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1 হােশয় ২:৫

হােশয় ভাববাদীর পু ক

হােশয়র মা যেম রভু ঈ বেরর বাতা

১ ১ রভরু এই বাতািট বিরর পু র হােশয়র কােছ এেসিছল। উিষয়, যাথম, আহস এবং িহি য়—এরা যখন িযহদূার রাজা,
সই সময় এই বাতািট এেসিছল। এই সময় যায়ােশর পু র যারিবয়াম ই রােয়েলর রাজা িছেলন।

২ হােশয়র কােছ এটাই িছল রভরু রথম বাতা। রভু বেলিছেলন, “যাও, একজন পিততােক িবেয় কর যার ব যাবিৃ র
দ ন স ান হেয়েছ। কন? কারণ এেদেশর লাকরা পিততােদর মেতাই যবহার কেরেছ। তারা রভরু রিত অিব ব
হেয়েছ।”

িযি রেয়েলর জ
৩ সজ য হােশয় িদলািয়েমর ক যা গামরেক িবেয় করল। গামর গভবতী হল এবং হােশয়েক একিট পু র উপহার িদল।

৪ রভু হােশয়েক বলেলন, “তার নাম িযি রেয়ল রােখা। কন? কারণ িকছ ু েণর মে য আিম িযি রেয়েলর উপ যকােত
র পােতর জ য যহরূ পিরবারেক শাি দব। তারপর আিম ই রােয়েলর রা যেক বংস করব। ৫ এবং সই সমেয়,
িযি রেয়ল উপ যকায় ই রােয়েলর ধনকু ভা ব।”

লা- হামার জ
৬ তারপর গামর আবার গভবতী হেলা এবং একিট ক যা স ােনর জ িদল। রভু হােশয়েক বলেলন, “তার নাম লা-

হামা রােখা। কন? কারণ আিম ই রােয়ল দশেক রমাগত মা করেত পারব না। আিম আর তােদর মা করেত থাকব
না। ৭ িক আিম িযহদূা জািতর রিত ক ণা দখাব। আিম িযহদূা জািতেক র া করেবা। আিম তােদর র া করার জ য ধনকু
অথবা তরবাির যবহার করব না। আিম তােদর র া করার জ য যেু র ঘাডা় অথবা স য যবহার করব না। আিম আমার
িনেজর মতা বেল তােদর র া করব।”

লা-অি র জ
৮ লা- হামার লালন-পালন শষ করার পর, গামর আবার গভবতী হল। স একিট িশ পেু রর জ িদল। ৯ তখন রভু

বলেলন, “তার নাম লা-অি রােখা। কন? কারণ তামরা আমার লাক নও। আিম তামােদর ঈ বর নই।”

রভু ঈ বর রিত িত কেরেছন য ই রােয়লীয়েদর সং যা বিৃ পােব
১০ “ভিব যেত, ই রােয়ল জািতর লাকসং যা সমেু রর বািলর মেতা অসং য হেব। তিুম বািল পিরমাপ করেত পার না

অথবা তার সং যা নেতও পার না। তখন এটা যখােন তােদর বলা হেয়িছল, ‘ তামরা আমার লাক নও,’ সই জায়গােতই
তােদর বলা হেব, ‘ তামরা জীব ঈ বেরর স ান।’

১১ “তখন িযহদূাবাসী এবং ই রােয়লবাসীরা একি রত হেব। তােদর মে য থেক তারা একজন শাসকেক িনধারণ করেব।
এবং ঐ দেশর ভখূে র জ য তােদর জািত হেব অেনক বড!় *িযি রেয়েলর িদন স যই মহৎ  হেব।”

২ ১ “তখন তামরা তামােদর ভাইেদর বলেব, ‘ তামরা আমার লাক।’ এবং তামরা তামােদর বােনেদর বলেব, ‘িতিন
তামােদর রিত কৃপা রদশন কেরেছন।’”

