুন শব্দ েশখাব �শািন্ত|�
আিম আমার কােছর ও দূেরর েলােকেদর শািন্ত েদব|

আিম তােদর ক্ষমা কের েদেবা!”
প্রভু িনেজ িনেজই এই কথা বেলন|

20 িকন্তু দুষ্ট েলাকরা িঠক একিট রুদ্ধ সমুেদ্রর মেতা|
তারা শান্ত ও শািন্তিপ্রয় হেত পাের না|

তারাও সমুেদ্রর মেতা রুদ্ধ|
এবং সমুেদ্রর মেতা তারাও কাদােক আেলািড়ত কের|

21আমার ঈশ্বর বেলন,
“দুষ্ট েলাকেদর শািন্ত েনই|”

58
ঈশ্বরেক েমেন চলার কথা েলাকেদর বলেত হেব
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1 যত েজাের পােরা িচৎকার কেরা! িনেজেক থািমেয়া না|
িশঙার মেতা েচঁিচেয় ওেঠা|

মানুষেক তােদর ভুল কােজর কথা বেল দাও|
যােকােবর পিরবারেক তােদর পােপর কথা জািনেয় দাও!

2 তারা আমার েখঁােজ প্রিতিদন আেস
এবং আমার পথ িশখেত চায়,

েযন তারা সিঠক পেথর জািত,
যারা তােদর ঈশ্বেরর িবিধ অনুসরণ করা বন্ধ কেরিন|

তারা আমার কােছ তােদর নয্াযয্ িবচার চায়|
তারা ঈশ্বরেক কােছ পাবার ইচ্ছা কের|

3 এখন তারা বেল, “আপনােক সম্মান জানােত, আমরা খাওয়া
েছেড় িদেয়িছ| আপিন েকন আমােদর িদেক তাকােচ্ছন না? আমরা
আপনােক সম্মান জানােত আমােদর শরীরেক আঘাত করিছ| আপিন
েকন আমােদর লক্ষয্ করেছন না?”
িকন্তু প্রভু বেলন, “উপবােসর িদনগুিলেত েতামরা েতামােদর যা

ইেচ্ছ তাই কেরা| এবং েতামরা েতামােদর ভৃতয্েদর কষ্ট দাও; িনেজর
শরীরেক নয়| 4 েতামরা কু্ষধাতর্ , িকন্তু খােদয্র জনয্ নয়| েতামােদর
িখেদ তকর্ আর যুদ্ধ করার জনয্, রুিটর জনয্ নয়| েতামরা েতামােদর
শয়তান হাত িদেয় েলাকেক আঘাত করার জনয্ কু্ষধাতর্ | েতামরা যখন
খাওয়া বন্ধ কেরা েসটা আমার জনয্ নয়| েতামরা আমার প্রশংসার
জনয্ েতামােদর কণ্ঠস্বর বয্বহার কেরা না| 5 েতামরা িক মেন কর
ঐসব িবেশষ িদেনআিম চাই েতামরা উপবাস কের িনেজেদর শরীরেক
কষ্ট দাও? েতামরা িক মেন কর, আিম েতামােদর দুঃখী েদখেত চাই?
েতামরা িক মেন করআিম েতামােদর একিট ঘােসর মত মাথা েনায়ােত
চাই? েতামরা িক মেন কর আিম েতামােদর েশাকবস্ত্র পরােত চাই?
েতামরা িক মেন কর েযআিম চাই েলাকরা ছাইেয়র ওপের বেস তােদর
দুঃখ েদখাক? খাবার না েখেয় েতামরা েতামােদর িবেশষ িদেন তাই
কেরা| েতামরা িক ভােবা েয সিতয্ই প্রভু এসব চান?
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6 “আিম েতামােদর জানােবা েকান ধরেণর িবেশষ িদন আিম
চাই, এটা েলাকেদর মুক্ত করার িদন| আিম একটা িদন চাই েযিদন
েতামরা েলাকেদর তােদর েবাঝার ভার েথেক মুিক্ত েদেব| আিম চাই
একটা িদন, েয িদন েতামরা েলাকেক কষ্ট মুক্ত করেব| আিম চাই
একটা িদন েযিদন েতামরা মানুেষর েবাঝা নািমেয় েদেব| 7 আিম
চাই েতামরা েতামােদর খাদয্ ভাগ কের েনেব কু্ষধাতর্ মানুেষর সেঙ্গ|
আিম চাই েতামরা গৃহহীনেদর খঁুেজ িনেজর ঘের িনেয় এেস রােখা|
েকান মানুষেক বস্ত্রহীন েদখেল তােক িনেজর েপাশাক েদেব| তারাও
েতামােদর মত, তােদর েদেখ িনেজেক লুিকেয় েরেখা না|”

8 েতামরা যিদ এই সব কেরা তেব েতামােদর আেলা েভােরর
আেলার মেতা িকরণ িদেত শুরু করেব| তখন েতামােদর সব ক্ষত
িনরাময় হেব| েতামােদর “ধাির্মকতা” (ঈশ্বর) েতামােদর সামেন িদেয়
হঁাটেব, এবং প্রভুর মিহমা* েতামােদর েপছন েপছন চলেব| 9 তখন
েতামরা প্রভুর সেঙ্গ কথাবাতর্ া চালােত পারেব| প্রভু েতামােদর প্রেশ্নর
জবাব েদেবন! েতামরা প্রভুর জনয্ িচৎকার করেব এবং িতিন বলেবন,
“আিম এই খােন|”
েতামােদর উিচৎ  অেনয্র সমসয্া ও েবাঝা বানােনা বন্ধ করা|

েতামােদর অনয্েক আঘাত কের বা েদাষােরাপ কের কথা বলা বন্ধ
করা উিচৎ | 10 কু্ষধাতর্ মানুষেদর জনয্ দুঃখী হেয় তােদর খাদয্ েদওয়া
উিচৎ | যারা সমসয্ায় পেড়েছ তােদর প্রেয়াজন মেতা েতামােদর
সাহাযয্ করা উিচৎ | তাহেল অন্ধকােরর মেধয্ েতামরা আেলার িদশা
পােব এবং েতামােদর েকান দুঃখ থাকেব না| দুপুেরর সূযর্ােলােকর
মেতা উজ্জল হেব েতামরা|

11 প্রভু েতামােদর সবর্দা েনতৃত্ব েদেবন| শুকেনা জিমেতও িতিন
েতামােদর আত্মােক সন্তুষ্ট করেবন| প্রভু েতামােদর হাড়েক শিক্ত
েদেবন| েতামরা যেথষ্ট জল পাওয়া বাগােনর মেতা| েতামরা হেব সবর্দা
জেল ভরা ঝণর্ার মেতা|
* 58:8: প্রভুর মিহমা ঈশ্বেরর একিট রূপ, েযিট মানুেষর কােছ আিবভূর্ ত হেত িতিন
বয্বহার কেরিছেলন| এিট িছল একিট উজ্জ্বল চকমেক আেলার মত|
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12 বহু বছর ধের ধ্বংস হেলও েতামরা েতামােদর শহরগুিল
পুনর্গঠন করেব এবং বহু বছর ধের েথেক যােব| েতামােদর বলা হেব
“যারা েবড়া েমরামত কের” এবং “যারা রাস্তাসমূহ ও বাড়ীগুিল ৈতরী
কের|”

13 ঈশ্বেরর িবশ্রােমর িবরুেদ্ধ পাপ বন্ধ করেলই এই সব ঘটেব|
েতামােদর বন্ধ করেত হেব িবেশষ িদেন িনেজেদর খুিশর জনয্
কাজকমর্| েতামােদর িবশ্রােমর িদনেক সুেখর িদন বলা উিচৎ | প্রভুর
িবেশষ িদনেক েতামােদর সম্মান জানােনা উিচৎ | অনয্ানয্ িদেন
েতামরা েযসব কথা বেলা ও েযসব কাজ কেরা েসই সব িবেশষ িদেন
েতামােদর তা বন্ধ রাখা উিচৎ | 14 তখন েতামরা প্রভুেক েতামােদর
প্রিত সদয় হেত বলেত পারেব এবং িতিন েতামােদর পৃিথবী েথেক
অেনক উঁচুেত িনেয় যােবন| েতামােদর িপতা যােকাবেক িতিন যা যা
িদেয়িছেলন েতামােদরও তাই েদেবন| প্রভু িনেজই এই সব বেলেছন|

