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সখিরয় ভাববাদীর পুস্তক

ঈশ্বর তঁার েলােকেদর প্রতয্াবতর্ ন চান
1 েবিরিখেয়র পুত্র সখিরয় প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপেয়িছেলন|

এটা ঘেটিছল পারেসয্র রাজা দািরয়াবেসর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছেরর
অষ্টম মােস (সখিরয় িছেলন েবিরিখেয়র পুত্র, িযিন িছেলন ভাববাদী
ইেদ্দার পুত্র) বাতর্ ািট িছল:

2 প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুেষর উপর খুব েরাধন্বত হেয়িছেলন|
3 সুতরাং েতামরা অবশয্ই েলােকেদর এই কথাগুিল বলেব| প্রভু
বেলন, “েতামরা আমার কােছ িফের এস, তাহেল আিমও েতামােদর
কােছ িফরব|” সবর্শিক্তমান প্রভুই এই কথা বেলেছন|

4 প্রভু বেলেছন, “েতামরা েতামােদর পূবর্পুরুষেদর মেতা হেয়া
না| অতীেত, ভাববাদীরা তােদর কােছ বলেতন, �সবর্শিক্তমান প্রভু
চান েতামরা েতামােদর অসৎ জীবনযাপেনর ধারা বদেল দাও আর
েকান মন্দ কাজ কেরা না!� িকন্তু েতামােদর পূবর্পুরুেষরা আমার কথা
েশােনিন|” প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|

5 ঈশ্বর বেলেছন, “েতামােদর পূবর্পুরুেষরা আজ আর েনই| েসই
ভাববাদীরা িচরকােলরজনয্ েবঁেচ থােকিন| 6ঐভাববাদীরাআমার দাস
িছল| আমার িবিধ ও িশক্ষামালা সম্বেন্ধ েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ
জানাবার জনয্ আিম তােদর বয্বহার করতাম| অবেশেষ, েতামােদর
পূবর্পুরুেষরা িশক্ষা গ্রহণ কের বেলিছল, �প্রভু হেলন সবর্শিক্তমান,
িতিন যা বেলিছেলন তাই-ই কেরেছন| আমােদর মন্দ কােজর জনয্
ও অসৎ ভােব জীবনযাপেনর জনয্ িতিন আমােদর শািস্ত িদেয়েছন|�
এইভােব তারা ঈশ্বেরর কােছ িফের এেসিছল|”
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চারিট েঘাড়া
7 রাজা দািরয়াবেসর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছেরর একাদশতম মােসর

24তম িদেন সখিরয় প্রভুর কাছ েথেকআেরকিট বাতর্ া েপেলন| বাতর্ ািট
এইরকম িছল:

8 রােত্র আিম একিট দশর্ন েপলাম| েসই দশর্েন আিম একিট
েলাকেক একটা লাল রেঙর েঘাড়ার ওপর েদখলাম| েস উপতয্কায়
িকছু সুগন্ধ পত্রিবিশষ্ট গুেল্মর েঝােপর মেধয্ দঁািড়েয়িছল| তার েপছেন
িছল লাল, খেযরী এবং সাদা রং এর েঘাড়া| 9আিম িজেজ্ঞস করলাম,
“মহাশয়, এই েঘাড়াগুিল িকেসর জনয্?”
তখন েয েদবদূত আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন, িতিন বলেলন,

“আিম েতামায় েদখািছ এই েঘাড়াগুেলা িকেসর জনয্|”
10 তখন েলাকিট সুগন্ধী েঝাপগুেলার মেধয্ দঁািড়েয় উত্তর িদল,

“পৃিথবীর চািরিদেক এিদক ওিদক যাবার জনয্ প্রভু এই েঘাড়াগুেলােক
পািঠেয়েছন|”

11 তখন সুগন্ধী েঝাপঝােড়র মেধয্ দঁািড়েয় থাকা প্রভুর দূতেক
তারা বলল, “আমরা পৃিথবীর এিদক-ওিদক ঘুের েবিড়েযিছ এবং লক্ষয্
কেরিছ েয সমগ্র পৃিথবী শান্ত ও িস্থর|”

12 তখন প্রভুর দূত বলেলন, “প্রভু, েজরুশােলম ও িযহূদার
শহরগুেলােক স্বিস্ত িদেত আপিন আর কত েদরী করেবন? আপিন
70 বছর ধের এই শহরগুেলার প্রিত আপনার েরাধ েদিখেয়েছন|”

13 তখন প্রভু আমার সেঙ্গ কেথাপকথনরত েদবদূতিটেক অেনক
সদয় ও স্বিস্তপূণর্ কথা বলেলন| 14 তখন প্রভুর দূত আমােক
েলােকেদর এই কথা বলেত বলেলন:

প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন:
“েজরুশােলম ও িসেয়ােনর জনয্আমার একিট গভীর অনুভূিতআেছ|
15 এবং েয জািতরা িনেজেদর িনরাপদ বেল মেন কের, তােদর প্রিত

আিম অিতশয় েক্রাধািন্বত|
আিম যখন েতমন েরেগ িছলাম না,
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তখনআিম ঐ জািতেদর বয্বহার কেরিছলাম আমার েলােকেদর
শািস্ত িদেত|

িকন্তু ঐ জািতগুেলা ক্ষিত সাধন কেরেছ|”
16 তাই প্রভু বেলন,
“আিম েজরুশােলেম িফের আসব এবং তােক স্বিস্ত েদব|”
প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন,
“েজরুশােলমেক আবার গড়া হেব

আর েসখােন আমার গৃহও িনমর্াণ করা হেব|”

17 েদবদূেতরা বলল েলােকেদর বল:
“প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন,

�আমার শহর আবার ধনী হেয় উঠেব|
আিম িসেয়ানেক স্বিস্ত েদব|

আিম েজরুশােলমেক আবার আমার িবেশষ শহর িহসােব
মেনানীত করব|� ”

চারিট িশং আর চারজন কারীগর
18 তখন আিম উপেরর িদেক তািকেয় চারেট িশং েদখেত েপলাম|

19 তারপর আিম আমার সেঙ্গ আলাপচারী েসই দূতেক িজেজ্ঞস
করলাম, “এই িশংগুিলর অথর্ িক?”
িতিন আমােক বলেলন, “এই িশংগুিল হল েসই িশং যারা ইস্রােয়ল

ও িযহূদার েলােকেদর িবেদেশ ছিড়েয় িদেয়িছল|”
20প্রভুআমায় চারজন কারীগর েদখােলন| 21আিম তঁােক িজেজ্ঞস

করলাম, “ঐ চারজন কারীগর িক করেত আসেছ?”
িতিন বলেলন, “এই িশংগুিল েসই জািতগুিলর প্রিতিনিধত্ব করেছ,

যারা িযহূদার েলােকেদর আক্রমণ কেরিছল এবং েজার কের তুেল
তােদর িনবর্াসেন পািঠেয়িছল| তারা তােদর িবেদেশ ছঁুেড় েফেল
িদেয়িছল| িকন্তু এই চারজন কারীগর ঐ চারিট িশংেক ভয় েদখােত
এবং তােদর ছঁুেড় েফেল িদেত এেসেছ!”
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2
েজরুশােলম মাপা হল

1 তারপর আিম েচাখ তুেল েচেয় েদখলাম মাপার িফেত হােত
একজন মানুষ| 2আিম িজেজ্ঞস করলাম, “আপিন েকাথায় যােচ্ছন?”
িতিন আমায় বলেলন, “আিম েজরুশােলম েমেপ েদখেত চাই তা

ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ কতখািন|”
3 তখন েয েদবদূতিট আমার সেঙ্গ কথা বেলিছেলন িতিন চেল

েগেলন এবং আেরকিট েদবদূত তঁার সেঙ্গ কথা বলবার জনয্ এিগেয়
এেলন| 4 িতিন তােক বলেলন, “েদৗেড় িগেয় েসই যুবকেদর বল
েয েজরুশােলম মাপার পেক্ষ অিতশয় বড়| তার কােছ িগেয় এই
কথাগুেলা বল:

�েজরুশােলম হেব প্রাচীরিবহীন একিট শহর
কারণ েজরুশােলেম বসবাসকারী মানুষ ও পশুর সংখয্া হেব
অেনক|�

5 প্রভু বেলেছন,
�আিম শহেরর চারধাের একিটআগুেনর প্রাচীর ৈতরী কের তােক রক্ষা

করব|
এবং েসই শহেরর মিহমা আনয়ণ করবার জনয্ আিম েসখােন
বাস করব|� ”