২ “ তামার মােয়র সে তক কর। তক কর! কন? কারণ স আমার রী নয়! আিম তার বামী নই! তােক ব যার
মত হেত বারণ কর। তার ন িটর ম য থেক তার রিমকেদর সিরেয় িনেত বল। ৩ যিদ স তার যিভচার ব করেত
অ বীকার কের, তাহেল আিম তার সাজেপাশাক খেুল তােক ন কের দব। তার জে র িদেন স যমন িছল সই অব ায় আিম
তােক যাগ করব। আিম তার লাকেদর িনেয় যাব এবং স জনহীন ম ভিূমর মেতা হেয় যােব। ত ৃ ায় যােত স মের
আিম সই যব া করব। ৪ আিম তার স ানেদর রিত কান রকম ক ণা করব না। কারণ তারা পিততার স ান। ৫ তােদর মা
পিততার মেতা যবহার কের। তার কােজর জ য তােদর মােয়র ল া পাওয়া উিচত। স বেলিছল, ‘আিম আমার রিমকেদর
কােছ যাব। আমার রিমকরা আমােক খাবার এবং জল দয়। তারা আমােক পশম এবং িসে র কাপড় দয়। তারা আমােক
রা ারস এবং জলপাই তল দয়।’

*১:১১ ঐ দেশর … বড় আ িরক অেথ, “তারা ভখূ থেক বেড় উঠেব।”
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৬ “ সজ য আিম ( রভ)ু তামার (ই রােয়েলর) রা া কাঁটা িদেয় আটেক দব। আিম একিট দওয়াল তরী করব। তখন
স আর তার পথ খুঁেজ পােব না। ৭ স তার রিমকেদর পছেন ছটুেব, িক তােদর ধরেত সমথ হেব না। স তার রিমকেদর

খুঁেজ বডা়েব, িক তােদর খুঁেজ পােব না। তখন স বলেব, ‘আিম আমার রথম বামীর (ঈ বর) কােছ িফের যাব। যখন
আিম তাঁর সে িছলাম তখন আমার জীবনটা খবুই ভাল িছল। এখনকার চেয় তখন জীবনটা খবুই ভােলা িছল।’

৮ “ স (ই রােয়ল) জানত না য আিমই হি সই রভু য তােক শ য, রা ারস এবং তল িদতাম। আিম তােক
অেনক বশী কের েপা এবং সানা িদেয় গিছ। িক ই রােয়লবাসীরা বােলর মিূ করার সময় ওই সব েপা এবং সানা
যবহার কেরিছল। ৯ সজ য আিম (ঈ বর) িফের আসব। ফসল কাটার সমেয় আিম আমার শ য-কণা িলেক িফিরেয় নব।
রা া েলা তির হবার সমেয় আিম আমার রা ারস িফিরেয় নব। আিম আমার পশম এবং মসীনা ব রও িনেয় নব। স

যােত তার ন দহ আ ািদত করেত পাের সজ য আিম তােক ওই িজিনস িল িদেয়িছলাম। ১০ এখন আিম তার সাজ- পাশাক
খেুল দব। স ন হেব—যােত তার সব রিমকরা তােক দখেত পায়। আমার শি র আওতা থেক কউ তােক র া করেত
পারেব না। ১১ আিম (ঈ বর) তার সব আেমাদ কেড় নব। আিম তার ছিুট, তার অমাব যার উৎসব, তার িব রােমর িদন িলেক
থািমেয় দব। তার সব িবেশষ ভাজন উৎসব েলােক থািমেয় দব। ১২ আিম তার রা া এবং ডমুরু গাছ েলােক বংস করব।
স বেলিছল, ‘আমার রিমকরা এই িজিনস েলা িদেয়িছল।’ িক আিম তার বাগান েলােক বদেল দব। বাগান েলা গভীর

জ েল পিরণত হেব। ব য প রা আসেব এবং ওই জ েলর গাছপালা থেকই আহার সং রহ করেব।
১৩ “ স বাল- দর পিরচযা কেরিছল। সজ য আিম তােক শাি দব। স বাল- দর ধপূ িনেবদন কেরিছল। স িনেজেক