59

দুষ্ট েলাকেদর তােদর জীবনয়াত্রার পিরবতর্ ন করা উিচৎ 
1 েদেখা, েতামােদর রক্ষা করার জনয্ প্রভুর ক্ষমতাই যেথষ্ট| েতামরা

যখনই তঁার সাহাযয্ চাইেব তখনই িতিন তা শুনেত পান| 2 িকন্তু
েতামােদর পাপ ঈশ্বর েথেক েতামােদর িবিচ্ছন্ন কেরেছ| প্রভু েতামােদর
পাপ েদেখ েতামােদর কাছ েথেক দূের চেল যান| 3 েতামােদর
হাত েনাংরা এবং রেক্ত েভজা| েতামােদর আঙু্গলগুিল অপরাধ িদেয়
আচ্ছািদত| েতামরা েতামােদর মুখ িদেয় েবিশ িমথয্া কথা বেলা|
েতামােদর িজহবা কু-কথা বেল| 4 েকউ অেনয্র নােম সিতয্ কথা বেল
না|এেকঅেনয্র িবরুেদ্ধআদালেত লড়াই কের এবং িনেজেদর মামলা
িজতেত ভূেয়া তেকর্ র ওপর িনভর্ র কের| এেক অেনয্র িবরুেদ্ধ িমথয্া
কথা বেল| তারা সব সমসয্ায় ভরা এবং তারা শয়তািনর জন্ম েদয়|
5তারা িবষাক্ত সােপর িডেমর মেতা শয়তািনর জন্ম েদয়| েতামরা যিদ
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ঐ িডমগুিলর একিটও খাও তেব মৃতুয্ অিনবাযর্ এবং যিদ একিট িডম
ভােঙা তাহেল িবষাক্ত সাপ েবিরেয় আসেব|
িমথয্াবাদীেদর কথা মাকড়সার জােলর মেতা| 6 এই জাল কাপড়

বানােনার কােজ বয্বহার করা যায় না| েতামরা এই সব জাল িদেয়
িনেজেদর আবৃত করেত পার না|
িকছু েলাক দুষ্ট কাজ কের এবং অনয্ েলাকেদর আঘাত করার জনয্

তােদর হাত বয্বহার কের| 7তারা তােদর পা শয়তািনর িপছেন েদৗড়বার
কােজ বয্বহার কের| যারা েকান ভুল কাজ কেরিন তােদর হতয্া করবার
জনয্ তারা তাড়াহুেড়া কের| তারা শুধুই দুষ্ট িচন্তা কের| িহংস্রতা, চুির-
েজাচচুির হল তােদর একমাত্র বঁাচার পথ| 8তারা জােন না শািন্তর পথ|
তােদর মেধয্ একজনও সৎ নয়| তারা খুব অসাধু জীবনযাপন কের|
এবং যারা এই সব েলাকেদর মেতা জীবনযাপন কের তারা সারা জীবন
কখনও শািন্ত পায় না|

ইস্রােয়েলর পাপ সমসয্া িনেয় আেস
9 সব সততা ও ধাির্মকতা অদৃশয্ হয়েছ|
আমােদর কাছাকািছ রেয়েছ েকবলই অন্ধকার|

তাই আমরা আেলার জনয্ অেপক্ষা কির
িকন্তু তার পিরবেতর্ আমরা অন্ধকার পাই,

আমরাআশা কির উজ্জ্বলআেলাআসেব, িকন্তুআমরা অন্ধকাের
পথ চিল|

10আমরা েচাখহীন মানুেষর মেতা|
অন্ধ েলােকেদর মত আমরা েদওয়ােল ধাক্কা খাই|

আমরা রােতর মেতা েহঁাচট েখেয় পেড় যাই|
এমনিক িদবােলােকও েদখেত পাই না|
িদন দুপুের মরা মানুেষর মেতা পেড় যাই|

11আমরা সবাই খুব দুঃিখত,
ঘুঘু ও ভালু্লেকর মেতা দুঃেখর শব্দ কির|

আমরা মানুেষর নয্ায়েবােধর জনয্ অেপক্ষা করিছ|
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িকন্তু এখনও পযর্ন্ত েকান নয্ায়েবােধর লক্ষণ েনই|
আমরা রক্ষা পাবার জনয্ অেপক্ষা করিছ|

িকন্তু পিরত্রাণ এখনও অেনক দূের|
12 েকন? কারণ আমরা আমােদর ঈশ্বেরর প্রিত

অেনক অেনক খারাপ কাজ কেরিছ|
আমােদর পাপ েদিখেয় িদেচ্ছ েয আমরা ভুল কেরিছ|

আমরা জািন এসব কের আমরা েদাষী হেয়িছ|
13আমরা পাপ কের

প্রভুর কাছ েথেক সের িগেয়িছ|
আমরা তঁার েথেক দূের চেল িগেয়িছ,

তঁােক তয্াগ কেরিছ|
আমােদর পাপ প্রমাণ কের েয আমরা েদাষী|

আমরা জািন েয এই সব কাজ কের আমরা েদাষ কেরিছ|
আমরা পাপ কেরিছ এবং প্রভুর িবরুদ্ধাচরণ কেরিছ| আমরা তঁার

িবরুদ্ধাচরণ কের তঁােক তয্াগ কেরিছ|
আমরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ খারাপ কােজর পিরকল্পনা কেরিছ|

আমরা এই সব িজিনসগুিলর কথা েভেবিছ
এবং মেন মেন তার পিরকল্পনা কেরিছ|

14আমরা িবচারেবাধশূনয্ হেয় পেড়িছ|
নয্ায়েবাধ চেল েগেছ অেনক দূের|

সতয্ রাস্তায় েহঁাচট েখেয় পেড়েছ|
ধাির্মকতােক শহের প্রেবশ করেত েদওয়া হেচ্ছ না|

15 সতয্ অন্তির্হত হেয়েছ|
যারা ভাল করেত চায় তােদর আক্রমণ করা হেচ্ছ|

প্রভু লক্ষয্ রাখেলও িতিন েকান নয্ায় েদখেত পােচ্ছন না|
প্রভু এই সব পছন্দ কেরন না|

16 প্রভু েদেখ অবাক হেচ্ছন েয
মানব জািতর স্বপেক্ষ বলবার জনয্ েকউ দঁাড়ােচ্ছ না|

তাই প্রভু তঁার িনেজর ক্ষমতা ও ধাির্মকতা দ্বারা িবজয়ী হেচ্ছন|
িতিন সমথর্ন পােচ্ছন, তঁার িনেজর মহেত্ত্বর দ্বারা|
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17 প্রভু যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেচ্ছন|
িতিন পেরন ধাির্মকতার বমর্,
মুিক্তর িশরস্ত্রাণ,
শািস্তর েপাশাক-সমূহ
ও তঁার দৃঢ় আগ্রহশীলতার আবরণ|

18 প্রভু িনেজর শত্রুেদর প্রিত রুদ্ধ,
অতএব িতিন তােদর উপযুক্ত শািস্ত েদেবন|
প্রভু তঁার শত্রুেদর ওপর রুদ্ধ|

তাই িতিন দূরবতীর্ এলাকার েলাকেদর শািস্ত েদেবন|
19 পিশ্চেমর েলাকরা প্রভুেক ভয় পােব এবং প্রভুর নােমর প্রিত

শ্রদ্ধাশীল হেব|
পূেবর্র েলাকরা তােক ভয় পােব এবং তারা প্রভুর মিহমােকশ্রদ্ধা করেব|

প্রভু ঈশ্বেরর বাতােসর েজাের বহমান খরেস্রাতা নদীর মেতা দ্রুত
আসেবন|

20 তখন িসেয়ােন একজন পিরত্রাতা আসেব|
িতিন যােকােবর েলাকেদর কােছ আসেবন যারা পাপ কাজ
কেরও ঈশ্বেরর কােছ িফের এেসেছ|

21 প্রভু বেলন, “ঐসব েলাকেদর সেঙ্গ আিম একটা চুিক্ত করব|
আিম প্রিতশ্রুিত করিছ েয, আমারআত্মা ওআমার বাকয্ েযগুিলআিম
েতামােদর মুেখ িদিচ্ছ েসগুেলা েতামােদর তয্াগ করেব না| েস সব
েতামােদর সন্তান ও তােদর সন্তানেদর মেধয্ও েথেক যােব| েসইসব
েতামােদর মেধয্ এখন েথেক িচর কাল েথেক যােব|”

60
ঈশ্বর আসেছন

1 “েজরুশােলম, আমার আেলা উেঠ পড়!
েতামার আেলা (ঈশ্বর) আসেছন|
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েতামার উপর প্রভুর মিহমা প্রিতভাত হেব|
2অন্ধকার পৃিথবীেক েঢেক িদেয়েছ|

েলাকরা অন্ধকারাচ্ছন্ন|
িকন্তু প্রভু েতামার উপর তঁার িকরণ িবকীরণ করেবন|

তঁার মিহমা েতামার উপর েদখা যােব|
3 সব জািত েতামার আেলার কােছ আসেব|

রাজারাও েতামার উজ্জ্বল আেলার (ঈশ্বর) কােছ আসেবন|
4 েতামার চার পােশ েদেখা!

