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মীখা ভাববাদীর পুস্তক

শমিরয়া এবং ইস্রােয়ল শািস্ত পােব
1 প্রভুর বাকয্ মীখার কােছ এল| এটা িছল েযাথম, আহস এবং

িহিষ্কয় এই রাজােদর রাজেত্বর কাল| এঁরা িছেলন িযহূদার রাজা| মীখা
িছেলন েমােরষ্টীেয়র বািসন্দা| শমিরয়া এবং েজরুশােলেমর সম্বেন্ধ
মীখার এই দশর্ন হেয়িছল|

2 ওেহ েলােকরা, েতামরা েশান!
পৃিথবী এবং পৃিথবীর সমস্ত িজিনষ, েতামরা েশান!

আমার প্রভু সদাপ্রভু তঁার পিবত্র মিন্দর েথেক আসেবন|
আমার প্রভু েতামােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষী িহসােব আসেবন|

3 েদেখা, প্রভু তঁার স্থান হেত েবর হেয় আসেছন|
িতিন পৃিথবীর উচ্চ স্থানগুিলর উপর িদেয় েহঁেট য়াবার জনয্
আসেছন|

4 তঁার পােয়র তলার পবর্তগুিল গলেত শুরু করেব,
েযমন েমাম আগুেনর সংস্পেশর্ এেস গেল যায়|

উপতয্কাগুিল েফেট যােব
এবং উঁচু পাহাড় েথেক পড়া জেলর মেতা নীেচর িদেক বইেত
থাকেব|

5 িকন্তু েকন?
কারণ হল, যােকােবর পাপ এবং ইস্রােয়ল জািতর পাপসমূহ|

শমিরয়া, পােপর কারণ
িক কারেণ যােকাব পাপ করল?
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শমিরয়াই তার কারণ|
িযহূদােত আরাধনা করার উচ্চ স্থান েকাথায়?

েজরুশােলমই িক েসই জায়গা নয়!
6 েসই কারেণই, আিম শমিরয়ােক একিট পাথেরর স্তুপ বািনেয় েদব

এবং দ্রাক্ষা েক্ষেতর জনয্ ৈতরী একিট স্থান|
আিম শমিরয়ার পাথরগুেলােক নীেচর উপতয্কায় েঠেল েদব,

ফেল েকবল তার িভতটা পেড় থাকেব!
7 তার সব মূির্ত্তগুিল টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ েদওয়া হেব|

েবশয্াবৃিত্ত কের েয অথর্ শমিরয়া েরাজগার কেরিছল তাও
আগুেন পুিড়েয় েদওয়া হেব|

আিম তার সব ভ্রান্ত েদবেদবীর মূির্ত্তগুেলা ধ্বংস করব|
িকন্তু েকন? কারণ আমার প্রিত অিবশ্বস্ত হেয় শমিরয়া তার ধন
লাভ কেরেছ|

তাই আমার প্রিত অিবশ্বস্ত েলােকরাই আবার েসই সব িনেয়
েনেব|

মীখার গভীর দুঃখ
8 যা ঘটেব তােত আিম খুবই দুঃিখত হব|

আিম জুেতা এবং জামা-কাপড় ছাড়াই যাব|
আিম েশয়ােলর মেতা উচ্চস্বের িচৎকার করব;

পািখর মেতা েশাক করব|
9 শমিরয়ার ক্ষেতর েকান রকম আেরাগয্ সম্ভব নয়|

তার েরাগ (পাপ) িযহূদােত ছিড়েয়েছ|
আর তা আমার প্রজােদর দরজার কােছ এেস েপৗেঁছেছ|

েশেষ েজরুশােলেমর সবর্ত্র ছড়ােচ্ছ|
10 একথা গােত েবােলা না|

আেক্কােত েকঁেদা না|
ৈবৎ -িল-অফ্রার ধূেলায় িনেজেক গিড়েয় দাও|
11 শাফীের বসবাসকারী েতামরা

নগ্ন ও লিজ্জত অবস্থায় রাস্তা পার হও|
সানেন বসবাসকারী েলােকরা বাইের আসেব না|
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ৈবৎ -এৎ সেলর েশাক িবগ্রহ
েতামােদর কাছ েথেক তার সম্মান িনেয় েনেব|

12 ভােলা খবর আসবার অেপক্ষায় েথেক
মেরােতর েলােকরা দুবর্ল হেয় িগেয়িছল|

িকন্তু েকন?
কারণ ঈশ্বেরর, কােছ েথেক েজরুশােলম শহেরর দরজায় িকছু
খারাপ িজিনস েনেম আসেছ|

13 েহ লাখীশ কনয্া, তুিম রেথর সেঙ্গ একিট দ্রুতগামী েঘাড়া জুেড়
দাও|

িসেয়ােনর পাপগুেলা লাখীেশই আরম্ভ হেয়িছল|
িকন্তু েকন?