অল ার ও নােকর গয়না িদেয় সািজেয় িছল। তারপর স তার রিমকেদর কােছ িগেয়িছল এবং আমােক ভেুল িগেয়িছল।”
রভু এই কথা েলা বেলেছন।

১৪ “সতুরাং আিম ( রভ)ু তার সে ক না রসতূ কথা বলব। আিম তােক ম ভিূমর িদেক িনেয় যাব এবং সখােন তার
সে নরম সেুর কথা বলব। ১৫ সখােন আিম তােক রা ার ত িল দব। আিম তােক আশার তারণ িহসােব আেখার
উপ যকা দব। তখন স তার যৗবনকােল যমনভােব আমার সে কথা বলত এবং স যখন িমশর থেক বিরেয় এেসিছল
সই ভােব আমার সে কথা বলেব।” ১৬ রভু এই কথা িল বেলেছন।

“ সই সমেয় তিুম ‘আমার বামী’ বেল আমােক সে বাধন করেব। তিুম আমােক ‘আমার বাল’ বেল ডাকেব না। ১৭ আিম
তার মখু থেক বাল- দর নাম কেড় নব। তখন লােক আর বােলর নাম উ ারণ করেব না।

১৮ “ সই সময়, আিম ই রােয়লীয়েদর জ য মােঠর জ েদর সে , আকােশর প ীসমেূহর সে এবং মািটেত হামা িড়
দওয়া রাণীেদর সে একিট চিু করব। আিম যেু র ধনকু, তরবাির এবং অ র-শ র ভেঙ দব। দেশর মে য কান

অ র-শ রই পেড় থাকেব না। আিম দশটােক িবপদমু করব, যােত ই রােয়েলর লাক শাি েত ঘেুমােত পাের। ১৯ এবং
আিম ( রভ)ু িচরকােলর জ য তামােক আমার নববধূ করব। আিম ধািমকতায়, যায়িবচাের, রেম ও কৃপায় তামােক আমার
নববধূ িহসােব তির করব। ২০ আিম তামােক আমার িব ব নববধূ িহসােব তির করব। তখন তিুম রভেুক যথাথভােব জানেত
পারেব। ২১ এবং সই সমেয়, আিম উ র দব।” রভু এই কথা েলা বেলেছন।
“আিম আকােশর সে কথা বলব,
এবং তারা পিৃথবীেত বিৃ এেন দেব।
২২ পিৃথবী ভু া, রা ারস এবং তল উৎপাদন করেব।
তারা িযি রেয়েলর রেয়াজন মটােব।
২৩ আিম তার জিমেত ব বীজ বপন করব।
লা- হামােক আিম কৃপা দখােবা।
লা-অি েক, আিম বলব, ‘তিুম আমার লাক’

এবং তারা আমােক বলেব,
‘আপিন আমােদর ঈ বর।’”

হােশয় গামরেক দাস ব থেক িকেন আনেলন

৩ ১ তখন রভু আবার আমােক বলেলন, “ গামেরর অেনক রিমক আেছ িক তামােক অব যই তােক ভােলােবেস যেত
হেব। কন? কারণ সটা রভরু মেতাই কাজ। রভু ই রােয়ল জািতেক ভালেবেসই যাে ন িক তারা অ য দবতােদর

পজূা কেরই চেলেছ। তারা িক  িমেশর িপেঠ খেত ভালবােস।”
২ সজ য আিম গামরেক ৬ আউ েপা এবং ৯ বেুশল বািল িদেয় িকেন িনলাম। ৩ তারপর আিম তােক বললাম, “ তামােক