েদখ, েলাকরা েতামার চারপােশ জেড়া হেচ্ছ
এবং েতামার কােছ আসেছ|

েতামার পুত্রেদর সেঙ্গ দূর দূরান্ত েথেক কনয্ারাও আসেছ|

5 “ভিবষয্েত এসব ঘটেব এবং েসই সময় তুিম েতামার েলাকেদর
েদখেত পােব|

েতামার মুেখ সুেখর বিহঃপ্রকাশ থাকেব|
প্রথম তুিম ভীত হেলও

পের উচ্ছিসত হেয় উঠেব|
সাগর পােরর সমস্ত ধনসম্পদ েতামার সামেন রাখা হেব|

জািতসমূেহর ধনসম্পদও েতামার কােছ েপৗছঁেব|
6 িমিদয়ন ও ঐফা েথেক উেটর দল

েতামার জিম পার হেব|
িশবা েথেক দীঘর্ উেটর সাির আসেব েতামার কােছ|

তারা বেয় আনেব েসানা ও ধূপ|
তারা প্রভুর প্রশংসা কের গান গাইেব|
7 েলাকরা েকদেরর সমস্ত েমষেক একিত্রত কের েতামােক এেন েদেব|

নবােয়াত েথেক তারা েমষও আনেব|
তুিম েসগুিল আমার েবদীেত ৈনেবদয্ িহসােব েদেব|

এবং আিম তা গ্রহণ করব|
আিম আমার মিন্দর

আরও সুন্দর কের বািনেয় তুলেবা|
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8 েলােকর িদেক তাকাও|
আকােশ দ্রুত পার হেয় যাওয়া েমেঘর মেতা তারা েতামার িদেক
অগ্রসর হেচ্ছ|

তারা হল খুব দ্রুত বাসায় উেড় যাওয়া ঘুঘু পাখীেদর মত|
9 দূরবতীর্ এলাকায় েলাকরা আমার জনয্ অেপক্ষা করেছ|

িবশাল যাত্রীবাহী জাহাজগুিল জলযাত্রার জনয্ প্রস্তুত|
এই জাহাজগুিল েতামােদর েছেলেমেয়েদর দূরেদশ েথেক আনার

প্রিতক্ষায রেয়েছ|
তারা তােদর ঈশ্বর ইস্রােয়েলর পিবত্র একজনেক শ্রদ্ধা
জানােনার জনয্

েসানা এবং রূেপা িনেয় আসেব|
প্রভু েতামােদর জনয্ চমৎ  কার কাজ করেবন|
10 অনয্ েদেশর েছেলেমেয়রা েতামােদর প্রাচীরগুেলা আবার গেড়

তুলেব|
তােদর রাজারা েতামােদর েসবা করেব|

“আিম যখন েতামােদর উপররুদ্ধ িছলাম, তখনআিম েতামােদর শািস্ত
িদেয়িছলাম|

িকন্তু এখন েতামরা আমার স্বপেক্ষ,
এবং আিম েতামােদর জনয্ করুণাময় হব|

11 েতামার ফটক সব সময় েখালা থাকেব|
েসগুিল িদনরাত কখনই বন্ধ হেব না|

সব জািত ও রাজারা েতামােক তােদর সম্পদ েদেব|
12 েকান জািত বা েদশ যিদ েতামার েসবা না কের তেব তারা ধ্বংস

হেয় যােব|
13 িলবােনােনর সব মহৎ  দ্রবয্ই তুিম পােব|

েলাকরা েতামােক পাইন, ফার ও সাইপ্রােসর মেতা মূলয্বান গাছ
েদেব|

এই গাছগুিল েজরুশােলেম আমার েজরুশােলমিস্থত উপাসনাগৃহেক
আরও সুন্দর কের ৈতির করেত বয্বহৃত হেব|
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এই জায়গাটা আমার িসংহাসেনর সামেন েচৗিকর মেতা হেব|
এবং আিম এই জায়গািটেক যেথষ্ট সম্মান েদব|

14অতীেত যারা েতামােক কষ্ট িদেয়েছ
তারা এখন েতামার সামেন মাথা নত করেব|

অতীেত যারা েতামােক ঘৃণা করত
তারা এখন েতামার পােয় মাথা নত করেব|

তারা েতামােক ডাকেব, �প্রভুর নগরী,� �ইস্রােয়েলর পিবত্র
একজেনর িসেয়ান|�

15 “তুিম আর কখনও পিরতয্ক্ত হেব না|
তুিম পুনরায় ঘৃণার পাত্র হেব না, তুিম কখনও শূনয্ হেব না|

আিম েতামােক িচর কােলর জনয্ মহান কের েদব|
তুিম িচর কােলর জনয্ এখন েথেকই সুখী হেব|

16জািতগুিল েতামার প্রেয়াজনীয় সব িকছুই েদেব|
তুিম হেব মাতৃদুগ্ধপায়ী িশশুর মেতা|

িকন্তু তুিম রাজার ধন �পান� করেব|
তখন তুিম বুঝেব েয িতিন আিম, প্রভু, িযিন েতামােক রক্ষা
কেরন|

তুিম জানেত পারেব যােকােবর মহান ঈশ্বর েতামার পিরত্রাতা|

17 “এখন েতামার তামা রেয়েছ|
আিম েতামােক েসানা এেন েদব|

এখন েতামার েলাহা রেয়েছ|
আিম েতামােক েদব রূপা|

আিম েতামার কাঠেক তামায় পিরণত করব|
আিম েতামার পাথরেক েলাহােত পিরণত করব|

আিম েতামার শািস্তেক শািন্তেত রূপান্তিরত করব|
এখন েতামােক েলাকরা কষ্ট িদেলও
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পের তারাই েতামার জনয্ ভাল ভাল কাজ করেব|
18 েতামার েদেশ আর কখনও িহংসাত্মক ঘটনার খবর থাকেব না|
েলােক আর েতামােক বা েতামার েদশেক

আক্রমণ করেব না|
তুিম েতামার প্রাচীর সমূেহর নাম েদেব �পিরত্রাণ�

এবং েতামার ফটকগুিলর নাম েদেব �প্রশংসা|�

19 “িদেনর েবলায় সূযর্ আর কখনও েতামার আেলা হেব না|
রােত্র আর কখনও চঁাদ েতামার আেলা হেব না|

কারণ প্রভুই েতামার িচর কােলর আেলা|
েতামার ঈশ্বরই েতামার েজয্ািত|

20 েতামার সূযর্ কখনও অস্তিমত হেব না|
েতামার চঁাদ আর কখনও অন্ধকার হেব না|

কারণ প্রভু িচর কােলর জনয্ েতামার আেলা হেবন
এবং েশােকর সময় েশষ হেব|

21 “েতামার সব েলাক ভাল হেব|
তারা পৃিথবীেক িচর কােলর জনয্ পােব|

তােদর আিম সৃষ্টি কেরিছ|
তারা আমার িনেজর হােত
গেড় েতালা চমৎ  কার বৃক্ষ|

22 সব চাইেত েছাট্ট পিরবার হেব বড় পিরবারেগাষ্ঠী|
কু্ষদ্রতম পিরবার হেব শিক্তশালী জািত|

সিঠক সমেয়,
আিম প্রভু দ্রুত চেল আসব|
আিম এই সব ঘটনাগুেলা ঘটাব|”
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61
প্রভুর স্বাধীনতার বাতর্ া