কারণ, তুিম ইস্রােয়েলর পােপর পথই অনুসরণ কেরছ|
14 েসজনয্ তুিম িবদায়ী উপহারগুেলা

অবশয্ই েমােরষত্ -গাৎ েক েদেব|
অক্য়ীেবর বাড়ীগুেলা

ইস্রােয়েলর রাজােদর প্রতািরত করেব|
15 েতামরা যারা মােরশােত বাস করছ,

আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ একজন েলাকেক আনব|
েসই েলাকিট েতামােদর অিধকােরর িজিনসগুেলা িনেয় েনেব|

ইস্রােয়েলর মিহমা (ঈশ্বর) অদুল্লেম আসেব|
16 েসজনয্ িনেজেদর চুল েকেট েফল, মাথা টাক কের েফল|

িকন্তু েকন? কারণ তুিম েসই সমস্ত সন্তানেদর জনয্ কঁাদেব
যােদর তুিম ভােলাবােসা|

েতামােদর চুল েকেট েফল এবং ঈগেলর মেতা িনেজেদর মাথা টাক
কের েফেল েতামােদর দুঃখপ্রকাশ কেরা|

িকন্তু েকন? কারণ েতামােদর সন্তানেদর েতামােদর কাছ েথেক
িনেয় েনওয়া হেব|
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2
েলােকেদর দুষ্ট পিরকল্পনা সমূহ

1 যারা পাপ করার পিরকল্পনা কের
তােদর েক্লশ হেব|

ওই েলােকরা িবছানায় শুেয় শুেয় দুষ্ট পিরকল্পনাগুিল কের|
তারপর সকােলর আেলা ফুটেল তারা েসই সব পিরকল্পনা অনুযায়ী

কাজ কের|
িকন্তু েকন? কারণটা সহজ, তারা েযটা চাইেছ েসটা করবার
ক্ষমতা তােদর আেছ|

2 মাঠগুেলা তােদর দরকার হয়,
েসজনয্ তারা েসগুিল িনেয় েনয়|

তােদর বািড়র দরকার হয়,
তাই তারা েসগুিল িনেয় েনয়|

তারা েকান একটা েলাকেক ঠিকেয় তার বািড়টা িনেয় েনয়,
আবার একটা েলাকেক ঠিকেয় তার জিম িনেয় েনয়|

েলাকেক শািস্ত েদবার জনয্ প্রভুর পিরকল্পনা
3 েসজনয্ প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন:
“েদেখা, আিম এই পিরবােরর িবরুেদ্ধ অমঙ্গেলর িচন্তা করিছ|
েতামরা িনেজেদর রক্ষা করেত বয্থর্ হেব|
েতামােদর অহঙ্কার করা বন্ধ হেব|

েকন? কারণ, খারাপ সময় আসেছ|
4 তখন েলােক েতামােদর িবষেয় িনেয় গান করেব|

তারার এই দুঃেখর গানিট গাইেব:
�আমােদর সবর্নাশ হেয় েগেছ!

প্রভু আমােদর েদশ িনেয় িনেয়েছন এবং অনয্েদর তা িদেয়েছন|
হঁয্া, িতিন আমার জিম আমার কাছ েথেক িনেয় িনেয়েছন|

প্রভু আমােদর জিমগুিল ভাগ কের শত্রুেদর িদেয় িদেয়েছন|
5 েসজনয্ আমরা আর জিম জিরপ করেত

এবং তা প্রভুর েলােকেদর মেধয্ ভাগ কের িদেত পারব না|� ”
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মীখােক প্রচার করেত িনেষধ করা হল
6 েলােকরা বলেছ, “আমােদর ধেমর্াপেদশ িদও না|

আমােদর সম্বেন্ধ ঐসব খারাপ িবষয়গুিল েবােলা না|
েকান িকছু খারাপ আমােদর প্রিত ঘটেব না|”

7 িকন্তু েহ যােকােবর বংশ,
আমােক অবশয্ই এই কথাগুেলা বলেত হেব|

েতামরা েযসব খারাপ কাজ কেরেছা
তার জনয্ প্রভু তঁার ৈধযর্য্ হািরেয় েফেলেছন|

যিদ েতামরা িঠক ভােব জীবনযাপন করেত
তাহেল আিম েতামােদর কােছ ভােলা কথা বলেত পারতাম|

8 িকন্তু আমার প্রজােদর কােছ তারা েযন শত্রুর মত|
েযসব েলােকরা েতামােদর সামেন িদেয় পথ চেল, তােদর
তােদর জামাকাপড় েতামরা চুির কেরেছা|

ওইসব েলােকরা ভােব েয তারা িনরপেদ আেছ|
িকন্তু েতামরা তােদর কােছ েথেক এমন িজিনস িছিনেয় নাও
েযন তারা যুেদ্ধর বন্দী কেয়দী|

9 েতামরা আমার েলােকেদর স্ত্রীেদর িববাহ িবেচ্ছদ কিরেয়ছ
এবং তােদর আরােমর গৃহ েথেক েবর কের িদেয়ছ|

তােদর িশশুেদর কাছ েথেক
েতামরা আমার সম্পদ িচরকােলর জনয্ েকেড় িনেয়িছেল|

10 ওেঠা, চেল যাও!
এটা েতামােদর িবশ্রােমর জায়গা নয় কারণ েতামরা এই
জায়গািটেক ধ্বংস কেরেছা!

েতামরা এেক অশুিচ কেরেছা, েসজনয্ এেক ধ্বংস করা হেব!
েসটা এক ভয়ঙ্কর িবধ্বংসী কাণ্ড হেব!