অব যই অেনক িদেনর জ য আমার সে থাকেত হেব। পিততার মেতা আচরণ কােরা না। তিুম অ য মানষুেদর সে ও থাকেত
পারেব না এবং আিম তামার বামী হব।”
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৪ একইভােব, ই রােয়লবাসীরা রাজা অথবা নতােদর ছাডা়ই ব িদন কাটােব। তােদর উৎসগ অথবা রণ থাকেব না।
তারা যাজকেদর িবেশষ পাশাক এেফাদ অথবা গহৃেদবতা ছাডা়ই থাকেব। ৫ এরপর ই রােয়লবাসীরা িফের আসেব। তারপর
তারা তােদর রভ,ু তােদর ঈ বর এবং দায়দূ, তােদর রাজার খাঁেজ যােব। শেষর িদন িলেত, তারা রভেুক এবং তাঁর
ধািমকতােক স ান দবার জ য আসেব।

ই রােয়েলর উপর রভু

৪ ১ ই রােয়লবাসীরা, রভরু বাতা শান! যসব লাকরা এই দেশ বাস করেছ রভু তােদর িব ে িনেজর যিু েলা
বলেবন, “এই দেশর লাকরা স যই ঈ বরেক জােন না। লাকরা ঈ বেরর কােছ িব ব এবং অনগুতও নয়। ২ লাকরা

িদি য দয়, িম যা বেল, খনু এবং চিুর কের। তারা যিভচারমলূক পাপ কাজ কের আর তােদর বা া রেয়েছ। লাকরা বাের
বাের খনু কের। ৩ মেৃতর জ য লােক যভােব কাঁেদ সই ভােব দশিটও কাঁদেছ এবং দেশর সব লােকরা বল। এমনিক
মােঠর প , আকােশর পাখী এবং সমেু রর মাছরাও মারা যাে । ৪ কান লােকরই অপর একজেনর সে তক করা বা তােক
দাষী করা উিচত নয়। ওেহ যাজক, আমার তক তামার সে ! ৫ যাজকরা, িদেনর বলায় তামােদর পতন হেব। রাি রেবলায়

ভাববাদীরাও তামােদর সে পেড় যােব। আর আিম তামােদর মাতােক বংস করব।
৬ “আমার লাকরা িবন হেয়েছ কারণ তােদর কান ান নই। তামরা িশখেত অ বীকার কেরেছা, সজ য আিমও

তামােদর আমার যাজকেদর কাজ িদেত অ বীকার করব। তামরা তামােদর ঈ বেরর িবিধ ভেুল িগেয়ছ, সজ য আিম
তামােদর স ানেদর ভেুল যাব। ৭ তারা অহ ারী হেয়েছ! তারা আমার িব ে উ েরা র আেরা পাপ কাজ কেরেছ, সজ য

আিম তােদর মহৎ বেক ল ায় পা িরত করব।
৮ “যাজকরা লাকেদর পাপ কােজর সে যাগ িদেয়েছ। তারা অেনক বশী পিরমােণ ঐ পাপ কাজ করেত চেয়েছ। ৯ সজ য

যাজকরা ঐ লাকেদর চেয় কান অংেশ িভ নয়। তারা যসব কাজ কেরেছ তার জ য আিম তােদর শাি দব। তারা য ভলু
কাজ কেরেছ তার জ য আিম রিতেশাধ নব। ১০ তারা খােব, িক তারা তােত ত ৃ হেব না! তারা যৗন পােপ িল হেব, িক
তােদর কান স ান হেব না। কারণ তারা রভেুক ছেড় িদেয়েছ এবং পিততার মত থােক।

১১ “ যৗনপাপ, তী র পানীয় এবং নতনু রা ারস একজন লােকর সাজাসিুজভােব িচ া করার মতা ন করেব। ১২ আমার
লাকরা উপেদেশর জ য কােঠর খ েক িজ াসা করেছ। তারা ভাবেছ, ওই কািঠ েলা তােদর উ র দেব। কারণ পিততার