1 প্রভুর দাস বেলন, “প্রভু, আমার সদাপ্রভু, তঁার আত্মা আমার
মেধয্ িদেয়েছন| গরীবেদর সেঙ্গ কথা বলবার জনয্, তােদর ভগ্নহৃদেয়র
ক্ষেত বন্ধনী জড়াবার জনয্ এবং দুঃখীেক আরাম েদবার জনয্ প্রভু
আমােক মেনানীত কেরেছন| ঈশ্বরআমােক পািঠেয়েছন িনযর্ািততেদর
ও বন্দীেদর জানােত েয, তারা মুক্ত হেচ্ছ| 2ঈশ্বরআমােক পািঠেয়েছন
তঁার উদারতা কখন েদখা যােব েস সমেয়র কথা েঘাষণা করার জনয্|
দুষ্ট েলাকেদর তােদর শািস্তর সময় েঘাষণা করবার জনয্ প্রভু আমােক
পািঠেয়েছন| ঈশ্বর আমােক পািঠেয়েছন দুঃখীেদর স্বিস্ত িদেত| 3ঈশ্বর
আমােক িসেয়ােনর িবমষর্ েলাকেদর কােছ পািঠেয়েছন| আিম তােদর
তা েভাগ করার জনয্ প্রস্তুত কের তুলব| আিম তােদর মাথার ছাই
দূের সিরেয় েদব| আিম তােদর রাজমুকুট েদব| আিম তােদর দুঃখেক
সিরেয় িদেয় সুেখর েতল েদব| আিম তােদর দুঃখ দূর করব এবং
উপাচােরর বস্ত্র েদব| ঈশ্বর আমােক পািঠেয়েছন এই সব েলাকেদর
�ভাল বৃক্ষ� এবং �প্রভুর িবস্ময়কর চারা গাছ� িহেসেব নাম িদেত|”

4 েসই সময় েয সব পুরােনা শহরগুিল ধ্বংস হেয়িছল তা আবার
নতুন কের গেড় উঠেব| েসই শহরগুিল প্রারিম্ভক সৃষ্টির সমেয়র মত
আবার নতুন হেয় উঠেব| শহরগুিল বহুকাল আেগ ধ্বংস হেয়িছল|
িকন্তু আবার তা নতুন কের গেড় উঠেব|

5 তখন েতামার শত্রুরা েতামার কােছ এেস েমষেদর যত্ন েনেব|
েতামার শত্রুেদর িশশুরা েতামার মােঠ ও বাগােন কাজ করেব|
6 েতামােক বলা হেব �প্রভুর যাজক|� �আমােদর ঈশ্বেরর দাস|�
পৃিথবীর সব জািতেদর ধনসম্পদ তুিম পােব এবং এর জনয্ তুিম গির্বত
হেব|

7 অতীেত, েলােক েতামােক লজ্জায় েফলত এবং েতামার কােছ
খারাপ কথা বলত| তুিম অনয্ েলাকেদর েচেয় অেনক েবশী লিজ্জত
হেয়িছেল| তাই তুিম অনয্েদর তুলনায় েতামার ভূখেণ্ড িদ্বগুণ সুিবধা
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পােব| তুিম িচর কােলর জনয্ সুখ পােব| 8 এসব েকন ঘটেব? কারণ
আিম প্রভুর ধাির্মকতা ও নয্ায়েবাধেক ভালবািস| আিম চুির করা এবং
অনয্ানয্ মন্দ কাজেক ঘৃণা কির| তাই আিম েলােকেদর তােদর প্রাপয্
পুরস্কার েদব| আিম িচর কােলর মেতা আমার েলাকেদর সেঙ্গ একিট
চুিক্ত করব| 9 সব জািতর প্রিতিট েলাক আমার েলাকেদর জানেব|
যারাই তােদর েদখেব, জানেত পারেব েয প্রভুই তােদর আশীবর্াদ
কেরেছন|

ঈশ্বেরর দাস মুিক্ত আেন
10 প্রভু আমােক খুব সুখী কেরেছন|

আমার সমগ্র সত্ত্বা আমার ঈশ্বের সুখী|
ঈশ্বর আমােক পিরত্রােণর বস্ত্র পিরেয়েছন|

এটা হেচ্ছ েযমন একজন িবেয়র বর িনেজেক মালা িদেয় সাজায়
েসই রকম|

ঈশ্বর আমার ওপর ধাির্মকতার আবরণ বস্ত্র পিরেয়েছন|
েযন িবেয়র বধূ িববােহর চমৎ  কার েপাশাক পেরেছ|

11 পৃিথবীই গাছেদর জন্মােনার কারণ|
েলাকরা বাগােন বীজ লাগায় এবং বাগান তােদর বড় কের
েতােল|

একই রকম ভােব প্রভু ধাির্মকতা বৃিদ্ধ করেত সাহাযয্ করেবন|
প্রভু সমস্ত জািতর সামেন প্রশংসােক বৃিদ্ধ করেবন|

62
েজরুশােলম: ধািম্মর্কতায পূণর্ একিট শহর

1 “িসেয়ানেক আিম ভালবািস,
তাই আিম তার জনয্ কথা বেল যাব|

েজরুশােলমেক আিম ভালবািস, তাই আিম কথা বন্ধ করব না|
যতক্ষণ না ধাির্মকতা উজ্জ্বল আেলার মেতা িকরণ েদয়
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ততক্ষণ আিম কথা বেল যাব|
অিগ্নিশখার মত পিরত্রাণ জ্বেল না ওঠা পযর্ন্ত আিম কথা বলব|

2 তখন সব জািত েতামার ধাির্মকতা েদখেত পােব|
সমস্ত রাজারা েতামােক সম্মান েদখােব|

তখন েতামার নতুন নাম হেব|
প্রভু িনেজই েসই নাম েদেবন|

3 প্রভু েতামার জনয্ গির্বত হেবন|
তুিম হেব প্রভুর হােতর সুন্দর মুকুেটর মত|

4 েতামােক আর েকউ তয্াজয্ েলাক বলেব না|
েতামার ভূিমেক েকউ �ধ্বংসস্থান� বলেব না|

তারা েতামােক বলেব, �ভােলাবাসার েলাক|�
েতামার েদশেক বলা হেব, �কেন|�

েকন? কারণ ঈশ্বর েতামােদর ভালবােসন|
েতামােদর েদশ িববািহত হেব|

5 যখন েকান যুবক েকান যুবতীেক ভালবােস
তখন েস তােক িবেয় কের এবং যুবতীিট িবেয়র পর তার স্ত্রী হয়|
একই পেথ েতামার জিম হেব েতামার িশশুেদর|

একজন েলাক তার নতুন স্ত্রীেক েপেয় খুব খুশী হয়|
একই রকম ভােব, ঈশ্বরও েতামােদর িনেয় খুব সুখী হেবন|”

6 “েজরুশােলম, েতামার প্রাচীের আিম রক্ষী েমাতােয়ন করব|
েসই রক্ষীরা নীরব থাকেব না|
তারা িদন রাত প্রাথর্না করেব|”

রক্ষীরা, েতামরা প্রভুর প্রিত প্রাথর্না অবয্াহত েরেখা|
েতামরা অবশয্ই তােক তঁার প্রিতশ্রুিতর কথা স্মরণ কিরেয়
েদেব|

কখনই প্রাথর্না থামােব না|
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7 যতক্ষণ না প্রভু েজরুশােলমেক েলােকর প্রশংসার শহর কের
তুলেছন ততক্ষণ তুিম প্রাথর্না চালােব|

প্রভু একিট প্রিতশ্রুিত কেরেছন|
প্রভু প্রমাণ িহেসেব তঁার িনেজর ক্ষমতা প্রেয়াগ করেবন|

এবং প্রিতশ্রুিত পালেন িনেজর ক্ষমতা বয্বহার করেবন|

8 প্রভু বেলেছন, “আিম আর কখনও েতামার খাদয্ শত্রুেদর েদেবা
না|

আিম প্রিতশ্রুিত করিছ েতামার ৈতির দ্রাক্ষারস শত্রুরাআর েনেব
না|

9 েয সব েলাকরা শসয্ সংগ্রহ করেব তারাই তা খােব এবং এই সব
েলাকরা প্রভুর প্রশংসা করেব|

েয সব েলাকরা দ্রাক্ষা সংগ্রহ করেব তারাই দ্রাক্ষা েথেক
উৎপন্ন দ্রাক্ষারস পান করেত পারেব এবং এই সবই আমার
পিবত্রস্থােন ঘটেব|”