11 এইসব েলােকরা আমার কথা শুনেত চায় না,
িকন্তু যিদ েকান েলাক িমথয্া কথা বলেত আেস তখন
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িকন্তু তারা তােক েমেন েনেব|
তারা একজন িমথয্া ভাববাদীেক েমেন েনেব যিদ েসআেস এবং বেল,

“ভিবষয্েত সুসময আসেছ, তখন দ্রাক্ষারস ও সুরার বাহুলয্
হেব|”

প্রভু তঁার েলােকেদর একিত্রত করেবন
12 হঁয্া, যােকােবর েলােকরা,
আিম েতামােদর সকলেক একিত্রত করেবা|

আিম ইস্রােয়েলর যুেদ্ধ অবিশষ্টজীিবত বয্িক্তেদর একিত্রত কের
আনেবা|

েযমন েমষেদর েমষেখঁায়াড় একিত্রত করা হয়,
েমষপাল েযমন চরােনার মােঠ একিত্রত করা হয়,
েসইভােবই আিম তােদর একিত্রত করেবা,

তখন জায়গািট বহু েলাকজেনর
েকালাহেল ভের যােব|

13 তারপর “চূনর্কারী”* বয্িক্তিট পথ খুেল েদেব
এবং তার েলােকেদর সামেন যােব|

তারা দরজাগুেলা ভাঙেব এবং শহর েছেড় চেল যােব|
তােদর রাজা তােদর সেঙ্গ আেগ আেগ হঁাটেবন

আর প্রভু তঁার েলােকেদর সামেন থাকেবন|

3
ইস্রােয়েলর েনতারা অনয্ােয়র জনয্ েদাষী

1 তখন আিম বললাম, “এখন যােকাব কুেলর েনতারা এবং ইস্রােয়ল
জািতর শাসকরা েশান|

েতামােদর জানা উিচত নয্ায় িবচার িক!
2 িকন্তু েতামরা বােলােক ঘৃণা কর এবং মন্দেক ভােলাবাস!

* 2:13: চূনর্কারী েস-ই েনতা অথবা েসশাইয়া|
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েতামরা েলােকেদর চমড়া ছািড়েয় নাও,
তােদর হাড় েথেক মাংস িঁছেড় নাও!

3 তামরা আমার েলােকেদর ধ্বংস করছ!*
েতামরা তঁােদর চামরা তুেল িনচ্ছ এবং তােদর হাড়েগাড় েভেঙ্গ
িদচ্ছ|

েতামরা মাংেসর মেতা তােদর হাড়গুেলােক কুিচেয় পােত্রর মেধয্
রাখছ!

4 েসইজনয্ েতামরাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেত পাের;
িকন্তু িতিন েতামােদর উত্তর েদেবন না|

না, িপরভু েতামােদর কাছ েথেক তঁার মুখ লুেকােবন|
িকন্তু েকন? কারণ েতামরা অনয্ায় কাজ করছ!”

িমথুয্ক ভাববাদী
5কেয়কজন িমথুয্ক ভাববাদীরা প্রভুর েলােকেদর কােছ িমেথয্ কথা

বেল| প্রভু ঐ ভাববাদীেদর সম্বেন্ধ এই কথা বেলেছন:

“এই ভাববাদীরা তােদর উদর দ্বারা পিরচািলত হয়|
যখন েলােকরা তােদর েখেত েদয় তখন তারা শািন্তর প্রিতশ্রুিত েদয়|

যিদ তারা না খাওয়ায়় তারা যুেদ্ধর প্রিতশ্রুিত েদয়|

6 “েসইজনয্ই অবস্থাটা েতামােদর কােছ
রােতর অন্ধকােরর মেতা|

ভিবষয্েত িক ঘটেব তা েতামরা েদখেত পাও না|
ঐ ভাববাদীেদর ওপের সূযর্ অস্ত েগেছ;

তাই ভিবষয্েত িক ঘটেব তারা তা েদখেত পায় না|
েসইজনয্ অবস্থাটা েতােদর কােছ অন্ধকােরর মেতাই|
7 তাই ভাববাদীরা লিজ্জত|

* 3:3: েতামরা...করছ আক্ষিরক অেথর্, “তারা আমার েলােকেদর মাংস খায়|”
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ভিবষয্ৎ বক্তারা লিজ্জত হেব|
তারা আর িকছুই বলেব না|

েকন? কারণ, ঈশ্বর তােদর সেঙ্গ কথা বলেবন না|”

মীখা ঈশ্বেরর একজন সৎ ভাববাদী
8 িকন্তু প্রভুর আত্মা আমােক ক্ষমতা,

ধাির্মকতা এবং শিক্ত েদেয় পিরপূণর্ কেরেছন|
েকন? কারণ, আিম যােকাবেক তার সম্বেন্ধ

এবং ইস্রােয়লেক তার পাপগুেলার সম্বেন্ধ বলেত পাির!

ইস্রােয়েলর েনতােদর েদাষী সাবয্স্ত করা হল
9 যােকাব কুেলর েনতারা এবং ইস্রােয়ােলর শাসকরা, আমার কথা

েশান!
েতামরা জীবনযাপেনর সিঠক পথেক ঘৃণা কর!

যিদ েকান িজিনস েসাজা থােক
তখন েতামরা তােক েবঁিকেয় দাও!