ঈশ্বর তঁার েলােকেদর বাড়ীেত আহবান কেরেছন
6 প্রভু বেলেছন,
“তাড়াতািড় কর,

উত্তের অবিস্থত েদশিট তয্াগ কর!
হঁয্া, এটা সিতয্ েয আিম েতামার েলােকেদর

চতুিদ্দর্ েক ছিড়েয় িদেয়িছলাম|”
7 ওেহ িসেয়ােনর েলােকরা, যারা বািবেল বাস করছ,

েতামােদর প্রাণ বঁাচােত এ জায়গা েছেড় যাও এবং ঐ শহর
েছেড় পালাও!
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সবর্শিক্তমান প্রভুই এই কথা বেলেছন|
িতিন আমােক েসই জািতগুিলর মেধয্ পািঠেয়েছন যারা
েতামােদর লুঠ কেরিছল|

িতিন আমােক পািঠেয়েছন েতামােদর কােছ সম্মান আনেত|
8কারণ েতামােদর আঘাত করা,

ঈশ্বেরর েচােখর মিণেক আঘাত করবার তুলয্|
9 বািবেলর েলােকরা আমার েলােকেদর কারারুদ্ধ কেরিছল

এবং তােদর ক্রীতদাস বািনেয়িছল|
িকন্তু আিম তােদর আঘাত করেল তারা আমার েলােকেদর দাস হেয়

যােব|
তখন েতামরা জানেব েয সবর্শিক্তমান প্রভুইআমায় পািঠেয়েছন|

10 প্রভু বেলেছন,
“িসেয়ান, আনন্দ কেরা এবং সুখী হও!

কারণ আিম আসিছ এবং আিম েতামার শহের বাস করব|
11 েসই সমেয় বহু জািত

আমার কােছ আসেব|
তারা আমার েলাক হেব

এবং আিম েতামার শহের বাস করব|”
আর তুিম জানেব েয সবর্শিক্তমান প্রভু

আমায় েতামার কােছ পািঠেয়েছন|

12 প্রভু েজরুশােলমেক তঁার িবেশষ শহর িহেসেব আবার মেনানীত
করেবন|

িযহূদা হেব পিবত্র ভূিমেত তঁার অংশ|
13 প্রেতয্েক নীরব হও!

প্রভু তঁার পিবত্র আবাস হেত আসেছন|
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3
মহাযাজক

1 েদবদূতিট আমােক মহাযাজক িযেহাশূয়েক েদখােলন| িযেহাশূয়
প্রভুর দূেতর সামেন দঁাড়ােলন আর শয়তান তঁার ডানিদেক দঁাড়াল|
শয়তান িযেহাশূয়েক মন্দ কাজ করবার জনয্ েদাষােরাপ কেরিছল|
2 তখন প্রভুর দূত বলেলন, “প্রভু েতামােক ভত্র্  সনা করেছন এবং
িতিন েতামােক িতরস্কার করেত থাকেবন! প্রভু েজরুশােলমেক তঁার
িবেশষ শহর িহেসেব মেনানীত কেরেছন| আগুন েথেক েটেন েবর
করা একিট জ্বলন্ত কািঠর মত িতিন ঐ শহর রক্ষা কেরেছন|”

3 িযেহাশূয় েসই েদবদূতিটর সামেন দঁািড়েয় িছেলন| িযেহাশূেযর
পরেণ িছল েনাংরা কাপড়-েচাপড়| 4 তখন েদবদূতিট তঁার কােছ
দঁািড়েয় থাকা অপর েদবদূতেদর বলেলন, “িযেহাশূয়র ঐ মিলন বস্ত্র
খুেল নাও|” তখন েসই েদবদূত িযেহাশূয়েক বলেলন, “এখন আিম
েতামার পাপ দূর কের িদেয়িছ এবং আিম েতামােক নতুন আিধকািরক
বেস্ত্র সাজাব|”

5 তখন আিম বললাম, “ওর মাথায় একটা পিরষ্কার িশরস্ত্রাণ
পিরেয় দাও|” সুতরাং, যখন প্রভুর দূত কােছই দঁািড়েয়িছেলন, তারা
পিরষ্কার জামাকাপড় ও িশরস্ত্রাণ িদেয় তােক সিজ্জত করেলন| 6তখন
িযেহাশূয়েক দূত বলল,

7 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন,
“আিম যা বিল তা েশান

এবং আমার উপেদশ মত জীবনযাপন কর|
তাহেল তুিম আমার মিন্দেরর তত্ত্বাবধায়ক হেব

এবং মিন্দর প্রাঙ্গেণর যত্ন েনেব|
এবং কােছ দঁািড়েয় থাকা ঐ েদবদূতেদর মত

তুিমও মিন্দেরর েভতর েতামার ইচ্ছানুযায়ী েযেত পারেব|
8 ওেহ মহাযাজক িযেহাশূয়
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এবং েতামার সামেন েয মহাযাজেকরা বেস আেছ, সবাই দয়া
কের েশান|

অদূর ভিবষয্েত আমার িবেশষ দাসেক যখন আিম আনব তখন িক
ঘটেব তা েদখাবার জনয্ এই েলােকরা তার উদাহরণস্বরূপ|

তােক �শাখা� এই নােম ডাকা হয়|
9 েদখ, আিম িযেহাশূয়র সামেন একটা িবেশষ ধরেণর পাথর রাখিছ|

ঐ পাথরটার সাতটা িদক রেয়েছ|
আিম একিট িবেশষ বাতর্ া তােত েখাদাই করব|

এটাই েদখােব েয আিম একিদেন এই েদেশর প্রিতিট পাপ দূর
করব|”

10 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন,
“েসই সময় েলােকরা

তােদর বনু্ধবান্ধব ও প্রিতেবশীেদর সেঙ্গ একেত্র বসেব|
তারা এেক অপরেক ডুমুর গাছ ও দ্রাক্ষালতার তলায় বসবার জনয্

িনমন্ত্রণ জানােব|”

4
বািতদান ও দুিট অিলভ গাছ

1 েয েদবদূতিট আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন, িতিন আমােক
জাগাবার জনয্ আমার কােছ এেলন| েসই মুহূেতর্ আিম িছলাম ঘুম
েথেক সদয্ েজেগ ওঠা একজন মানুেষর মত| 2 তখন েদবদূত আমায়
িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক েদখেত পােচ্ছা?”
আিম বললাম, “আিম একিট িনেরট েসানার বািতদান েদখেত পািছ|

েসই বািতদােন সাতিট বািত রেয়েছ এবং বািতদােনর ওপের রেয়েছ
একিট পাত্র| েসই পাত্র েথেক সাতটা ফঁাপা নল েবিরেয় এেসেছ এবং
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প্রেতয্কিট বািতেত িগেয়েছ| নলগুিল পাত্র েথেক বািতেত েতল বহন
কের| 3 পাত্রিটর পােশ দুিট অিলভ গাছ, একিট ডান িদেক, অপরিট
বাম িদেক| এই গােছরা বািতর জনয্ েতল উৎপন্ন কের|” 4তখনআিম
আমার সেঙ্গ েয েদবদূতিট কথা বলিছেলন তঁােক িজেজ্ঞস করলাম,
“মহাশয়, এসেবর অথর্ িক?”

5 েদবদূতিট বলেলন, “এই িজিনসগুেলা িক তা িক তুিম জােনা
না?”
আিম বললাম, “জািন না মহাশয়|”
6 িতিন বলেলন, “এ হল সরুব্বািবেলর কােছ প্রভুর বাতর্ া:

সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন, �েতামার শিক্ত ও পরাক্রম েতামায় রক্ষা
করেব না| েতামার সাহাযয্ আসেব আমার আত্মা েথেক|� 7 ওেহ উঁচু
পবর্ত, তুিম সরুব্বািবেলর কােছ িকছুই নও| তার সামেন তুিম একিট
সমতলভূিমর মত| েস মিন্দরিট গড়েব এবং যখন সবেচেয় গুরুত্বপূণর্
পাথরিট েসখােন স্থাপন করা হেব, তখন েলােকরা েচঁিচেয় উঠেব,
�চমৎ  কার! অপূবর্!� ”

8 প্রভুর বাতর্ া আমােক আেরা বলল, 9 “সরুব্বািবল আমার
মিন্দেরর িভিত্ত স্থাপন করেব| েস মিন্দেরর কাজ সমূ্পণর্ করেব|
তখন তুিম বুঝেত পারেব েয সবর্শিক্তমান প্রভু আমােক েতামার কােছ
পািঠেয়েছন| 10শুরুেত কাজ অল্প হেলও েলােক তােত লিজ্জত হেব
না আর তারা ওেলান দিড় হােত সরুব্বািবলেক েদেখ ওরা খুব খুশী
হেব, েয সমাপ্ত হওয়া িনমর্াণ কাজ পরীক্ষা করেছ এবং মাপ-েজাক
করেছ| পাথেরর েয সাতিট ধার তুিম এখন েদখেল, তা প্রভুর চকু্ষস্বরূপ
� যা সব িদেক নজর েরেখিছল| পৃিথবীর সব িকছুই তারা েদখেত
পায়|”

11 তখন আিম (সখিরয়) তঁােক িজেজ্ঞস করলাম, “বািতদােনর
ডান ও বাম িদেকর জলপাই গাছগুিল িক েবাঝায়?” 12আিম তঁােক
আরও বললাম, “েসানার নল দুিটর পােশ আিম জলপাই গােছর দুিট
শাখা েদখলাম| েযগুেলার মেধয্ িদেয় েসানালী রেঙর েতল বইেছ-
েসগুিলরই বা অথর্ িক?”