10ফটক িদেয় এেসা!
পথটােক েলাকেদর জনয্ পিরষ্কার কেরা|

রাস্তা প্রস্তুত কেরা|
রাস্তার পাথর সিরেয় দাও|

মনুষয্জািতর জনয্ প্রতীক িহসােব ধ্বজািট ওড়াও|

11 েশান, প্রভু দূরবতীর্ েদশগুিলর েলাকেদর বেলেছন,
“িসেয়ােনর েলাকেদর বল:

েদখ, েতামােদর পিরত্রাতা আসেছন|
িতিন েতামােদর পুরস্কার আনেছন|
িতিন েসই পুরস্কার সেঙ্গ কের আনেছন|”

12 তঁার েলাকেদর বলা হেব “পিবত্র েলাক|”
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“প্রভুর রক্ষা করা মানুষ|”
েজরুশােলমেক বলা হেব, “আকািঙ্খত শহর|”

“েসই শহর যা পিরতয্াগ করা হয়িন|”

63
প্রভু তঁার েলাকেদর িবচার কেরন

1 ইেদাম েথেক েক আসেছ?
িতিন আসেছন বস্রা শহর েথেক|

এবং তঁার বস্ত্র উজ্জ্বল লাল রেঙ রিঞ্জত|
তঁােক তঁার বেস্ত্র মিহমািন্বত েদখােচ্ছ|

িতিন তঁার মহান ক্ষমতাবেল মাথা উঁচু কের হঁাটেছন|
িতিন বেলন, “েতামােদর রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আেছ
এবং আিম সতয্ কথা বলব|”

2 “েকন আপনার বস্ত্র লাল?
দ্রাক্ষাফল েথেক যারা দ্রাক্ষারস বানায় তােদর মত লাল!”

3 তঁার জবাব, “আিম দ্রাক্ষারস বানাবার জায়গায়,
েযখােন দ্রাক্ষাফল পা িদেয় চটিকেয় রস েবর করা হয়, েসখােন
েহঁেটিছ|

আমােক েকউ সাহাযয্ কেরিন|
আিম রুদ্ধ িছলাম এবং দ্রাক্ষার ওপর িদেয় েহঁেট যাই|

েসই রস* আমার কাপেড়র ওপর ছলেক পেড়িছল, তাই এখন
আমার বস্ত্র েনাংরা|

4আিম েলাকেক শািস্ত িদেত একটা সময় েবেছ িনেয়িছ|
এখন আমার েলাকেদর রক্ষা করার সময় এেসেছ|

* 63:3: রস অথবা “শিক্তশালী পানীয়” অথবা “রক্ত|”
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5আিম চাির িদেক তাকালাম|
িকন্তু আমােক সাহাযয্ করার মত কাউেক েদখলাম না|

আিম এটা েদেখ আশ্চযর্য্ হেয় েগলাম েয েকউ আমােক সমথর্ন করল
না|

তাই আিম আমার েলাকেদর রক্ষা করেত আমার িনেজর ক্ষমতা
বয্বহার কেরিছলাম|

আমার িনেজর েরাধ আমােক সমথর্ন কেরিছল|
6 যখন আিম রুদ্ধ িছলাম, তখন মানুেষর ওপর িদেয় েহঁেট িগেয়িছ|

আিম যখন রােগ উন্মৎত িছলামআিম তােদর শািস্ত িদেয়িছ এবং
তােদর রক্ত মািটেত েফেলিছ|”

প্রভু তঁার েলাকেদর প্রিত সদয় িছেলন
7আিম স্মরণ করব েয প্রভু উদার|

আিম তঁােক প্রশংসা করবার কথা স্মরণ করব|
ইস্রােয়েলর পিরবারেক প্রভু অেনক ভাল িজিনস িদেয়েছন|
প্রভু আমােদর ওপর খুব সদয়|

প্রভু আমােদর ক্ষমা প্রদশর্ন কেরেছন|
8 প্রভু বেলন, “এরা সবাই আমার েলাক|

এরা সতয্ই আমার িশশু|”
তাই প্রভু এেদর রক্ষা কেরেছন|
9 তােদর সমস্ত িবপেদ, িতিনও তােদর সােথ উিদ্বগ্ন িছেলন|

প্রভু এই সব েলাকেদর ভালবাসেতন এবং তােদর জনয্ দুঃখ
েবাধ করেতন|

তাই প্রভু তােদর রক্ষা কেরন|
তাই িতিন তােদর রক্ষা করেত তঁার িবেশষ দূত পািঠেয়িছেলন|

িতিন তােদর উিঠেয় বেয় িনেয় যান
এবং িচর কােলর জনয্ তঁােদর যত্ন েনন|

10 িকন্তু মানুষ তঁার িবরুদ্ধাচরণ কের|
তারা তঁার পিবত্র আত্মােক দুঃখী কের তুেলিছল|

তাই প্রভু তােদর শত্রু হেয় িগেয়িছেলন|
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প্রভু তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরন|

11 িকন্তু প্রভু এখনও স্মরণ কেরন বহুকাল আেগ িক ঘেটিছল|
িতিন স্মরণ কেরন েমািশ ও তঁার েলাকেদর|

প্রভু েসই একজন িযিন মানুষেক সমুেদ্রর মধয্ িদেয় িনেয় এেসেছন|
প্রভু তঁার েলাকেদর েনতৃত্ব েদবার কােজ েমষপালকেদর বয্বহার
কেরেছন|

িকন্তু েমািশর মেধয্ তঁার আত্মা সঞ্চার কারী প্রভু এখন েকাথায়?
12 প্রভু তঁার ডান হাত িদেয় েমািশেক েনতৃত্ব িদেয়িছেলন|
প্রভু মানুষেক সমুেদ্রর মেধয্ িদেয় হঁাটার জনয্

জলেক দুভাগ কের েদন|
এই সব মহৎ  কাজ কের প্রভু িনেজেক

িবখয্াত কের েতােলন|
13 গভীর সমুেদ্রর মধয্ িদেয় প্রভু তঁার েলাকেদর েনতৃত্ব িদেয়িছেলন|

েঘাড়ারা েযমন কের মরুভূিম পার হয়,
েতমিন কের েলাকরা পেড় না িগেয় েহঁেটিছল|

14 মােঠ িবচরেণর সময় গরু েযমন পেড় যায় না
েতমিন সমুেদ্রর মধয্ িদেয় যাওয়ার সময়ও েলােকরা পেড়
যায়িন|

েলাকেদর িবশ্রামস্থেলর িদেক প্রভুর আত্মা িনেয় যায়|
সবর্দাই েলাকরা েসখােন িনরাপেদ িছল|

প্রভু েসই পেথই তঁার েলাকেদর েনতৃত্ব িদেয়েছন|
আপিন েনতৃত্ব িদেয় িনেজর নামেক চমৎ কৃত কের তুেলেছন|

তঁার েলাকেদর সাহাযয্ করেত ঈশ্বেরর জনয্ একিট প্রাথর্না
15 প্রভু, স্বগর্ েথেক িনেজ তািকেয় েদখুন|

এখন িক ঘেট চেলেছ?
আপিন স্বগর্িস্থত আপনার পিবত্র আবাস েথেক আমােদর েদখুন|

আমােদর প্রিত আপনার েসই গভীর েপ্রম েকাথায়?
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আপনার িভতর েথেক েবর হেয় আসা শিক্তশালী কমর্কাণ্ড
েকাথায়?

আমার জনয্ আপনার ক্ষমা েকাথায়?
আমার েথেক েকন আপনার উদার েপ্রম সিরেয় েরেখেছন?

16 েদখুন, আপিন আমােদর িপতা!
অব্রাহাম আমােদর জােন না|
ইস্রােয়ল (যােকাব) আমােদর স্বীকার কের না|

প্রভু, আপিন আমােদর িপতা!
আপিন আমােদর ঈশ্বর িযিন সবর্দা আমােদর রক্ষা কেরন|

17 প্রভু, েকন আপিন আমােদর আপনার কাছ েথেক দূের েঠেল
িদেচ্ছন?

েকন আপিন আপনােক অনুসরণ করা আমােদর পেক্ষ কিঠন
কের তুেলেছন?