10 সাধারণ েলােকেদর হতয্া কের েতামরা িসেয়ান েগঁেথ েতাল!
েতামরা রক্তপাত ঘিটেয় েজরুশােলম গেড়া|

11আদালেত েক িজতেব তা িঠক করার জনয্
েজরুশােলেমর যাজকরা ঘুষ িনেয় তােদর সাহাযয্ কের|

েজরুশােলেমর যাজকরা িশক্ষা েদয়
কারণ তারা তার জনয্ েবতন পায়|

আর ভাববাদীরা টাকা পয়সার জনয্
ভিবষয্ৎ সম্বেন্ধ বেলা|

তারপর ঐ েনতারা প্রভুর সাহাযয্ আশা কের|
তারা বেল: “প্রভু এখােন আমােদর সেঙ্গ আেছন,

তাই অমঙ্গল িকছুই আমােদর প্রিত ঘটেব না|”

12 েনতারা, েতামােদর জনয্ই িসেয়ান ধ্বংস হেব|
জায়গাটা লাঙল চাষা মােঠ পিরণত হেব|
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েজরুশােলম পাথেরর সূ্তেপ পিরণত হেব|
েজরুশােলম পাথেরর সূ্তেপ পিরণত হেব| েয পবর্েত মিন্দর িছল
েসটা েকবল েঝাপ জঙ্গেল ভের যােব|

4
েজরুশােলম েথেকই িবিধ আসেব

1 েশেষর িদনগুেলােত, প্রভুর মিন্দেরর পবর্তিট অনয্
আর সমস্ত পবর্েতর েচেয় উঁচু হেয় উঠেব|

প্রবােহর মত েসখােন অেনক েলাক েযেত থাকেব|
2 সমস্ত জািতর েলােকরা েসখােন যােব| তারা বলেব,

“এেসা! চেলা যােকােবর ঈশ্বেরর মিন্দের যাওয়া যাক|
তখন ঈশ্বর তঁার জীবনযাপেনর িশক্ষা আমােদর েদেবন

এবং আমরা তঁােক অনুসরণ করব|”

ঈশ্বেরর িবিধগুিল, হঁয্া, প্রভুর বাতর্ া েজরুশােলেম িসেয়ান পবর্েতর
ওপেরই শুরু হেব

এবং পৃিথবীর সব জায়গায় ছিড়েয় যােব|
3 তখন ঈশ্বর সমগ্র জািতর িবচার হেবন|

িতিন দূর েদেশর বহু মানুেষর যুিক্ত-তেকর্ র সমািপ্ত ঘটেবন|
ওই েলােকরা যুেদ্ধর জনয্ অস্ত্র িহসােব বয্বহার করেব|

েলােকরা অেনয্র সেঙ্গ লড়াই করা বন্ধ করেব
আর কখনই যুেদ্ধর জনয্ অনুশীলন করেব না|

4 প্রেতয্কিট েলাক
তার দ্রাক্ষা এবং ডুমুর গােছর নীেচ বসেব|

েকউ তােদর েদখেব না|
েকন? কারণ, সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন এমনটাই ঘটেব!
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5 অনয্ানয্ সব জািতর েলাক তােদর িনেজর িনেজর েদবতােক
অনুসরণ কের;

িকন্তু আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক িচরকাল, অনন্তকাল ধের
অনুসরণ করব!

রাজয্েক িফিরেয় আনেত হেব
6 প্রভু বলেলন,
“েজরুশােলম আঘাত েপেয়িছল এবং পঙু্গ হেয় িগেয়িছল|
েজরুশােলমেক আঘাত করা হেয়িছল

এবং পঙু্গ কের েদওয়া হেয়িছল;
িকন্তু আিম তােক আমার কােছ িফিরেয় আনেবা|

7 “ঐ �পঙু্গ� শহেরর
েলােকরাই অবিশষ্ট থাকেব|

ওই শহেরর েলােকেদর েজার কের শহর েছেড় েযেত বাধয্ করা
হেয়িছল;

িকন্তু আিম তােদর একিট শিক্তশালী জািতেত পিরণত করব|”
প্রভুই তােদর রাজা হেবন|

িতিন িসেয়ান পবর্ত েথেক িচরকাল তােদর শাসন করেবন|
8 েতামরা, যারা পালকসকেলর দূগর্,*

েতামােদর সময় আসেব|
িসেয়ােনর পাহাড় ওেফল,

তুিমই আবার কতৃর্ ত্বকারীর আসন হেয় উঠব|
হঁয্া, আেগকার মেতা েজরুশােলমই

আবার রাজেত্বর স্থান হেব|

ইস্রােয়েলর পেক্ষ বািবেল যাওয়া আবশয্ক েকন?
9 এখন, েকন েতামরা উচ্চস্বের কঁাদেছা?
* 4:8: পালকসকেলর দুগর্ অথবা “িমগেদল এদর” এর অথর্ েজরুশােলেমর একিটঅংশ|
েনতারা েমষপালেকর মেতা িশখর েথেক েমঘগুেলা লক্ষয্ করেব|
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েতামােদর রাজা িক চেল েগেছন?
েতামরা িক েতামােদর েনতােক হািরেয়েছা?