মেতাই তারা মিূ েলার পছেন ছেুটিছল। তারা তােদর ঈ বরেক ছেড় িদেয়েছ এবং পিততার মেতা হেয় গেছ। ১৩ তারা
পবেতর ওপর উৎসগ িনেবদন কের পাহােডর় ওপর ওক গাছ, ঝাউ গাছ এবং দবদা গােছর তলায় ধপূ বালায়। ঐ গাছ িলর
ছায়া খবুই সু র দখায়, সজ য তামােদর মেয়রা পিততােদর মেতা ঐ গােছর তলায় েয় থােক এবং তামােদর পু রবধরূা
যৗন পােপ িল হয়।

১৪ “ তামােদর ক যারা পিততার মেতা থােক বেল অথবা তামােদর পু রবধরূা যৗন পাপ কাজ করেছ বেল আিম তােদর
দাষ দব না। লােকরা পিততােদর কােছ যায় এবং তােদর সে ঘেুমায়। তারা পিততােদর সে যায় এবং মি ের তােদর

সে ই দবতােক উৎসগ দয়। ফেল, ঐ বাকা লাকরা িনেজেদরই বংস করেছ।

ই রােয়েলর ল াজনক পাপ কাজ
১৫ “ই রােয়ল তিুম একজন পিততার মেতা কাজ করছ; িক এই বেল িযহদূােক দাষী হেত িদও না। িগল ্গেল অথবা

বৎ -আবেন যও না। রিত িত দওয়ার সময় রভরু নাম যবহার কেরা না। কখনও বােলা না, ‘জীব রভরু িদ য!’
১৬ রভু ই রােয়লেক ব িজিনস িদেয়েছন। িতিন এমনই এক মষপালেকর মতন, িযিন তাঁর মষ েলােক রচরু ঘােস ভরা
মােঠ িনেয় যান; িক ই রােয়ল হে জদী। ই রােয়ল িঠক একটা বাছেুরর মেতা য বারবার ছেুট পালায়।

১৭ “ই রিয়ম রিতমা িলর সে সংযু হেয়েছ। কােজই তােক একা থাকেত দাও। ১৮ ই রিয়মরা মাতাল হেল ব যার
মত যবহার কের। তারা উৎেকাচ ভালবােস এবং তা দাবী কের। তােদর শাসকরা তােদর লাকেদর ল ার কারণ হয়। তােদর

রিমকেদর সে থাকেত দাও। ১৯ বাতাস তার পাখা িদেয় তােদর িবর কের। তােদর উৎসগ তােদর কােছ ল া আনেব।

নতারাই ই রােয়ল এবং িযহদূােক পাপ কাজ করাে

৫ ১ “যাজকগণ, ই রােয়লীয়রা এবং রাজ-পিরবােরর সদ যরা, আমার কথা শােনা: িবচাের তামরা দাষী সা য হেয়ছ!
“ তামরা িম ার ফাঁদ েলার মেতা। তামরা যন তােবাের জিমর উপর িবিছেয় থাকা জােলর মেতা। ২ তামরা অেনক

অেনক খারাপ কাজ কেরছ। সজ য আিম তামােদর সবাইেক শাি দব! ৩ আিম ই রিয়মেক জািন। ই রােয়ল আমার কাছ
থেক লিুকেয় থাকেত পাের না। ই রিয়ম, এখন তিুম িঠক পিততার মেতা আচরণ কর। ই রােয়ল তার পােপর জ য অ িচ

হেয় গেছ। ৪ ই রােয়লবাসীরা ব খারাপ কাজ কেরেছ এবং ওই খারাপ কাজ েলা তােদর ঈ বেরর কােছ িফের যাওয়ার
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পে বাধা হেয় গেছ। তারা সব সময় িকভােব অ যা য দবতার পছেন ছাটা যায় তার কথাই িচ া কের। তারা রভেুক
জােন না। ৫ ই রােয়েলর অহ ারই তােদর িব ে একিট সা ী। ঐ ই রােয়ল এবং ই রিয়ম তােদর পােপ হাঁচট খেয়েছ।
িযহদূাও তােদর সে হাঁচট খেয়েছ।