প্রভু আমােদর কােছ িফের আসুন|
আমরা আপনার দাস|

আমােদর কােছ এেস আমােদর সাহাযয্ করুন|
আমােদর পিরবারসমূহ আপনার অিধকারভুক্ত|

18 আপনার পিবত্র েলাকরা মাত্র িকছু সমেয়র জনয্ তােদর জায়গায়
বাস করত|

তখন আমােদর শত্রুরা আপনার পিবত্র মিন্দেরর ওপর িদেয়
েহঁেট িগেয়িছল|

19 বহু কাল ধের আমরা েসই েলাক িছলাম যারা আপনার দ্বারা শািসত
িছলাম না|

যােদর আপনার নােম ডাকা হয়িন|
েকন আপিন আকাশ িছন্ন কের েনেম আেসন না?

তাহেল পবর্তগুিল আপনার সামেন কঁাপেব|

64
1আপিন যিদ আকাশ িঁছেড় খুেল েফেল পৃিথবীেত এেস পেড়ন
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তেব সব পিরবতর্ ন হেয় যােব|
পাহাড় আপনার সামেন গেল যােব|

2জ্বলন্ত গুল্মলতার মেতা পাহাড় পুড়েব|
আগুেনর ওপর জেলর মেতা পাহাড় েসদ্ধ হেব|

তখন আপনার শত্রুরা আপনার িবষেয় জানেত পারেব|
তারা যখন আপনােক েদখেব তখন প্রেতয্ক জািতই ভয় পােব|

3 িকন্তু সিতয্ই আমরা এসব চাই না|
আপনার সামেন পাহাড় গেল যােব|

4আপনার েলাকরা সিতয্ই আপনার কথা েশােনিন|
আপনার েলাকরা কখনও আপনার কথা েশােনিন|

েকউ কখনও আপনার মেতা একজন ঈশ্বর েদেখিন|
আপিনই একমাত্র, আর েকান ঈশ্বর েনই|

যিদ েলাকরা ৈধযর্য্ সহকাের আপনার সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা কের
তেবই আপিন তােদর জনয্ মহান কাজ করেবন|

5 যারা ভাল কাজ কের তােদর সেঙ্গই আপিন থােকন|
েয পেথ আপিন চান েসই পেথই তঁারা জীবনযাপন কেরন|

িকন্তু অতীেত আমরা পাপ কেরিছ
এবং তাই আপিন রুদ্ধ িছেলন|
িকন্তু এখন আমরা িক ভােব রক্ষা পােবা?

6আমরা সবাই পােপর জনয্ েনাংরা হেয় উেঠিছ|
এমন িক আমােদর ভাল কাজও অশুদ্ধ|
আমােদর ভােলা কাজগুেলা রেক্ত রিঞ্জত েপাশােকর মত|

আমরা সবাই মরা পাতার মত|
আমােদর পাপ আমােদর বাতােসর মেতা বেয় িনেয় চেলেছ|

7আমরা আপনার উপাসনা কির না|
আমরা আপনার নােম িবশ্বাস রািখ না|

আমরা আপনােক অনুসরণ করেত উৎসািহত নই|
তাই আপিন আপনার মুখ আমােদর কাছ েথেক লুিকেয় েরেখেছন|
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আপিন আমােদর পােপর জনয্ আমােদর গিলেয় িদেয়েছন|
8 িকন্তু প্রভু আপিন আমােদর িপতা|

আমরা মািটর িপেণ্ডর মেতা এবং আপিন মৃত্ িশল্পী|
আপনার হাত আমােদর সৃষ্টি কেরেছ|

9 প্রভু, আমােদর ওপর েরাধ পুেষ রাখেবন না|
আমােদর পাপ িচর কাল মেন রাখেবন না|

আমােদর িদেক দয়া কের তাকান!
আমরা আপনারই েলাক|

10আপনার পিবত্র শহরগুিল পিরতয্ক্ত|
েসই শহরগুিল এখন মরুভূিমর মেতা|
িসেয়ানও একটা মরুভূিম! েজরুশােলম ধ্বংসপ্রাপ্ত!

11 আমােদর পূবর্পুরুষরা আপনার পিবত্র মিন্দের আপনার উপাসনা
কেরেছ|

আমােদর মিন্দর িছল চমৎ  কার িকন্তু েসই মিন্দর পুেড় িগেয়েছ|
আমােদর সমস্ত মূলয্বান িবষয় সম্পদগুিল ধ্বংস হেয় েগেছ|

12 এই সব িজিনস িক আপনােক আমােদর প্রিত আপনার ভালবাসা
েদখােনা েথেক দূের রাখেব?

আপিন িক নীরবতা চািলেয় যােবন?
আপিন িক আমােদর িচর কাল শািস্ত েদেবন?

65
েলাকরা ঈশ্বর সম্পেকর্ জানেব

1 প্রভু বেলন, “যারা আমার কােছ উপেদশ িনেত আেসিন আিম
তােদরও সাহাযয্ কেরিছ| আমােক যারা েপেয়েছ তারা েকউ আমার
িদেক তািকেয় িছল না| আিম একটা জািতর সেঙ্গ কথা বেলিছলাম
যারা আমার নােম নামািঙ্কত নয়| আিম বেলিছলাম, �আিম এখােন!
আিম এখােন!�
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2“যারা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছল এমন েলাকেদর গ্রহণ করার জনয্
আিম সারািদন প্রস্তুত হেয় দঁািড়েয়িছলাম| তারা আমার কােছ আসুক
� আিম তােদর অেপক্ষায় িছলাম| িকন্তু তারা আমার কাছ েথেক দূের
িছল| তারা অসৎ পেথ জীবনযাপন চািলেয় িগেয়িছল| তােদর হৃদয় যা
করেত েচেয়িছল তারা তাই কেরিছল| 3 তারা আমার সামেন আমােক
সবর্দা রুদ্ধ কেরিছল| তারা তােদর িবেশষ বাগােন পশুবিল িদত ও
ধূেনা জ্বালাত| 4তারা কবরস্থােন বেস থােক| তারা মৃত মানুষেদর কাছ
েথেক ভাল বাতর্ া পাবার জনয্ প্রতীক্ষায় থাকত| মৃতেদর সেঙ্গও তারা
বসবাস করত| তারা শুেয়ােরর মাংস েখত| তােদর ছুির ও কঁাটাচামচ
বােজ মাংস েখেয় েনাংরা হেয় িগেয়িছল| 5 িকন্তু তারা অনয্েদর বলত,
�আমার কােছ আসেব না! আিম যতক্ষণ না েতামােদর পিরষ্কার করিছ
ততক্ষণ েতামারা আমােকস্পশর্ করেব না|� এরা আমার েচােখ েধঁায়ার
মত এবং এেদর আগুন সবর্দাই জ্বেল|”

ইস্রােয়লেক শািস্ত েপেতই হেব
6 “েদখ, এখােন িহসাব আেছ| েমটােত হেব| িহসাব অনুযায়ীতুিম

েতামার পােপর জনয্ েদাষী| এই িহসাব না েমটােনা পযর্ন্ত আিম শান্ত
হব না এবং েতামােক শািস্ত িদেয়ই িহসাব পিরেশাধ করব|” 7 েতামার
ও েতামার িপতার পাপ সবই সমান| প্রভু বেলন, “পবর্েতর ওপর ধূপ
জ্বালাবার সময় েতামােদর িপতারা পাপ কেরেছ| তারা ঐ পবর্তগুেলার
ওপর আমায় অবমাননা কেরেছ| এবং আিমই প্রথম েয তােদর শািস্ত
িদেয়িছলাম| আিম তােদর উিচৎ প্রাপয্ শািস্ত িদেয়িছলাম|”

8প্রভু বেলন, “দ্রাক্ষােত যখন নতুন সুরা থােক মানুষ তখন তা েবর
কের েনয়| িকন্তু তারা দ্রাক্ষাগুিলেক পােরাপির ধ্বংস কের না| তারা
এই সব কের কারণ দ্রাক্ষা এরপেরও বয্বহার করা যায়| আিম আমার
দাসেদর প্রিত িঠং একই িজিনষ করব| তােদর আিম পােরাপুির ধ্বংস
করেবা না| 9 যােকােবর (ইস্রােয়ল) িকছু েলাকেক আিম রক্ষা করব|
িযহূদার িকছু মানুষ আমার পাহাড় পােব| আমার দাসরা েসখােন বাস
করেব| আিম পছন্দ কের িঠং করব কারা ওখােন বাস করেব| 10তখন
পেলষ্টীয় সংলগ্ন শােরাণ উপতয্কা হেব েমষেদর মাঠ| েজরুশােলেমর
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উত্তেরর দশ মাইল আেখার উপতয্কা হেব গরুর পােলর িবশ্রামস্থল|
এই সব হেব আমার েলাকেদর জনয্ � েযসব েলাকরা আমার েখঁাজ
কের|