েতামরা প্রসবকারী স্ত্রীেলােকর মেতা যন্ত্রনা পাচ্ছ|
10 িসেয়ান কনয্া, যন্ত্রণা অনুভব কর|

েতামার িশশুেক জন্ম দাও|
েতামােদর অবশয্ই এই শহেরর (েজরুশােলম) বাইের েযেত হেব|

েতামােদর মােঠ বাস করেত হেব|
আিম বলেত চাইিছ েতামরা বািবেল যাব|

িকন্তু েতামরা ঐ জায়গা েথেক রক্ষা পােব|
প্রভু েসখােন যােবন এবং েতামােদর উদ্ধার করেবন|

িতিন েতামােদর শত্রুেদর কায় েথেক দুের িনেয় যােবন|

প্রভু অনয্ানয্ জািতেক ধ্বংস করেবন
11 বহু জািত েতামােদর িবরুেদ্ধ লড়াই করার জনয্ এেসেছ|
তারা বলেছ, “ওেক অপিবত্র হেত দাও,

আমােদর দৃষ্টি িসেয়ােনর উপর পড়ুক!”
12 ওই েলােকেদর িনজ িনজ পিরকল্পনা আেছ

িকন্তু তারা জােন না প্রভু িক পিরকল্পনা করেছন|
একিট িবেশষ উেদ্দেশয্ এই জনসাধারণেক

প্রভু এখােন এেনেছন|
শসয্েক েযভােব তার মাড়ােনার জায়গায় আছাড়ােনা হয়,

েসইভােবই ওই েলােকেদর িপেষ েফলা হেব|

ইস্রােয়ল তার শত্রুেদর পরািজত কের জয়লাভ করেব
13 “িসেয়ান কনয্া, ওেঠা এবং ওই েলােকদর িপেষ েফল!
আিম েতামােক খুবই বলবান করব|

েদেখ মেন হেব, েতামােদর েলাহার িশং এবং িপতেলর কু্ষর
রেয়েছ|

তুিম বহু েলাকেক টুকেরা টুকেরা কের মারেব|
তুিম প্রভুর কােছ তােদর সম্পদ আনেব|”
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5
1 এখন, ওেহ শিক্তশালী শহর, েতামােদর ৈসনয্েদর একিত্রত কর|
তারা তােদর লািঠ িদেয়

ইস্রােয়েলর িবচারেকর গােল আঘাত করেব|

ৈবৎ েলহেম মশীহ জন্মােবন
2 িকন্তু ৈবৎ েলহম-ইফ্রাথা,

তুিম িযহূদার সবেচেয় েছাট শহর|
েতামার পিরবার েগানার পেক্ষ খুবই েছাট|

িকন্তু আমার জেনয্ “ইস্রােয়েলর শাসক” েতামার মধয্ েথেকই
েবিরেয় আসেব|

তার উৎপিত্ত প্রাচীনকাল েথেক
বহু প্রাচীনকাল েথেক|

3অতএব যতিদন না ঐ স্ত্রীেলাকিট তার িশশু,
প্রিতশ্রুত রাজােক জন্ম েদয় ততিদন প্রভু তঁার েলােকেদর েছেড়
েদেবন|

তােদর বািক ভাইেয়রা
ইস্রােয়েলর েলােকেদর কােছ িফের আসেব|

4 তারপর ইস্রােয়েলর শাসক প্রভুর শিক্তর ওপর
এবং প্রভু, তার ঈশ্বেরর চমৎ  কার নােমর ওপর িনভর্ র করেব ও
তার েমেষর পালেক খাওয়ােব|

েসখােন শািন্ত থাকেব|
কারণ েসই সমেয় তঁার মিহমা পৃিথবীর েশষ প্রান্ত পযর্ন্ত েপৗছঁেব|
5 েসখােন শািন্ত িবরাজ করেব|

হঁয্া, অশূরীয় ৈসনয্রা আমােদর েদশ আক্রমণ করেব
এবং আমােদর দূগর্গুিলেক পদদিলত করেব|

িকন্তু ইস্রােয়েলর শাসক সাতজন েমষপালক
ও আটজন েনতা মেনানীত করেবন|

6 তারা একিট তরবাির িদেয় অশূরীয়েদর শাসন করেব|



মীখা 5:7 xiii মীখা 5:12

তারা তরবাির হােত িনেয় িনেম্রােদর েদশ শাসন করেব|
ওই েলােকেদর শাসন করার জনয্ তারা তরবাির বয্বহার করেব|

তখন ইস্রােয়েলর শাসকআমােদর েসই অশূরীয়েদর হাত েথেক
রক্ষা করেবন;

যারা আমােদর েদশেক পদদিলত করেত আসেব|
7 তখন যােকাব পিরবাের েবঁেচ থাকা েলােকরা বহু জািতর মেধয্

ছিড়েয় পড়েব|
তারা হেব ঈশ্বেরর কাছ েথেক আসা িশিশর িবনু্দর মত যা কােরা
ওপর িনভর্ র কের না|

তারা হেব ঘােসর উপর পড়া বৃষ্টির মেতা
যার কােরা জনয্ অেপক্ষা করার প্রেয়াজন হয় না|

8জািতগেণর মেধয্ যােকাব পিরবােরর অবিশষ্টাংশ যারা,
তারা অরেণয্ বনয্ জন্তুেদর মেধয্ িসংেহর মত হেব|

েমষপােলর মেধয্ য়ুব িসংহ েযমন তােদর েতমনই েদখােব|
যখন িসংহ তােদর মধয্ িদেয় যায় তখন েস তার েযখােন খুশী
হয় েসখােন যায়|