সখিরয় 4:13 ix সখিরয় 5:6

13 তখন দূত আমােক বলেলন, “তুিম িক জােনা না এসেবর অথর্
িক?”
আিম বললাম, “মহাশয় জািন না|”
14 িতিন বলেলন, “এর অথর্ হল এরা েসই দুই বয্িক্তেক যারা সমস্ত

পৃিথবীর প্রভুেক েসবা করার জনয্ মেনানীত হেয়েছ, তােদর প্রিতিনিধত্ব
করেছ|”

5
উড়ন্ত হােত েলখা পঁুিথ

1 আিম আবার েচাখ তুললাম এবং েদখলাম েয একটা হােত
েলখা পঁুিথ বাতােস উড়েছ| 2 েদবদূতিট আমােক বলেলন, “তুিম িক
েদখছ?”
আিম বললাম, “একিট েগাটােনা হােত েলখা পঁুিথ উড়েছ, েযটা 20

হাত লম্বা এবং 10 হাত চওড়া|”
3 িতিন আমায় বলেলন, “এই েগাটােনা হােত েলখা পঁুিথেত

অিভশাপ েলখা রেয়েছ| হােত েলখা পঁুিথর একপােশ েচারেদর জনয্
অিভশাপ েলখা এবং অনয্ পােশ েসইসব েলাকেদর জনয্ অিভশাপ
েলখা যারা িমথয্া প্রিতশ্রুিত কের| 4প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন: �আিম
েচারেদর বাড়ী এবং যারা আমার নাম বয্বহার কের িমথয্া শপথ কের
তােদর বাড়ী এই পঁুিথ পাঠাব| এই পঁুিথ েসই বাড়ীগুিলেত থাকেব এবং
তােদর ধ্বংস করেব| এমনিক পাথর ও কােঠর পাত্রগুিলও এিট ধ্বংস
করেব|� ”

স্ত্রীেলাক এবং ঝুিড়
5 েয েদবদূতিট আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন িতিন বাইের েগেলন

এবং বলেলন, “েদখ, িক আসেছ?”
6আিম বললাম, “আিম জািন না, এটা িক?”
িতিন বলেলন, “ওটা মাপার ঝুিড়|” িতিন আরও বলেলন, “এই

েদেশর েলােকর পাপ মাপার জনয্ই এই ঝুিড়|”
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7 ঝুিড়র সীসার ৈতরী ঢাকনাটা েখালা হেল েদখা েগল তার মেধয্
এক স্ত্রীেলাক| 8 েদবদূতিট আমায় বলেলন, “ঐ স্ত্রীেলাকিট অধমর্েক
প্রিতিনিধত্ব কের|” তখন েদবদূতিট স্ত্রীেলাকিটেক েঠেল ঝুিড়র মেধয্
ঢুিকেয় তার ঢাকনািট বন্ধ কের িদেলন| 9 তখন আিম ওপেরর িদেক
তািকেয় সারস পাখীর মত* ডানা সেমত দুই জন স্ত্রীেলাকেক েদখেত
েপলাম| তারা নীেচ উেড় এল এবং তােদর পাখার বাতােসর সাহােযয্
েসই ঝুিড়টােক তুেল িনল| তারপর তারা ঝুিড়টােক বহন কের বাতােসর
মেধয্ িদেয় উেড় েগল| 10তখনআমার সােথআলাপচারী েদবদূতিটেক
আিম িজজ্ঞাসা করলাম, “ঝুিড়িটেক তারা েকাথায় বেয় িনেয় যােচ্ছ?”

11 েদবদূতিট উত্তর িদেলন, “তারা িশিনযর েদেশ একটা বাড়ী ৈতরী
করেব এবং ঝুিড়টােক তারা েসই বাড়ীর েভতের রাখেব|”

6

চার রথ
1 তারপর আিম আবার ওপের তািকেয় েদখলাম চারেট রথ, তারা

দুিট িপতেলর পবর্েতর মধয্ েথেক েবর হেয় আসেছ| 2 প্রথম রথিট
টানিছল লাল রেঙর েঘাড়া| িদ্বতীয় রথিটেক টানিছল কােলা রেঙর
েঘাড়া| 3 তৃতীয় রথিটেক টানিছল সাদা রেঙর েঘাড়া আর লাল িবনু্দ
িবনু্দ দাগওযালা েঘাড়াগুিল টানিছল চতুথর্ রথিটেক| 4 েয েদবদূতিট
আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন তঁােক আিম িজেজ্ঞস করলাম, “মহাশয়
এর অথর্ িক?”

5 েদবদূতিট বলেলন, “এরা চারিট বাতাস, তারা পৃিথবীর প্রভুর
কাছ েথেক সদয্ এেসেছ| 6কােলা েঘাড়াগুিল যােব উত্তর িদেক, লাল
েঘাড়াগুিল যােব পূেবর্, সাদা েঘাড়াগুিল যােব পিশ্চেম এবং লাল িবনু্দ
িবনু্দ দাগ েদওয়া েঘাড়াগুিল যােব দিক্ষেণ|”

* 5:9: সারস � মত িহব্রুেত এর অথর্ “অনুগত স্ত্রীেলাক|”
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7 লাল িবনু্দ খিচত েঘাড়ারা তােদর অংেশ পৃিথবীেত যাবার জনয্
বয্গ্র হেয় উঠল, তাই েদবদূত তােদর বলেলন, “যাও েতামরা সারা
পৃিথবী ঘুের এেসা|” তাই তারা পৃিথবীর চারিদক ঘুরেত েগল|

8তখন প্রভু আমােক িচৎকার কের বলেলন, “েদখ, েয েঘাড়াগুিল
উত্তের িগেয়িছল, তারা তােদর কাজ েশষ কের িফের এেসেছ| তারা
আমার আত্মােক শান্ত কেরেছ তাই আিম আর রুদ্ধ নই!”

যাজক িযেহাশূয়েক মুকুট পরােনা হল
9 তখন আিম প্রভুর কাছ েথেক আেরকিট বাতর্ া েপলাম| িতিন

বলেলন, 10 “িহল্দয়, েটািবয় ও িযদায় বািবেলর বন্দী দশা েথেক
িফের এেসেছ| েসই েলােকেদর কাছ েথেক তুিম রূেপা ও েসানা সংগ্রহ
কর এবং সফিনেয়র পুত্র েযািশেয়র বাড়ী যাও| 11 েসই রূেপা ও
েসানা বয্বহার কের একিট মুকুট ৈতরী কর এবং িযেহাষাদেকর পুত্র,
মহাযাজক িযেহাশূয়েক মুকুট মিণ্ডত কর| তারপর িযেহাশূয়েক এই
িবষয়গুিল বল:

12 প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বেলন:

�শাখা নােম এক মানুষ আেছন,
িতিন শিক্তমান হেয় উঠেবন,

িতিন প্রভুর মিন্দর গঁাথেবন|
13 িতিন প্রভুর মিন্দর গঁাথেবন ও সম্মান গ্রহণ করেবন|

িতিন িসংহাসেন বেস শাসন করেবন|
আর একজন যাজক তার িসংহাসেনর পােশ দঁাড়ােব|

এই দুই জন একসােথ শািন্তেত কাজ করেব|�

14 িহল্দয়, েটািবয়, িযদায় এবং সফিনেয়র পুত্র েযািশেয়র জনয্ একিট
স্মারক িহেসেব ঐ মুকুটিট তারা মিন্দেরই রাখেব|”
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15 দূরেদেশ বসবাসকারী েলােকরাও এেস মিন্দের িনমর্াণ করেব|
তখন েতামরা িনিশ্চতভােব জানেব েয প্রভুই আমােক েতামােদর কােছ
পািঠেয়িছেলন| প্রভুর কথা অনুসাের কাজ করেল এই িবষয়গুিল
ঘটেব|

7
প্রভু করুণা ও কৃপা চান

1পারেসয্র রাজা দািরয়াবেসর রাজেত্বর চতুথর্ বছেরর নবম মােসর
চতুথর্ িদেন সখিরয় প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপেলন| 2 ৈবেথেলর
েলােকরা শেরৎসর, েরগেম্মলক ও তার েলােকেদর প্রভুর কােছ
একটা প্রশ্ন িজেজ্ঞস করেত পািঠেয়িছেলন| 3 তারা সবর্শিক্তমান প্রভুর
মিন্দেরর যাজকগেণর কােছ এবং ভাববাদীেদর কােছ এেলন| ঐ
েলােকরা তােদর রশ্ন িজেজ্ঞসকরল: “অেনক বছর ধেরআমরা মিন্দর
ধ্বংস হেয় যাবার দরুণ েশাক কেরিছ| প্রেতয্ক বছেরর পঞ্চম মােস
আমরা উপবােসর জনয্ িবেশষ সময় িদেয়িছ|আমরা িক এই অনুশীলন
চািলেয় যাব?”