11 “িকন্তু েতামরা প্রভুেক তয্াগ কেরেছা, তাই েতামরা শািস্ত
েভাগ করেব| েতামরা আমার পিবত্র িসেয়ান পবর্েতর কথা ভুেল
িগেয়েছা| েতামরা “ভাগয্” ও “অদৃষ্ট” মূির্ত্তগুেলােক পৈেজা করেত
শুরু কেরিছেল| েতামরা তােদর ৈনেবদয্ িদেয়িছেল| 12 িকন্তু আিম
েতামােদর ভিবষয্ৎ িনণর্য কেরিছ| েতামরা তরবািরর দ্বারা েশষ হেব|
েতামরা সবাই খুন হেব| েকন? কারণ আিম েতামােদর ডাকেলও
েতামরা উত্তর িদেত অস্বীকার কেরিছেল! আিম কথা বলেলও েতামরা
েশান িন| আিম েয সব কাজেক অপংমর্ বেলিছলাম েতামরা েসগুিলই
কেরেছা| আিম যা পছন্দ কির না তাই েতামরা করেব বেল িঠং
কেরিছেল|”

13 তাই প্রভু, আমার সদাপ্রভু বেলন,
“যিদও আমার দাসরা খােব,

েতামরা কু্ষধাতর্ েথেক যােব|
আমার দাসরা পান করেত পারেলও

েতামরা তৃষ্ণাতর্ থাকেব|
আমার দাসরা সুখী হেলও

েতামরা দুষ্ট েলাকরা লিজ্জত হেব|
14আমার দাসরা আনেন্দ মােতাহারা হেব

িকন্তু েতামরা দুঃেখ েকঁেদ ভাসােব|
েতামােদর হৃদয় েভেঙ্গ যােব

এবং েতামরা খুবই দুঃিখত হেব|
15 েতামােদর নাম আমার দাসেদর কােছ বােজ শেব্দর মেতা

েশানােব|”
আমার প্রভু ঈশ্বর েতামােদর হতয্া করেবন|

আর তঁার দাসেদর েদেবন নতুন নাম|
16 েলােক এখন পৃিথবীর কােছ আশীবর্াদ প্রাথর্না করেছ|
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িকন্তু ভিবষয্েত তারা আশীবর্াদ চাইেব আস্থাবান ঈশ্বেরর কােছ|
এখন যারা পৃিথবীর নাম িনেয় েকান প্রিতশ্রুিত কেরেছ

তারা ভিবষয্েত ঈশ্বেরর নােম প্রিতশ্রুিত করেব|
েকন? কারণ, অতীেতর সমসয্ার কথা সবাই ভুেল যােব|

তারা আমার চকু্ষর অন্তরােল আেছ|

একিট নতুন সময় আসেছ
17 “আিম নতুন পৃিথবী ও নতুন স্বগর্ ৈতরী করব|
েলাকরা অতীেতর কথা মেন রাখেব না|

েসই সব কথা তারা েমােটই িচন্তা করেব না|
18আমার েলাকরা সুখী হেব এবং এখন েথেক িচরকাল তারা আনন্দ

করেব|
েকন? আিম তাই করব, েজরুশােলমেক আিম ৈতরী করব আনন্দ

নগরী
এবং েসখানকার েলাকেদর আিম করব খুব সুখী|

19 “তারপর েজরুশােলেমর জনয্ আিমও সুখী হব|
আিম আমার িনেজর েলাকেদর জনয্ সুখী হব|

শহের আর েকান কান্না অথবা কান্নার শব্দ
এবং দুঃখ থাকেব না|

20 দু-চারিদেনর আয়ু িনেয় েকান িশশু জন্মােব না|
অল্প সময় েবঁেচ েথেক েকউই মরেব না|

প্রিতিট িশশু ও বৃদ্ধ বহু বহু বছর বঁাচেব| 100 বছর েবঁেচ থাকার পরও
েয েকান বয্িক্তেক যুবকেদর মত লাগেব|

একজন েলাক যিদ 100 বছর বয়স পযর্ন্ত না বঁােচ েলােক তােক
অিভশপ্ত মানুষ বেল িবেবচনা করেব|

21 “শহের েকউ যিদ বািড় বানায় েস েসই বািড়েত বসবাস করেত
পারেব|
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েকউ যিদ বাগােন দ্রাক্ষা চাষ কের তেব েস েসই দ্রাক্ষা ফল েখেত
পারেব|

22আর কখনও এমন হেব না েয একজন বাড়ী ৈতরী করেব
আর অনয্ জন তােত বাস করেব|

আর কখনও এমন হেব না েয একজন বাগান ৈতরী করেব
আর অনয্ জন তার ফল খােব|

আমার েলাকরা গােছর মত দীঘর্ জীবন পােব|
আমার মেনানীত েলাকরা যা িকছু করেব তা উপেভাগ করেব|

23 একিট মৃত িশশুেক জন্ম েদবার জনয্
মিহলারা আর কখনও প্রসব যন্ত্রনা েভাগ করেব না|

িশশুর জন্ম িদেত িগেয় মিহলারা প্রসব যন্ত্রণায় আর ভীত হেব না|
প্রভু আমার সব েলাকেদর ও তােদর িশশুেদর আশীবর্াদ
করেবন|

24 তারা চাইবার আেগই জানেত পারেব তােদর চািহদা
এবং তারা চাইবার আেগই সাহাযয্ পােব|

25 েনকেড় বাঘ এবং েমষশাবক একসেঙ্গ খােব|
িসংহ েছাট্ট বলেদর সেঙ্গ একসেঙ্গ িবচািল খােব|
আমার পিবত্র পবর্েত সাপ থাকেলও েস কাউেক কামড়ােব না|

এমনিক কারও ভেয়রও কারণ হেব না|”
এই সব প্রভু বেলেছন|

66
ঈশ্বর সব জািতর িবচার করেবন

1 প্রভু যা বেলেছন তা হল,
“আকাশ আমার িসংহাসন|

আর পৃিথবী হল আমার পাদািন|
তাই েতামরা িক মেন কর আমার জনয্ একটা বািড় বানােত পারেব?

না, পারেব না|
েতামরা িক আমার জনয্ একিট িবশ্রামস্থল বানােত পারেব?

না! পারেব না!
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2আিম িনেজই এই সব সৃষ্টি কেরিছ|
যা িকছু এখােন রেয়েছ তা সবই আমার সৃষ্টি,” প্রভু িনেজ েথেক
বেলেছন এইসব কথা|

“আমােক বল, আিম েকান ধরেণর েলাকেদর জনয্ িচন্তা কির?
আিম গরীবেদর প্রিত যত্নবান|

যারা খুব দুঃখী আিম যত্ন িনই তােদর|
আর যারা আমার কথা মানয্ কের আিম তােদরও যত্ন কির|

3 েকান েকান েলাক বিলর জনয্ ষঁাড় হতয্া কের
িকন্তু তারা মানুষেকও িনযর্াতন কের|

তারা েমষবিল িদেলও
কুকুেরর ঘাড় মটেক েদয়!