েস যিদ েকান পশুেক আক্রমণ কের
তেব েকউ েসই পশুেক রক্ষা করেত পারেব না|

অবিশষ্টাংেশর অবস্থাও ঐরকমই হেব|
9 েতামরা েতামােদর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ েতামােদর হাত তুলেব

এবং তােদর ধ্বংস করেব|

েলােক ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র করেব
10 প্রভু বেলেছন, “েসই সমেয়,
আিম েতামােদর েঘাড়াগুেলােক িনেয় েনব

এবং েতামােদর রথগুেলা ধ্বংস করব|
11 েতামােদর রােজয্র শহরগুিলেক আিম ধ্বংস করব|

আিম েতামােদর দুগর্গুিল উপেড় েফলব|
12 েতামরা আর েকান য়াদু েদখােনার েচষ্টা করেব না|

ভিবষয্ৎ বলার জেনয্ েতামরা আর েবশী কাউেক পােব না|
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13 েতামােদর মূির্ত্তগুেলা েযগুেলা েতামরা ভুলভােব খিচত কেরেছ
েসগুেলা আিম ধ্বংস করব|

েতামােদর মূির্ত্তগুেলােক মেন রাখবার জনয্ েয পাথরগুেলােক
খাড়া কেরছ েসগুেলা আিম েভেঙ্গ চুরমার কের েদব|

েতামােদর হােত গড়া আর েকান িজিনসই েতামরা পূজা করেব
না|

14 পূজার িনিমত্ত আেশরার খঁুিটগুেলােক আিম ধ্বংস করব|
আিম েতামােদর শহরগুিল ধ্বংস করব|

15 িকছু জািত আমােক মানেত অস্বীকার কের|
তাই ঐ জািতগুিলর িবরুেদ্ধ আিম আমার েক্রাধ েদখাব এবং
প্রিতেশাধ েনব|”

6
প্রভুর অিভেযাগ

1 এখন েশান প্রভু িক বেলন:
পবর্তগুেলােক েতামার িদেকর বয্াপারগুেলা বল|

পাহাড়গুেলা েতামােদর গল্প শুনুক|
2 তঁার িনেজর েলােকেদর িবরুেদ্ধ প্রভুর একিট অিভেযাগ আেছ|
ওেহ পবর্তরা,

েতামরা প্রভুর অিভেযাগ েশান|
পৃিথবীর িভিত্ত সকল েতামরা প্রভুর কথা েশান|

িতিন প্রমাণ করেবন েয, ইস্রােয়ল ভুল করেছ|

3 প্রভু বেলন, “আমার েলােকরা, আমােক বেলা আিম িক কেরিছ!
আিম িক েতামােদর িবরুেদ্ধ েকান ভুল কাজ কেরিছ?
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আিম িক েতামােদর জীবনেক খুব কিঠন কের তুেলিছ? উত্তর
দাও!

4আিম েয কাজগুেলা কেরিছ তা েতামােদর বলেবা!
আিম েতামােদর কােছ েমািশ, হােরাণ এবং মিরয়মেক
পািঠেয়িছলাম|

িমশর েদশ েথেক আিম েতামােদর িনেয় এেসিছলাম,
েতামােদর দাসত্ব েথেক মুিক্ত িদেয়িছলাম|

5 েহ আমার েলােকরা, েমায়ােবর রাজা
বালােকর মন্দ পিরকল্পনাগুিলর কথা মেন কর|

মেন কর, িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়ম বালাকেক িক বেলিছল|
আকািসয়া েথেক িগল্গেলর মেধয্ িক সব ঘেটিছল তা মেন কর|

ওই বয্াপারগুেলা মেন কর তাহেল েতামরা জানেব, প্রভুই নয্ায়!”

আমােদর কাছ েথেক ঈশ্বর িক েপেত চান?
6 প্রভুর সেঙ্গ েদখা করেত আসার সমেয় আমােক িক আনেত হেব?

উদ্ধর্ স্থ ঈশ্বরেক নত হেয় প্রণাম করার সময আমােক িক করেত
হেব?

আিম িক প্রভুর কােছ েহামবিল িনেবদন করবার জনয্ এক বছেরর
েগাবৎস িনেয় আসব?

7 1000 েমষ এবং 10,000 েতেলর নদী েপেয় িক প্রভু খুশী হেবন?
আমারআত্মারজনয্ পাপ ৈনেবদয্ িহেসেবআিম িকআমার প্রথম
সন্তানেক বিল েদব?

আমার েদেহর ফল, আমার সন্তানেক িক
আমার আত্মার মূলয্স্বরূপ পাপ ৈনেবদয্ েদওয়া উিচৎ ?

8 ওেহ মানুষ, প্রভু েতামােদর বেলেছন ভােলা বলেত িক েবাঝায়|
েসইিটই প্রভু েতামােদর কাছ েথেক চাইেছন:

অনয্ানয্ েলােকেদর সেঙ্গ নয্ায় আচরণ কর|
দয়া এবং আনুগতয্ ভালবােসা|
েতামােদর ঈশ্বেরর সেঙ্গ নম্রভােব বাস কর|
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ইস্রােয়লীয়রা িক করিছল?
9 প্রভুর রব শহরেক ডাক িদল|
জ্ঞানী বয্িক্তরা প্রভুর নামেক সম্মান কের|

তাই, শািস্তর দেণ্ডর প্রিত এবং িযিন দণ্ডিট ধের থােকন তঁার প্রিত
মেনােযাগ দাও|

10 খারাপ েলােকরা িক এখনও
চুির করা মূলয্বান িজিনসপত্র লুিকেয় রাখেছ?