4 আিম সবর্শিক্তমান প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপলাম: 5 “এই
েদেশর যাজকেক এবং অনয্ েলােকেদর বল: সত্তর বছর ধের েতামরা
পঞ্চম ও সপ্তম মােস উপবাস কেরছ| েসই উপবাস িক সিতয্ই আমার
জেনয্? না! তা নয়| 6 আর েতামরা যখন েভাজন পান করেল
েসটাও িক আমার উেদ্দেশয্ করেল? তা নয়, বরং েতামােদরই
ভােলার জেনয্| 7এই একই িজিনষ প্রদান করেত প্রভু তঁার ভাববাদীেদর
বয্বহার কেরিছেলন| েজরুশােলম যখন উন্নত ও জনমানেব পূণর্ িছল
তখনও িতিন এই কথাগুিল বেলিছেলন| যখন ঈশ্বর এই কথাগুিল
বেলিছেলন তখন েজরুশােলেমর আেশপােশর শহর েনেগভ এবং
পিশ্চেমর পাহােড়র পাদেদেশ েলাকজন িছল|”

8 সখিরেয়র কােছ প্রভুর বাতর্ া এই:
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9 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন:
“যা িকছু িঠক এবং নয্ায়সঙ্গত েতামরা অবশয্ই তা করেব|

েতামরা এেক অপেরর প্রিত অবশয্ই দয়ালু ও কৃপাপূণর্ হেব|
10 িবধবা, দিরদ্র, িবেদশী

ও অনাথেদর ওপর উৎ পীড়ন েকােরা না|
অপেরর অমঙ্গল করবার িচন্তা েকােরা না|”

11 িকন্তু েসইসব েলােকরা শুনেত অস্বীকার করত|
িতিন যা চাইেতন তা করেত তারা অস্বীকার করত|

তারা কান বন্ধ করত বেল
ঈশ্বেরর কথা শুনেত েপেতা না|

12 তারা িছল একগঁুেয়|
প্রভু সবর্শিক্তমান তঁার আত্মা দ্বারা

ভাববাদীেদর মাধয্েম েলােকেদর কােছ বাতর্ া পাঠােতন|
িকন্তু তারা শুনেতা না|

তাই সবর্শিক্তমান প্রভু রুদ্ধ হেয়িছেলন|
13 সবর্শিক্তমান প্রভু বলেলন,
“আিম তােদর ডাকেল

তারা উত্তর িদল না|
তাই এখন যিদ তারা আমায় ডােক,

আিম তােদর উত্তর েদব না|
14আিম তােদর িবরুেদ্ধ জািতগুেলােক ঝেড়র মত িনেয় আসব|
ঐসব জািতেদর তারা জানতও না|

তারা েদশিট অিতক্রম কের েগেল
েসিট ধ্বংসস্তুেপ পিরণত হেব|”
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8
প্রভু েজরুশােলমেক আশীবর্াদ করার প্রিতশ্রুিত করেলন

1 সবর্শিক্তমান প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া এল| 2প্রভু সবর্শিক্তমান
বেলেছন, “আিম িসেয়ান পবর্তেক ভােলাবািস| আিম তােক এেতাই
ভােলাবািস েয েস আমার প্রিত িবশ্বস্ত না হেল আিম তার ওপর খুব
েরেগ উঠলাম|” 3প্রভু বেলেছন, “আিম িসেয়ােন িফের এেসিছ|আিম
েজরুশােলেম বাস করিছ| েজরুশােলমেক বলা হেব িবশ্বস্ত শহর|
প্রভুর পবর্তেক বলা হেব পিবত্র পবর্ত|”

4 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন, “প্রবীন বয্িক্তেদর আবার
েজরুশােলেমর রাস্তায় ঘােট েদখা যােব| দীঘর্ জীবন লাভ করেব
বেল েলােকেদর হঁাটার জনয্ লািঠর প্রেয়াজন হেব| 5 েছাট েছাট
েছেলেমেয়েদর েখলাধূলার েকালাহেল রাস্তাগুেলা ভের থাকেব|”
6অবিশষ্ট যারা থাকেব তারা এটােক িবস্ময়কর বেল গণয্ করেব! প্রভু
সবর্শিক্তমান এ কথা বেলেছন!

7 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন, “েদখ পূবর্ ও পিশ্চেমর েদশগুিল হেত
আিম আমার েলােকেদর উদ্ধার করব| 8আিম তােদর এখােন িফিরেয়
আনব, তারা েজরুশােলেম বাস করেব| তারা আমার েলাক হেব এবং
আিম তােদর িবশ্বস্ত ঈশ্বর হব|”

9 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন, “শিক্তমান হও! সবর্শিক্তমান প্রভুর
মিন্দেরর প্রস্তর স্থাপন করবার সময় ভাববাদীরা এই বাতর্ া প্রচার
কেরিছেলন| আজও েতামরা েসই একই বাতর্ া শুনছ| 10 েসই সমেয়র
পূেবর্ েলােকেদর মজুর বা গবািদ পশু ভাড়া করবার টাকা িছল না|
েলােকেদর পেক্ষ ভ্রমণ বা যাতায়াত করাও িনরাপদ িছল না| সংকট
েথেক েলােক েকান সমেয়ই িনস্তার েপত না| আিম প্রিতিট েলাকেক
অনয্ েলােকেদর িবেরাধী কের তুেলিছলাম| 11 িকন্তু এখন েসইরকম
নয়| অবিশষ্ট যারা রেয়েছ তােদর জনয্ েসরকম হেব না|” প্রভু
সবর্শিক্তমান এইসব কথা বেলন|

12 “এই েলােকরা শািন্তেত েরাপণ করেব| দ্রাক্ষাও ফলােনা হেব|
েদেশ ভাল ফসল হেব এবং জিম পযর্াপ্ত পিরমাণ বৃষ্টি পােব| আিম
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এই সব িকছুই আমার েলােকেদর েদব| 13 অনয্ জািতগণ অিভশাপ
েদবার জনয্ ইস্রােয়ল ও িযহূদার নাম উদাহরণস্বরূপ বয্বহার করত|
িকন্তু আিম ইস্রােয়ল ও িযহূদােক রক্ষা করব এবং তােদর নাম
আশীবর্াদজনক হেয় উঠেব| সুতরাং ভয় েপও না, শিক্তমান হও!”

14 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন, “েতামার পূবর্পুরুেষরা আমায় রুদ্ধ
কেরিছল, তাইআিম তােদরধ্বংস করব িস্থর কেরিছলাম|আিমআমার
িসদ্ধান্ত পিরবতর্ ন কিরিন|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|
15 “এখন আিম আমার মন পিরবতর্ ন কেরিছ আর েজরুশােলম ও
িযহূদার েলােকেদর মঙ্গল করবার িবষয় িস্থর কেরিছ| সুতরাং ভয়
েপও না| 16 িকন্তু েতামােদর অবশয্ই এগুেলা করেত হেব: েতামার
প্রিতেবশীেক সতয্ কথা বেলা| আদালেত েলােকর িবচার করবার সময়
এমন িসদ্ধান্ত েনেব যা সতয্, িঠক এবং যা েলােকেদর মেধয্ শািন্ত
আেন| 17 েতামার প্রিতেবশীেক আঘাত করার জনয্ েকান পিরকল্পনা
কেরা না| িমথয্া প্রিতশ্রুিত েকার না! এইসব কাজ কের আনন্দ েপও
না কারণ আিম এইসব িজিনষ ঘৃণা কির!” প্রভু এইসব কথা বেলেছন|

18 আিম সবর্শিক্তমান প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপলাম|
19 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন, “চতুথর্, পঞ্চম ও দশম মােসর িবেশষ
িদেন েতামরা উপবাস করেত থােকা| েসইসব েশােকর িদন আনেন্দর
িদেন পিরণত হেব| েসইসব িদন, আনেন্দর হেব ও আশীবর্াদ ধনয্ হেয়
উঠেব| সতয্ ও শািন্তেক েতামােদর ভােলাবাসা উিচৎ !”