তারা শসয্ ৈনেবদয্ িদেলও
শুেয়ােরর রক্তও ৈনেবদয্ েদয়|

েসই মানুষগুিল ধূপ জ্বালােলও
ভালবােস মূলয্হীন মূির্ত্তগুেলােক|

তারা িনেজেদর পেথ চলেত ভালবােস
এবং ভালবােস তােদর ভয়ঙ্কর মূির্ত্তগুিলেক|

4 তাই আিম িঠক কেরিছ ওেদর িনেজেদর েকৗশলই বয্বহার করব|
মােন আিম বলেত চাইিছ ওরা েয সব িজিনসেক ভয় পায় েসই
সব িজিনস বয্বহার কেরই ওেদর শািস্ত েদব|

আিম ওেদর েডেকিছলাম|
িকন্তু ওরা েশােন িন|

আিম কথা বেলিছলাম|
ওরা েশােন িন|

তাই আিম তােদর প্রিত একই িজিনস করব|
আিম যােক খারাপ বিল তারা েসই সব িজিনসই কেরিছল|
আমার যা অপছন্দ ওরা েসই কাজই করেত মনস্থ কেরিছল|”

5 েতামরা যারা প্রভুর আেদশ মানয্ কর
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তােদর উিচৎ প্রভুর কথা েশানা|
“েতামােদর ভাইরা েতামােদর ঘৃণা কেরিছল|

েতামরা েযেহতু আমােক অনুসরণ কেরিছেল েসেহতু তারা
েতামােদর িবরুদ্ধাচরণ কেরিছল|

েতামােদর ভাইরা বেলিছল, �প্রভুেক সম্মান জানাবার সময় আমরা
েতামােদর কােছ আসব|

তখন েতামােদর সেঙ্গ আমরাও সুখী হব|�
ঐ বােজ েলাকগুিল শািস্ত পােব|”

শািস্ত ও একিট নতুন জািত
6 েশান! শহর ও মিন্দর েথেক একটা েজারােলা শব্দ আসেছ| েসই

শব্দ শত্রুেদর প্রভুর শািস্ত প্রদােনর| প্রভু িনেজর শত্রুেদর প্রাপয্ শািস্ত
িদেচ্ছন|

7-8 “যন্ত্রণা েভাগ করার আেগ একজন মিহলা িশশুর জন্ম িদেত
পাের না| যােক জন্ম িদেচ্ছ তােক েদখার আেগই একজন মিহলা
অবশয্ই যন্ত্রণা েভাগ কের|একই ভােব েকান েলাক িক এক িদেন নতুন
পৃিথবী সৃষ্টি হেত েদেখেছ? েকান েলাক িক এক িদেন একিট নতুন
জািতর সৃষ্টি হেত েদেখেছ? প্রসব যন্ত্রণার মত ঐ েদশিটরও প্রথম
যন্ত্রণা থাকেব| জন্ম যন্ত্রণার পরই েদশিট তার েছেলেমেয়েদর অথর্াৎ 
একিট নতুন জািতর জন্ম েদেব| 9 একই ভােব েকান নতুন িজিনসেক
জন্মগ্রহেণর অনুমিত না িদেয় আিম কাউেক যন্ত্রণা েদব না|”
প্রভু বেলন, “আিম প্রিতজ্ঞা করিছ, েকান নতুন িজিনষেক জন্ম

েদওয়া বয্িতেরেক আিম েতামােদর প্রসব যন্ত্রণা েদব না|” ঈশ্বর
বেলন,

10 েজরুশােলম সুখী হও|
েজরুশােলমেক যারা ভালবােস তারা সুখী হও|

দুঃখ জনক ঘটনা েজরুশােলেম ঘেটেছ|
তাই েতামােদর েকউ েকউ িবষন্ন|
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িকন্তু এখন েতামােদর খুিশ হওয়া উিচৎ |
11 েকন? কারণ তার স্তন েথেক দুধ েবিরেয় আসার মেতা েতামরা

করুণা পােব|
েসই “দুধ” সিতয্ েতামােদর সন্তুষ্ট করেব|
েতামরা েসই দুধ পান কের তার সমৃির্দ্ধেত িনেজেদর সন্তুষ্ট
করেব|

12 প্রভু বেলন, “েদেখা!
আিম েতামােদর শািন্ত েদব, শািন্ত আসেব নদীর মেতা|

পৃিথবীর সব জািতর কাছ েথেক আসেব ঐশ্বযর্|
ঐশ্বযর্ আসেব বনয্ার জেলর মেতা|

েতামরা িশশুর মেতা েসই �দুধ� পান করেব|
আিম েতামােদর েকােল তুেল েনব, হঁাটুেত বিসেয় েদাল
খাওয়াব|

13 মা েযমন তার েছেলেক আরাম েদয়, আিম েতামােদর েসই ভােব
আরাম েদব

এবং েতামরা েজরুশােলেম আরাম পােব|”

14 েতামরা যা েদখেব তােতই আনন্দ পােব|
েতামরা ঘােসর মত মুক্ত এবং বড় হেব|

প্রভুর দাসরা েদখেত পােব তঁার ক্ষমতা
িকন্তু শত্রুরা েদখেত পােব প্রভুর েরাধ|

15 তাকাও, প্রভু আগুন িনেয় আসেছন|
ঝেড়র মেতা প্রভুর রথ আসেছ|

প্রভু েসই সব েলােকর ওপর তঁার শািস্ত প্রদান করেবন|
যখন িতিন রুদ্ধ, তখন িতিন ওইসব েলাকেদর আগুেনর িশখা
িদেয় শািস্ত েদেবন|

16 প্রভু েলাকেদর িবচার করেবন|
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তারপর িতিন েলাকেদর আগুন আর তরবাির িদেয় ধ্বংস
করেবন|

বহু মানুেষরই িতিন িবনাশ ঘটােবন|

17 েসই সব েলাকরা তােদর িবেশষ বাগানগুিলেত পূেজার আেগ
িনেজেদর শুদ্ধ করবার জনয্ স্নান কের| িনেজেদর িবেশষ বাগােন
তারা এেকঅনয্েকঅনুসরণ কের| যখন তারা তােদর মূির্ত্তর পূজা কের
তারপর প্রভু ঐসব েলাকেদর ধ্বংস করেবন| ঐসব েলাকরা শুেয়ার
ও ইঁদুেরর মাংস এবং অনয্ানয্ েনাংরা িজিনস খায়| তেব তারা সবাই
একসেঙ্গ ধ্বংস হেব| প্রভু স্বয়ং একথা বেলেছন|

18 “ঐসব েলাকেদর িচন্তায় ও কােজ রেয়েছ অপকমর্| তাই আিম
আসিছ ওেদর শািস্ত িদেত| আিম সব জািতর সব মানুষেক একিত্রত
করব| সব েলাকরা একসেঙ্গ এেস আমার ক্ষমতা েদখেব| আিম
কাউেক কাউেক িবেশষ িচহ্ন িদেয় রাখব এবং তােদর রক্ষা করব|
19 যারা রক্ষা েপেয়েছ তােদর কেয়ক জনেক আিম তশীর্শ, িলিবয়া,
লূদ, তূবল, গ্রীস ও অনয্ানয্ দূরবতীর্ েদশসমূেহ পাঠাব| ঐসব েলাকরা
কখনও আমার সম্বেন্ধ েশােনিন| তারা কখনও আমার মিহমা েদেখিন|
তাই রক্ষা পাওয়া ওই সব েলাকরা অনয্ানয্ জািতগুিলেক আমার
মিহমার কথা জানােব| 20 তারাই েতামােদর ভাইেবানেদর অনয্ানয্
সমস্তজািত েথেক িনেয়আসেব| তারা েতামােদর ভাইেবানেদরআনেব
েজরুশােলেম, আমার পিবত্র পবর্ত িসেয়ােন| েতামােদর ভাইেবানরা
আসেব েঘাড়া, গাধা, উট, যুেদ্ধ বয্বহৃত েছাট েছাট যান প্রভৃিতেত
েচেপ| প্রভুর মিন্দের ইস্রােয়েলর মানুষরা েযমন উপহার িনেয় যায়
েতমিন েতামােদর ভাই-েবানরা উপহার হেয় আসেব| 21 আিম েবেছ
কাউেক যাজক এবং কাউেক যাজকেদর সাহাযয্কারী বানােবা|” তা
প্রভু স্বয়ং একথাগুিল বেলেছন|

নতুন স্বগর্সমূহ এবং নতুন পৃিথবী
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22 “আিম একিট নতুন পৃিথবী ৈতরী করব এবং এই নতুন পৃিথবী ও
নতুন স্বগর্ থাকেব অনন্তকাল| একই ভােব েতামােদর নাম ও েতামােদর
িশশুরা আমার সেঙ্গ থাকেব সবর্ক্ষণ| 23 সব েলাকরা প্রাথর্নার িদেন
আমার উপাসনা করেত আসেব| তারা প্রিত মােসর প্রথম িদন এবং
িবশ্রােমর িদন আমার উপাসনা করেত আসেব|

24 “ঐসব েলাকরা থাকেব আমার পিবত্র শহের এবং তারা শহেরর
বাইের েগেলই আমার িবরুেদ্ধ পাপ কােজ িলপ্ত মানুষেদর মৃতেদহ
েদখেত পােব| েসই েদেহ কৃিম থাকেব এবং েসই কৃিমরা কখনও মরেব
না| আগুন পুিড়েয় েদেব েদহগুিলেক এবং ঐ আগুন কখনও িনভেব
না|”
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