েসই খারাপ েলােকরা িক এখনও
খুব েছাট্ট টুকরী িদেয় েলাক ঠকােচ্ছ?

হঁয্া! ঐসব ঘটনা এখনও ঘটেছ!
11 এইসব েলােকেদর িক আমার ক্ষমা করা উিচত,

যারা চুির কের এবং েলােকেদর প্রতািরত কের?
যারা এখনও েলােকেদর ভুল থিল ও ভুল মাপনয়ন্ত্র িদেয় প্রতািরত

কের তােদর িক আমার ক্ষমা করা উিচৎ ? না!
12 ওই শহেরর ধনী বয্িক্তরা এখনও িনষু্ঠর|

ওই শহেরর েলােকরা িমথয্া কথা বেল!
হঁয্া, ওরা প্রতারণাপূণর্ কথা বেল!

13 েসজনয্ আিম েতামােদর শািস্ত েদওয়া শুরু কেরিছ|
েতামােদর পােপর জনয্ আিম েতামােদর ধ্বংস করব|

14 েতামরা খােব, িকন্তু েতামােদর েপট ভরেব না|
েতামরা কু্ষধাতর্ এবং খািল অবস্থায় থাকেব|

েতামরা েলােকেদর িনরাপদ আশ্রেয় আনার েচষ্টা করেব|
িকন্তু েতামরা য়ােদর রক্ষা করেব, েলােক তােদরই তরবািরর
আঘােত েমের েফলেব|

15 েতামরা েতামােদর বীজ বপন করেব;
িকন্তু েতামরা খাদয্ সংগ্রহ করেত পারেব না|

েতামরা েতামােদর জলপাই িপেষ েতল েবর করার েচষ্টা করেব,
িকন্তু েকান েতল পােব না|

েতামরা েতামােদর দ্রাক্ষা দলােব
িকন্তু িমষ্টি দ্রাক্ষারস পান করার জনয্ পযর্াপ্ত রস সংগ্রহ করেত
পারেব না!
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16 েকন? কারণ েতামরা অিম্রর িবিধ মানয্ কেরিছেল,
আহােবর পিরবার েযসব খারাপ কাজ কের, েতামরা েসইসব খারাপ

কাজ কের থাক|
েতামরা তােদর িশক্ষামালা অনুসরণ কের থাক|

েসজনয্ আিম েতামােদর ধ্বংস হেত েদব|
েলােকরা এতই অবাক হেব েয িশস েদেব

যখন েদখেব েতামােদর শহর ধ্বংস হেচ্ছ|
তখন েতামরা আমার

েলােকেদর লজ্জা বহন করেব|

7
জনসাধারেণর খারাপ কােজ মীখা মানিসকভােব িবপযর্স্ত

1আিম মানিসকভােব িবপযর্স্ত
কারণ আিম েযন গাছ েথেক েপেড় েনওয়া ফেলর মেতা,
েযসব দ্রাক্ষাগুেলা গাছ েথেক েতালা হেয় েগেছ িঠক তােদর
মেতা|

খাবার জনয্ েকান দ্রাক্ষা েসখােন েনই|
যা আিম ভােলাবািস েসই নতুন গজােনা ডুমুর পযর্ন্ত েনই|

2আিম বলেত চাইিছ, সব িবশ্বাসী েলােকরা চেল েগেছ|
এই েদেশ আর েকান ভাল েলাক পেড় েনই|

প্রেতয্ক েলাক অপরেক হত্য়া করার জনয্ অেপক্ষা করেছ|
প্রেতয্ক বয্িক্ত তার ভাইেক ফঁােদ েফলার েচষ্টা করেছ|

3 েলােকরা এখন দুহােতই খারাপ কাজ করেত দক্ষ|
উঁচু পদস্থ কমর্চারীরা এখন ঘুষ চাইেছ|
িবচারকরা আদালেত তােদর মত পিরবতর্ েনর জনয্ টাকা িনেচ্ছ|

“গণমানয্ েনতারা” ভােলা এবং নয্ায় মতামত েদয় না|
তারা যা িকছু ইচ্ছা কের েসটাই করেছ|

4 এমনিক তােদর মেধয্ েয সবেচেয় ভাল
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েসও জট পাকােনা কঁাটা েঝােপর েচেয় অেনক েবশী পঁয্াচােলা|

শািস্তর িদন আসেছ
ভাববাদীরা বেলিছল েয এই িদনিট আসেব;

েতামােদর পাহারাদারেদর* িদন এেস েগেছ|
এখন েতামরা শািস্ত পােব!

এখন েতামরা িবভ্রান্ত হেয় যােব!
5 েতামােদর প্রিতেবশীেক িবশ্বাস কেরা না!

বনু্ধেক িবশ্বাস কেরা না!
এমনিক েতামােদর স্ত্রীেদর সেঙ্গ ও েখালাখুিলভােব কথা বেলা না!
6 িনেজর বাড়ীর েলােকরাই মানুেষর শত্রু হেব|

পুত্র তার িপতােক সম্মান করেব না|
কনয্া তার মাতার িবরুেদ্ধ যােব|

একজন বধূ তার শ্বাশুড়ীর িবরুেদ্ধ যােব|

প্রভুই পিরত্রাতা
7 েসজনয্ আিম সাহাযয্ পাবার জনয্ প্রভুর িদেক তাকােবা!