20 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন,
“ভিবষয্েত বহু শহর েথেক েলােকরা েজরুশােলেম আসেব|
21 িবিভন্ন শহেরর েলােকরা এেক অপরেক অভয্থর্না জানােব| তােদর

মেধয্ েকউ েকউ বলেব,
�আমরা সবর্শিক্তমান প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেত ও তঁার উপাসনা
করেত যািচ্ছ|�

অনয্রা বলেব,
�েতামােদর সেঙ্গ আমরাও িক েযাগদান করেত পাির?� ”
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22 অেনক েলাক এবং অেনক বলবান জািত েজরুশােলেম
সবর্শিক্তমান প্রভুর উপাসনা করেত ও তঁার অনুগ্রেহর অেন্বষণ করেত
আসেব| 23 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন, “েসই সময়, িবেদশ েথেক
িবিভন্ন ভাষাভাষী দশজন িবেদশী একজন ইহুদীর কােছ এেস তার
কাপড় েটেন ধের বলেব, �আমরা শুেনিছ েয ঈশ্বর আপনার সেঙ্গ
রেয়েছন| আমরা িক এেস আপনার সেঙ্গ উপাসনা করেত পাির?� ”

9
অনয্ জািতেদর িবপেক্ষ িবচার

1 ঈশ্বেরর কাছ েথেক একিট বাতর্ া| এ হল হদ্রক েদশ
এবং তার রাজধানী দেম্মশেকর িবরুেদ্ধ প্রভুর বাতর্ া, “ইস্রােয়ল
পিরবারেগাষ্ঠীরাই একমাত্র পিরবারেগাষ্ঠী নয় যারা ঈশ্বর সম্বেন্ধ
সেচতন| প্রেতয্েকই সাহােযয্র জনয্ ঈশ্বেরর িদেক তাকায়| 2 এই
বাতর্ ািট হমাৎ-এর িবরুেদ্ধ| হমাৎ হদ্রক শহেরর সীমা| এই বাতর্ ািট েসার
ও সীেদােনর িবরুেদ্ধ যিদও েসই েদেশর েলােকরা জ্ঞানী এবং দক্ষ|
3 েসারেক একিট দুেগর্র মত কের িনমর্াণ করা হেয়িছল| েসখানকার
েলােকরা এত রূেপা সংগ্রহ কেরেছ েয তা ধূেলার মত অগিণত এবং
েসানা ও মািটর মত সাধারণ হেয় পেড়েছ| 4 িকন্তু প্রভু আমােদর
সদাপ্রভু তার সবটাই িনেয় েনেবন| িতিন তার শিক্তশালী েনৗবহর ধ্বংস
করেবন এবং শহরিটেক আগুন দ্বারা ধ্বংস করেবন!

5 “অিস্কেলােনর েলােকরা এইসব েদেখ ভয় পােব| ঘসার েলােকরা
ভেয় কঁাপেব| ইেক্রাণর েলােকরা এইসব ঘটেত েদেখ সমস্ত আশা
হািরেয় েফলেব| ঘসায আর েকান রাজা থাকেব না| অিস্কেলােন েকউ
বাস করেব না| 6অৈবধ সন্তােনরা অেস্দােদর রাজা হেয় বসেব| আিম
পেলষ্টীয়েদর দপর্ চূণর্ করব| 7 তােদর মুখ আর দঁাত েথেক আিম েয
মাংসেত তখনও রক্ত েলেগিছল এবং অনয্ানয্ িনিষদ্ধ খাবার সিরেয়
েফলব| অবিশষ্ট পেলষ্টীয়রা আমার েলােকেদর একিট অংশ বেল গণয্
হেব| তারা িযহূদােত আেরকিট পিরবারেগাষ্ঠী হেব| িযবূষীয়রা েযমন
কেরিছল, েতমিনভােব ইেক্রাণর েলােকরা আমার েলােকেদর একিট
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অংশ হেব| 8 আমার মিন্দরেক রক্ষা করবার জনয্ আিম ৈসনয্েদর
িবরুেদ্ধ মিন্দেরর চািরিদেক িশিবর স্থাপন করব| আিম শত্রু েসনােক
এর ওপর িদেয় অিতরম করেত েদব না| আিম এখন আমার িনেজর
েচাখ িদেয় লক্ষয্ রাখিছ|”

ভাবী রাজা
9 িসেয়ান, উল্লাস কর!

েজরুশােলেমর েলােকরা, আনেন্দ িচৎকার কর!
েদখ, েতামােদর রাজা েতামােদর কােছ আসেছন!

িতিনই েসই ধাির্মক রাজা, িতিনই েসই িবজয়ী রাজা, িকন্তু িতিন
নম্র|

িতিন একিট খচ্চেরর িপেঠ চেড় আসেছন|
একিট ভারবাহী গাধার বাচ্চার ওপর চেড় আসেছন|

10 রাজা বেলন, “আিম ইফ্রিয়েমর রথগুিল
এবং েজরুশােলেমর অশ্বগুিলেকও সিরেয় েফলব|
আিম যুেদ্ধ বয্বহার করবার ধনু েভেঙ্গ েফলব|”

রাজা জািতগুিলর কােছ শািন্তর সংবাদ আনেবন|
িতিন সাগর েথেক সাগের রাজত্ব করেবন|
ফরাৎ নদী েথেক পৃিথবীর দূরতম প্রান্ত পযর্ন্ত|

প্রভু তঁার েলােকেদর রক্ষা করেবন
11 েজরুশােলম, েতামার চুিক্ত রেক্তর মেধয্ সীলেমাহর করা হেয়িছল|

তাই আিম েতামার বন্দীেদর শূনয্ আধার েথেক রক্ষা কেরিছ|
12 বন্দীরা, েতামােদর মাতৃভূিমেত িফের যাও!

এখন েতামােদর আশার িকছু বাকী রেয়েছ|
আিম আবার এই িদ্বতীয়বার বলিছ

আিম েতামােদর কােছ িফের আসিছ!
13 িযহূদা, আিম েতামােক ধনুেকর মত বয্বহার করব|

ইফ্রিয়ম, আিম েতামােক তীেরর মত বয্বহার করব|
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ইস্রােয়ল, আিম েতামােক গ্রীেসর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
তরবািরর মত বয্বহার করব|

14 প্রভু তােদর সামেন দশর্ন েদেবন
এবং তঁার তীরগুিল িবদুয্েতর মত ছঁুড়েবন|

প্রভু আমার সদাপ্রভু িশঙা বাজােবন
আর েসনারা মরুভূিমর ধূেলার ঝেড়র মত সামেন েধেয় যােব|

15 সবর্শিক্তমান প্রভু তােদর প্রিতরক্ষা করেবন|
েসনারা পাথর িদেয় শত্রুেদর পরািজত করেব|

তারা তােদর শত্রুেদর রক্ত
দ্রাক্ষারেসর মত প্রবািহত কিরেয় তােদর হতয্া করেব|
এটা হেব েসই রেক্তর মত যা েবদীর েকাণগুেলােত ছঁুেড় েফলা
হয়!

16 েসই সমেয়, েযমন একজন েমষপালক
তার েমষেদর রক্ষা কের
েতমিনভােব প্রভু তঁার েলােকেদর রক্ষা করেবন|

তারা তঁার কােছ অতয্ন্ত মূলয্বান হেব|
তঁার হােত তারা হেব চাকিচকয্ময় গয়নার মত|

17 সবিকছু মঙ্গলময় ও সুন্দর হেব|
শসয্ এবং দ্রাক্ষা হেব প্রচুর,

এবং সমস্ত যুবক-যুবতী েসগুেলা েখেয়
এবং নতুন দ্রাক্ষারস পান কের শিক্তশালী হেয় উঠেব!