আিম রক্ষা পাবার জনয্ আবার ঈশ্বেরর অেপক্ষা করেবা!
আমার ঈশ্বর আমার কথা শুনেবন|

8আমার পতন হেয়েছ িকন্তু শত্রু আমােক িনেয় উপহাস কেরা না!
আিম আবার উঠেবা|

এখন আিম অন্ধকাের বেস আিছ|
িকন্তু প্রভু আমার জনয্ আেলাকস্বরূপ হেবন|

প্রভু ক্ষমা কেরন
9 প্রভুর িবরুেদ্ধ আিম পাপ কেরিছলাম|

তাই িতিন আমার প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছেলন|
িকন্তু িতিন আদালেত আমার জনয্ আমার মামলায় তকর্ করেবন|
* 7:4: পাহারাদার ভাববাদীেদর আর একিট নাম| এর েথেক েবাঝা যায় েয ভাববাদীরা
িছল েসই প্রহরীেদর মত যারা শহেরর প্রাচীেরর ওপর দঁািড়েয় থাকত এবং লক্ষয্ রাখত দূর
েথেক েকান িবপদ আসেছ িকনা|
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িতিন আমায় িনেদর্ াষ প্রমাণ করেবন
এবং আমােক আেলায় িনেয় আসেবন|

আিম তঁার নয্ায়পরায়ণতা েদখব|
10আমার শত্রুরা এটা েদেখ লিজ্জত হেব|
কারণ আমার েসই শত্রুরা আমােক বেলিছল,

“েতামার প্রভু ঈশ্বর েকাথায়?”
আিম তােক িনেয় মজা করব|

রাস্তার কাদার মেতা েলােকরা তার ওপর িদেয় েহঁেট যােব|

ইহুদীরা িফরেছ
11 সময আসেব যখন েতামার েদওয়ালগুেলা আবার েগঁেথ েতালা

হেব|
েসই সমেয়, েদেশর সীমা দূের যােব বা পিরিধ বাড়েব|

12 েতামার েলােকরা েতামার েদেশ িফের আসেব|
তারা অশূর েথেক এবং িমশেরর শহরগুিল েথেক িফের আসেব|

েতামার েলােকরা িমশর
এবং ফরাৎ নদীর ওপার েথেক আসেব|

তারা পিশ্চম িদেকর সমুদ্র হেত
এবং পূবর্িদেকর পবর্ত হেত আসেব|

13 েদেশর অিধবাসীরা েদেশ বাস কের
তােদর মন্দ কােজর দ্বারা েদশ ধ্বংস করেছ|

14অতএব দণ্ড িদেয় েতামার েলাকজনেদর শাসন কর|
শাসন কর েতামােদর অিধকারভুক্ত েলাকজনেদর|

েসই পাল একাকী কিম্মর্ল পবর্েতর
মধয্বতীর্ বেন বাস করেছ|

েসই পাল আেগ েযমন বাশন এবং িগিলয়েদ বাস করত
এখনও েসই দুিট জায়গােতই বাস করেছ|

ইস্রােয়ল তার শত্রুেদর পরািজত করেব
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15 আিম যখন েতামােদর িমশর েদশ েথেক েবর কের এেনিছলাম
তখন অেনক অেলৗিকক কাজ কেরিছলাম|

আিম ওইরকম আেরা অেনক অেলৗিকক ঘটনা েতামােদর
েদখােবা|

16 বহুজািতর েলােকরা েসই অেলৗিকক ঘটনাগুেলা প্রতয্ক্ষ করেব
এবং তারা লিজ্জত হেব|

তারা প্রতয্ক্ষ করেব েয
তােদর “শিক্ত” তুলনায় িকছুই নয়|

তারা অবাক হেয় যােব এবং তােদর মুেখ হাত েদেব|
তারা িকছুই শুনেত চাইেব না|

17 সােপর মেতা তারা ধূেলােত বুেক ভর িদেয় যােব|
তারা ভেয় কঁাপেব|

তারা কীট পতঙ্গেদর মেতা
তােদর গতর্ েথেক মােঠ েবিরেয় আসেব
এবং আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ এেস

তারা েতামােদর ভয় ও সম্মান করেব!
প্রভুর প্রশংসা

18 েতামার মেতা ঈশ্বর আর েকাথাও েনই|
তুিম েলােকরা অপরাধ হরণ কর|

েযসব েলাক েবঁেচ েগেছ তােদর ঈশ্বর ক্ষমা কেরন|
িতিন িচরকােলর জনয্ রাগ কের থাকেবন না|

কারণ িতিন িবশ্বস্ত থাকেত ইচ্ছা কেরন|
19 প্রভু আবার িফের আসেবন এবং আমােদর আরাম েদেবন|

িতিন আমােদর অপরাধ চূণর্ কের েদেবন এবং আমােদর সমস্ত
পাপ গভীর সমুেদ্রর মেধয্ ছঁুেড় েফেল েদেবন|

20 ঈশ্বর যােকােবর প্রিত অটল থাকেবন|
দয়া কের আপিন আপনার দয়া অব্রাহামেক েদখান েযমনিট
আপিন বহু আেগ আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন|
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