10
প্রভুর প্রিতশ্রুিত সকল

1প্রভুর কােছ বসন্তকােল বৃষ্টিরজনয্ প্রাথর্না কর|প্রভু বজ্র পাঠােবন
এবং বৃষ্টি পড়েব| প্রেতয্ক বয্িক্তর েক্ষেত শসয্ বৃিদ্ধর জনয্ ঈশ্বর বৃষ্টি
েদন|



সখিরয় 10:2 xix সখিরয় 10:11

2 েলােক মূির্ত্ত ও যাদুর মাধয্েম ভিবষয্ৎ জানেত েচষ্টা কের| িকন্তু
েসটা েকান কােজর নয়| যাদুকররা সবসময় তােদর স্বপ্ন ও দশর্ন
সম্পেকর্ কথা বেল িকন্তু েসগুেলা সবই িনছক িমথয্া| তাই েলােকরা
সাহােযয্র জনয্ ভুল পেথ চািলত েমেষর মত এিদক ওিদক ঘুের
েবড়ােচ্ছ এবং তােদর চালনা করবার জনয্ েকান েমষপালক েনই|

3 প্রভু বেলন, “আিম েমষপালকেদর প্রিত অতয্ন্ত রুদ্ধ| আিম
তােদর শািস্ত েদব| ঐ েনতারা আমার েলােকেদর জনয্ জবাবিদিহ
করেত বাধয্|” (িযহূদার েলােকরা ঈশ্বেরর পাল| ঈশ্বর তােদর যত্ন েনন,
িঠক েযমন একজন ৈসনয্ তার সুন্দর যুেদ্ধর অেশ্বর যত্ন েনয়|)

4 “েকােণর পাথর, তঁাবুর কীলক, যুেদ্ধর ধনু এবং আিধকািরকরা
একসেঙ্গ আসেব| 5তারা হেব েযাদ্ধারা শত্রু ৈসনয্বািহনীর ওপর রাস্তা
ঘােট কাদা মািড়েয় চেল যাবার মত| তারা যখন লড়াই করেব প্রভু
তােদর সেঙ্গ থাকেবন| তারা অশ্বােরাহী ৈসনয্েদরও হারােব| 6 আিম
িযহূদার পিরবারেক বলবান করব| যুদ্ধ েজতার জনয্ আিম েযােষেফর
পিরবারেক সাহাযয্ করব| আিম তােদর িনরাপেদ িফিরেয় আনব|
তােদর এমন সান্ত্বনা েদব মেন হেব আিম েযন কখনই তােদর েছেড়
যাই িন| আিমই প্রভু তােদর ঈশ্বর তােদর সাহাযয্ করব| 7 ইফ্রিয়েমর
েলােকরা েযাদ্ধােদর মত খুশী হেব, যারা পান করবার জনয্ প্রচুর
দ্রাক্ষারস েপেয়েছ| তােদর েছেলেমেয়রাও উল্লাস করেব| তােদর হৃদয়
প্রভুেত আনিন্দত হেয় উঠেব|

8 “আিম িশস্ িদেয় তােদর সবাইেক ডাকব| আিম তােদর সংগ্রহ
করব| আিম তােদর সিতয্ই রক্ষা করব এবং তারা অতীেতর মত
বংশবৃিদ্ধ করেব| 9 হঁয্া, আিম আমার েলােকেদর িবিভন্ন জািতর মেধয্
ছিড়েয় িদেয়িছ| েসইসব দূরবতীর্ স্থােন তারা আমায় স্মরণ করেব| তারা
ও তােদর সন্তােনরা জীবন্ত িফের আসেব| 10 আিম তােদর িমশর ও
অশূর েথেক িফিরেয় আনব, তােদর িগিলয়দ ও িলবােনান অঞ্চেল
িনেয় আসব| এবং তােদর জনয্ যেথষ্ট জায়গা থাকেব না” 11 (িতিন
দুেযর্াগপূণর্ সমুদ্র পার হেবন এবং দুরন্ত জলরািশেত আঘাত হানেবন|
নীল নদীর গভীরতম জল িতিন শুিকেয় েফলেবন| অশূেরর গেবর্র
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পতন হেব এবং িমশেরর ক্ষমতা িনেয় েনওয়া হেব|) 12 প্রভু তঁার
েলােকেদর শিক্তশালী করেবন এবং তারা তঁার কতৃ্তর্ েত্ব এবং নােম
বঁাচেব| প্রভু এইসব কথা বেলেছন|

11
ঈশ্বর অনয্ানয্ জািতেদর শািস্ত েদেবন

1 িলবােনান, েতামার ফটকগুিল েখাল,
আগুন েতামার এরস বৃক্ষগুিল পুিড়েয় েশষ কের িদক|

2 বৃহৎ  এরস বৃক্ষগুিলেক পুিড়েয় েদওয়া হেয়েছ বেল েদবদারু বৃক্ষরা
কঁাদেব|

ঐসব দৃঢ় বৃক্ষগুিলেক িনেয় যাওয়া হেব|
বাশেনর ওক গাছগুিল দুষ্পর্েবশয্ বন

েকেট েফলা হেয়েছ বেল কঁাদেব|
3 েশান েমষপালকরা কঁাদেছ

কারণ তারা তােদর পশুচারণভূিম হািরেয়েছ|
যুব িসংহশাবকগুিলর গজর্ ন েশান|

যদর্ ন নদীর ধােরর ঘন বনিট ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়েছ|

4 প্রভু আমার ঈশ্বর এই কথাগুিল বেলন, “েয েমষগুিলেক হতয্া
করবার জনয্ পালন করা হেচ্ছ তােদর যত্ন নাও| 5 যারা েসগুেলা
েকেন ও হতয্া কের তােদর শািস্ত েদওয়া হেব না| েয সব বয্বসায়ী
েমষগুেলা িবক্রী কেরেছ তারা বেল, �প্রভুর প্রশংসা কর, আিম ধনী
হেয় উেঠিছ!� েমষপালকরা তােদর েমষেদর জনয্ দুঃিখত হয় িন|
6আিম এই েদেশ েয েলােকরা থােক তােদর প্রিত সহানুভূিতপূণর্ও হব
না” প্রভু এইসব কথা বেলেছন, “আিম প্রেতয্কেক তার প্রিতেবশী ও
রাজার দ্বারা অপবয্বহৃত হেত েদব| আিম তােদর েদশ ধ্বংস করেত
েদব| আিম তা বন্ধ করব না!”
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7 তাই আিম েসই সব হতভাগয্ েমেষর যত্ন িনলাম, যােদর হতয্া
করার জনয্ পালন করা হেয়িছল| আিম এই কােজর জনয্ দুিট লািঠ
িনলাম| একিট লািঠর নাম িদলাম মেনারম, আর অনয্িটর নাম িদলাম
ঐকয্| তারপর আিম েমষেদর যত্ন িনেত শুরু করলাম| 8 এক মােসর
মেধয্ আিম িতনজন েমষপালকেক বরখাস্ত করলাম| আিম েমষেদর
প্রিত অৈধযর্য্য্ হলাম এবং তারাও আমােক ঘৃণা করেত শুরু করল|
9 তখন আিম বললাম, “আিম চললাম, আিম েতামােদর যত্ন েনব না|
েয সব েলােকরা মরেত বেসেছ, তারা মরুক | যারা ধ্বংস হেত চেলেছ
তােদর ধ্বংস েহাক্ | এবং যারা বাকী থাকেব তারা এেক অপরেক
ধ্বংস করুক|” 10এরপরআিম “মেনারম” নামক লািঠটা িনলাম এবং
তা েভেঙ্গ েফললাম| সমস্ত েলােকেদর সেঙ্গ ঈশ্বেরর চুিক্ত েয েভেঙ্গ
চুরমার হেয় িগেয়িছল তা েদখাবার জনয্ আিম এটা করলাম| 11 তাই,
েসই িদেন চুিক্তিট এবং েসই হতভাগয্ েমেষরা যারা আমােক লক্ষয্
করিছল, তারা জানল েয এই বাতর্ া ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসিছল|

12 তখন আিম বললাম, “তুিম যিদ আমায় েবতন িদেত চাও েতা
দাও, নতুবা িদও না!” তাই তারা আমায় 30িট রূেপার মুদ্রা িদল|
13তখন প্রভু আমায় বলেলন, “তােদর েচােখ আিম ঐরকম মূলয্বান|
ঐ টাকা মিন্দেরর অথর্ভাণ্ডাের ছঁুেড় েফল|” তাই আিম েসই 30িট
রূেপার মুদ্রা িনেয় প্রভুর মিন্দেরর অথর্ ভাণ্ডাের ছঁুেড় িদলাম| 14এরপর
আিম ঐকয্ নামক লািঠটা িনেয় দুই টুকেরা কের ভাঙলাম| িযহূদা ও
ইস্রােয়েলর মেধয্ েয আর ঐকয্ েনই েসটা তােদর েবাঝাবার জনয্
আিম এটা করলাম|

15 তখন প্রভু আমায় বলেলন, “এখন েসইসব িজিনস নাও যা
েকবলমাত্র একজন মূখর্ েমষপালক বয্বহার কের| 16 এটা েথেকই
তারা বুঝেব েয আিম আমার েদেশ একজন নতুন েমষপালক আনব|
েয েমেষরা মারা যােচ্ছ তােদর যত্ন এই যুবক িনেত পারেব না| েস
আহত েমষেদর সুস্থ করেত পারেব না| যারা েবঁেচ রেয়েছ তােদর েস
খাওয়ােত পারেব না| সুস্থ সবল েমষেদর েমের েফলা হেব এবং তােদর
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মাংস সমূ্পণর্রূেপ েখেয় েফলা হেব| েকবল তােদর কু্ষরগুেলা পেড়
থাকেব|”

17 ওেহ আমার অকমর্ণয্ েমষপালক,
েতামরা আমার েমষেদর তয্াগ কেরছ|

ওেক শািস্ত দাও!
ওর ডান েচােখ ও হােত তরবাির িদেয় আঘাত কর|
তার ডান হাত িনষ্কমর্া হেয় যােব|
তার ডান েচাখ অন্ধ হেব|

12
িযহূদার চািরিদেকর জািতসমূহ সম্পেকর্ দশর্ন

1 ইস্রােয়ল সম্বেন্ধ প্রভুর করুণ বাতর্ া| প্রভু আকাশেক িবসৃ্তত
কেরেছন এবং পৃিথবীেক তার িভিত্তর ওপর বিসেয়েছন| িতিনই েসই
জন িযিন েলােকেদর মেধয্ আত্মা েরেখেছন| আর প্রভুই এইসব
কথা বেলেছন| 2 “েদখ, েজরুশােলমেক আিম তার প্রিতেবশী
েদশগুেলার কােছ একিট িবেষর পােত্র পিরণত করব| ঐ েদশগুেলা
েজরুশােলম শহরেক আরমণ করেব| সমগ্র িযহূদা অবরুদ্ধ হেব|
3আিম েজরুশােলমেক একটা ভারী পাথেরর মত কের েদব| েয েকউ
তােক িনেত েচষ্টা করেব েসই েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা হেয় যােব| তারা
কাটা পড়েব এবং তার দ্বারা তােদর আঁচড় লাগেব| তবু পৃিথবীর সমস্ত
জািত েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত একেত্র আসেব| 4 েসই
সমেয় আিম েঘাড়ােদর ভীত করব এবং েঘাড়সওয়াররা আতঙ্কগ্রস্ত
হেব| আিম শত্রুপেক্ষর সমস্ত েঘাড়ােক অন্ধ কের েদব, িকন্তু আমার
েচাখ েখালা থাকেব আর আিম িযহূদা পিরবােরর উপর নজর রাখব|
5 িযহূদা পিরবােরর েনতারা েলােকেদর উৎসািহত করেব| তারা বলেব,
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�প্রভু সবর্শিক্তমানই আমােদর ঈশ্বর| িতিনই আমােদর বলবান কেরন|�
6 েসই সময়, আিম ঐ েনতােদর বনভূিমর একিট আগুেনর মত কের
েদব| আগুন েযমন খড়েক পুিড়েয় ধ্বংস কের, িঠক েতমিনভােব
তারা তােদর শত্রুেদর সমূ্পণর্রূেপ পুিড়েয় েদেব| তােদর চািরিদেকর
শত্রুেদরও তারা ধ্বংস করেব| যােত েজরুশােলেমর েলােকরা আরাম
করেত পাের|”

7 প্রভু প্রথেম িযহূদার েলােকেদর রক্ষা করেবন, আর তাই
েজরুশােলেমর েলােকরা আর েবশী বড়াই করেত পারেব না| দায়ুেদর
পিরবার ও েজরুশােলেম বসবাসকারী অনয্ েলােকরাও বড়াই কের
বলেত পারেব না েয তারা িযহূদার অনয্ েলােকেদর চাইেত ভাল|
8 িকন্তু প্রভু েজরুশােলেমর েলাকেদর প্রিতরক্ষা করেবন| এমনিক
সবেচেয় জবরজঙ েলাকও দায়ুেদর মত মহাবীর ৈসনয্ হেয় উঠেব|
দায়ুদ পিরবােরর েলােকরা েদবতােদর তুলয্ হেব| প্রভুর দূতেদর মত,
তােদর যুদ্ধেক্ষেত্র এিগেয় েদেব|

9 প্রভু বেলন, “েসই সমেয় েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
েযসব জািত আসেব তােদর আিম ধ্বংস করব| 10 আিম দায়ুেদর
ও পিরবােরর সদসয্েদর এবং েজরুশােলেম বাসকারী েলােকেদর
আিম ক্ষমাশীল ও দয়ায় ভরা আত্মা েদব| তারা আমার িদেক তাকােব,
েসই একজন যােক তারা িবদ্ধ কেরিছল এবং তারা িবলাপ করেব|
একমাত্র পুেত্রর িবেয়ােগ েলােক েযমন েশাক কের তারা েসরকম
তীব্রভােব কঁাদেব| একজেনর প্রথমজাত পুেত্রর মৃতুয্েত েলােক েযমন
েশাক কের, তারা েতমনই েশাক করেব| 11 েসসময় েজরুশােলেম
েরাদন ও মহােশােকর িদন উপিস্থত হেব| মিগেদ্দান উপতয্কায় হদদ্-
িরেম্মােণর মৃতুয্েত েলােক েযমন েরাদন কেরিছল এসময় েসরকমই
হেব| 12 প্রিতিট পিরবার িনেজ েথেকই দুঃেখ েশাক করেব| দায়ুদ
পিরবােরর পুরুষ সদসয্রা িনেজ েথেকই েশাক করেব এবং তােদর
স্ত্রীরা িনেজ েথেকই েরাদন করেব| নাথন পিরবােরর পুরুষ সদসয্রা
িনেজর েথেকই েশাক করেব এবং তােদর স্ত্রীরা পৃথক পৃথক ভােব
কঁাদেব| 13 েলিবর পিরবােরর পুরুষ সদসয্রা িনেজর েথেকই েশাক
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করেব ও তােদর স্ত্রীরাও িনেজ েথেকই কঁাদেব| িশিময়ন পিরবােরর
পুরুষ সদসয্রা িনেজ েথেকই েশাক করেব এবং তােদর স্ত্রীরাও
িনেজ েথেকই কঁাদেব| 14অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠীর েক্ষেত্রও েসই একই
বয্াপার হেব| পুরুেষরা ও স্ত্রীেলােকরা িনেজ েথেকই কঁাদেব|”

13
1 েসইিদন দায়ুদ পিরবােরর সদসয্েদর জনয্ ও েজরুশােলেম

বসবাসকারী অনয্ানয্ েলােকেদর জনয্ এক নতুন ঝণর্া েখালা হেব|
এই ঝণর্ািট হেব পাপ ও অশুিদ্ধ েথেক শুিদ্ধকরেণর িনিমত্ত|

ভ্রান্ত ভাববাদী আর নয়
2 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন, “েসইসময় আিম পৃিথবী েথেক

মূির্ত্তসমূেহর নাম েকেট েদব| ভ্রান্ত ভাববাদীেদরআরঅশুদ্ধআত্মােদর
সিরেয় েদব| েলােকরা এমনিক তােদর নামও মেন করেব না| এবং
আিম ভ্রান্ত ভাববাদী ও অশুিচ আত্মােদর পৃিথবী েথেক দূর করব|
3 যিদ েকউ ভাববাণী অবয্াহত রােখ, তেব তােক শািস্ত েপেত হেব|
এমনিক তার িপতামাতাও তােক বলেব, �প্রভুর নােম তুিমও িমথয্া
কথা বলছ|� েস ভাববাণী করেছ বেল তার মাতা িপতাই তােক িবদ্ধ
কের হতয্া করেব| 4 েসই সময়, ভাববাদীরা তােদর দশর্ন ও ভাববাণী
সম্বেন্ধ লিজ্জত হেব| তারা িনেজেদর ভাববাদী বেল সনাক্ত করবার
জনয্ ভাববাদীেদর িনিমত্ত েমাটা েপাষাক পরেব না| তারা েলাকেক
ঠকাবার জনয্ ঐ েপাষাকগুেলা পরেব না| 5 তারা বলেব, �আিম
একজন ভাববাদী নই| আিম একজন কৃষক, এবং েছাট েবলা েথেকই
আিম মােঠ কৃিষ কাজ কেরিছ|� 6 িকন্তু অনয্ েলােকরা বলেব, �িকন্তু
েতামার হােতর ঐ আঘাতগুিল িকেসর?� েস তখন বলেব, �আিম
আমার বনু্ধর বাড়ী মার েখেয়িছলাম|� ”

7 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন, “আমার তরবাির েমষপালকেদর
আঘাত করুক! েসটা আমার বনু্ধেক আঘাত করুক! েমষপালকেদর
আঘাত কর এবং েমেষরা পলায়ন করেব| এবং আিম েসই কু্ষদ্রগণেক
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শািস্ত েদব| 8 েদেশর দুই-তৃতীয়াংশ েলাক আঘােত মারা যােব িকন্তু
এক-তৃতীয়াংশ অবিশষ্ট থাকেব| 9 তখন আিম ঐ অবিশষ্ট এক
তৃতীয়াংশ েলােকেদর পরীক্ষা করব| আিম তােদর িবিভন্ন সংকেট
েফলব| েসগুেলা হেব তােদর অিগ্নপরীক্ষার মত িঠক েযমন েলােকরা
আগুন বয্বহার কের রূেপােক খঁািট করেত অথবা েসানা খঁািট িকনা
তা পরীক্ষা করেত| তখন তারা আমার নােম ডাকেব আর আিম তােদর
ডােক সাড়া েদব| আিম বলব, �েতামরা আমার েলাক|� আর তারা
বলেব, �প্রভু আমােদর ঈশ্বর|� ”

14
িবচােরর িদেনর বণর্না

1 েদখ, িবচােরর জনয্ প্রভুর িবেশষ িদন আসেছ| আর েয সম্পদ
তুিম লুঠ করছ তা েতামার শহের ভাগ করা হেব| 2 েজরুশােলেমর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্ আিম সমস্ত জািতেক জেড়া করব| শত্রুরা
শহর অিধকার করেব এবং ঘর বািড় ধ্বংস করেব| স্ত্রীেলাকেদর
ওপর বলাৎ  কার করা হেব এবং অেধর্ক েলাকেক বন্দী কের িনবর্াসেন
িনেয় যাওয়া হেব| বাদবাকীরা েপছেন পেড় থাকেব| 3 তখন েসইসব
জািতর সেঙ্গ যুদ্ধ করবার জনয্ প্রভু িনেজ যােবন অতীেত েযমন
িতিন যুদ্ধ কেরিছেলন| 4 েসই সময় িতিন ৈজতুন পবর্েতর ওপের
দঁাড়ােবন, েয পবর্ত েজরুশােলেমর পূেবর্ অবিস্থত| ৈজতুন পবর্ত িচের
যােব এবং পবর্েতর একভাগ উত্তের, অপরভাগ দিক্ষেণ সের যােব|
পিশ্চম েথেক পূেবর্ এক গভীর উপতয্কার সৃষ্টি হেব| 5 েসই উপতয্কা
েতামার িনকটবতীর্ হেল েতামরা পালাবার েচষ্টা করেব| েযমন িযহূদার
রাজা উিষেয়র সমেয় ভূিমকেম্পর িদেন েতামরা েদৗেড়িছেল েসইরকম
েদৗেড় পালােব| ঈশ্বর আসেবন, এবং তঁার সমস্ত পিবত্র েলােকরা তঁার
সেঙ্গ থাকেব|

6-7 েসই িদন হেব িবেশষ িদন| েসই িদন আেলা, ঠাণ্ডা বা িহম বেল
িকছু থাকেব না| েকবল প্রভু জােনন তা িকভােব হেব, িকন্তু িদন বা
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রাত বেল িকছু থাকেব না| সাধারণতঃ অন্ধকার যখন েনেম আেস
েসই সময়েতওআেলা থাকেব| 8 েসই িদন েজরুশােলম েথেক জীবন্ত
জেলর ধারা বইেব| েসই জলধারা দুিট েস্রােত ভাগ হেয় এক ভাগ পূবর্
িদেক মৃত সাগের এবং অপর ভাগ পিশ্চেম ভূমধয্সাগের বইেব| েসই
জেলর ধারা সারা বছর ধের থাকেব, িক গ্রীেষ্ম, িক শীেত| 9 েসই সময়,
প্রভু সমস্ত পৃিথবীর রাজা হেবন| েসই িদন প্রভু হেবন একজন| তঁার
নাম হেব একিটই| 10 েসই সময়, েজরুশােলেমর চারধার মরুভূিমেত
পিরণত হেব| েগবা েথেক েনেগেভর িরেম্মাণ পযর্ন্ত মরুভূিমর মত
হেয় যােব| িকন্তু েজরুশােলেমর পুেরা শহরিট আবার িনমর্াণ করা
হেব| িবনয্ামীন ফটক েথেক প্রথম ফটক (েকােণর ফটক) পযর্ন্ত এবং
হনেনেলর দুগর্ েথেক রাজার দ্রাক্ষা কুণ্ড পযর্ন্ত| 11 েকান শত্রু আর
তােদর ধ্বংস করেত েসখােন আসেব না| েজরুশােলম িনরাপদ হেব|

12 িকন্তু েয সমস্ত জািত েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল,
প্রভু তােদর শািস্ত েদেবন| তােদর মােঝ িতিন েপ্লগ েরাগিট পাঠােবন|
জীিবতকােলই তােদর মাংস পচেত শুরু করেব| তােদর েচাখগুেলা
েকাটের পচেব আর িজব মুেখর মেধয্ পচেত শুরু করেব| 13-15 এই
মারাত্মক েরাগ শত্রু িশিবরগুিলেত ছিড়েয় যােব| েসই মারাত্মক েরাগ
তােদর েঘাড়া, উট এবং গাধােদর মেধয্ও ছিড়েয় যােব|
েসই সময়, ঐ েলােকরা সিতয্ই প্রভুেক ভয় পােব| প্রেতয্কিট

েলাক অনয্ েলােকর হাত েটেন ধরেব আর তারা এেক অপেরর
সেঙ্গ লড়াই করেব| এমনিক িযহূদাও েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেব| সমস্ত েলােকর কাছ েথেক েসানা, রূেপা ও কাপড় েচাপড়
জেড়া করার পরও এটা ঘটেব| 16 েজরুশােলেম যারা যুদ্ধ করেত
এেসিছল, তার েথেক েবঁেচ থাকা েলােকরা প্রিত বছর েসই রাজা িযিন
সবর্শিক্তমান প্রভু, তঁার উপাসনা করেত আসেব| এবং কুিটরবাস পবর্
পালন করেত েজরুশােলম পযর্ন্ত যােব| 17আর পৃিথবীর েকান পিরবার
যিদ েজরুশােলেম সবর্শিক্তমান প্রভুর উপাসনা করেত না যায় তেব
প্রভু তােদর বৃষ্টি েদেবন না| 18 যিদ িমশেরর েকান পিরবার কুিটরবাস
পবর্ পালন করেত না আেস তেব প্রভু শত্রু জািতেদর েক্ষেত্র েযমন
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কেরিছল েতমিন তােদরও েসই মারাত্মক েরােগ আক্রান্ত করেবন|
19 এই শািস্ত হেব িমশরীয়েদর জনয্ এবং অনয্ েয েকান জািত যারা
কুিটরবাস পবর্ পালন করেত না আেস তােদর জনয্|

20 েসই সময়, প্রভু সব িকছুর মািলক হেবন| এমনিক েঘাড়ার গলার
ঘিণ্টগুিলেতও েলখা থাকেব, প্রভুর জনয্ পিবত্র| *আর প্রভুর মিন্দের
বয্বহৃত সমস্ত বাসন-েকাষন েবদীর বাটীর মত পাত্রগুিলর মেতাই
গুরুত্বপূণর্ হেব| 21প্রকৃতপেক্ষ েজরুশােলম ও িযহূদার প্রিতিট পােত্রই
এই কথা েলখা থাকেব| প্রভু সবর্শিক্তমােনর জনয্ পিবত্র| ৈনেবদয্
উৎসগর্ করেত েয সমস্ত েলাক এেসিছল এেস েসই সমস্ত পাত্র িনেয়
তােত তােদর িবেশষ খাবার রান্না করেব|
েসই সময়, সবর্শিক্তমান প্রভুর মিন্দের েকান বয্বসায়ীেক আর

েদখেত পাওয়া যােব না|

* 14:20: প্রভুর � পিবত্র মিন্দের বয্বহৃত সমস্ত িকছুর ওপের এই শব্দগুিল েলখা থাকত|
এেত েবাঝা েযত েয এইগুিল প্রভুর িজিনস এবং একমাত্র িবেশষ কােজ বয্বহৃত হেত পাের|
এই েলেবল আঁটা থালাগুিল যাজকরা েকবলমাত্র পিবত্র স্থােন বয্বহার করেত পারত|
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