৬ “জনসাধারেণর নতারা রভরু খাঁেজ যােব। তারা তােদর সে মষ এবং গ িলেকও নেব; িক তারা রভেুক খুঁেজ
পােব না। কন? কারণ িতিন তােদর ছেড় চেল গেছন। ৭ তারা রভরু রিত িব ব িছল না। তােদর স ানরা কান
অপিরিচতজাত। িক এখন িতিন আবার তােদর এবং তােদর দশ বংস করেবন।”

ই রােয়ল বংেসর ভিব যৎবাণী
৮ “িগিবেয়ােত ভরী বাজাও।
রামােত তরুী বাজাও।
বৎ -আবেন সতকবাণী দাও।

িব যামীন, শ তামার পছেন।
৯ শাি দওয়ার সমেয়
ই রিয়ম শূ য হেয় যােব।
আিম (ঈ বর) ই রােয়েলর পিরবারেদর এই বেল সতক কের িদি য,
ওই যাপার েলা স যই ঘটেব।
১০ িযহদূার নতারা চারেদর মেতা,
যারা অ য লােকর স ি চিুর করার চ া কের।
সজ য আিম (ঈ বর) তােদর ওপর

জেলর মেতা আমার রাধ ঢেল দব।
১১ ই রিয়ম শাি পােব,
রা ার মেতা তােক চেপ িপেষ ফলা হেব।

কারণ স নাংরা িজিনসেক অনসুরণ করেব বেল িঠক কেরেছ।
১২ পত য ভােব কাপেডর় টকুেরা ন কের,
সইভােব আিম ই রিয়মেক বংস করব।

একিট কা খ যমন পচেন য় রা হেত থােক
আিম সই ভােবই িযহদূােক বংস করব।
১৩ ই রিয়ম তার অসু তা দেখিছল এবং িযহদূা তার আঘাত দেখিছল;
সজ য তারা অশেূরর কােছ সাহাে যর জ য িগেয়িছল।

তারা মহান রাজােক তােদর সম যার কথা বেলিছল।
িক রাজা তামােদর আেরা য করেত পারেব না।
িতিন তামােদর আঘাত িনরাময় করেত পারেবন না।
১৪ কন? কারণ আিম ই রিয়েমর কােছ িসংেহর মেতা হব।
আিম িযহদূাবাসীেদর কােছ যবুক িসংেহর মত হব।
আিম— যাঁ, আিম ( রভ)ু তােদর টকুেরা টকুেরা কের িছঁেড় ফলব।
আিম তােদর দূের বহন কের িনেয় যাব।
কউ তােদর র া করেত পারেব না।

১৫ আিম আমার িনেজর জায়গায় িফের যাব।
যত ণ পয না জনসাধারণ বীকার করেছ য তারা দাষী,
যত ণ পয না তারা আমােক খুঁজেত আসেছ।
যাঁ, তােদর িবপেদর সমেয় তারা আমােক খুঁেজ পেত আ রাণ চ া করেব।”

রভরু কােছ িফের আসার পরু ার

৬ ১ “এেসা, চল আমরা রভরু কােছ িফের যাই।
িতিন আমােদর আঘাত কেরেছন, িক িতিনই আমােদর আেরা য করেবন।

িতিন আমােদর আহত কেরিছেলন, িক িতিন আমােদর ( ত ান িলেক) পি িদেয় বঁেধ দেবন।
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২ িদন বােদ িতিন আমােদর জীবন িফিরেয় দেবন।
ততৃীয় িদেন, িতিন আমােদর ওঠােবন।
তাহেল আমরা তাঁর সামেন বঁেচ থাকেত পারব।
৩ এস, রভরু স বে আমরা ান স য় কির।

রভেুক জানবার জ য আ রাণ চ া কির।
য রকম িনি ত ভােব আমরা জািন য ভার হেত চেলেছ
স রকম ভােবই আমরা িনি ত য িতিন আসেছন।
রভু আমােদর কােছ বিৃ র মেতা আসেবন,

বসে র বিৃ র জল যভােব মািটেক িস কের।”

লাকরা িব ব নয়
৪ “ই রিয়ম, তামার সে আিম িক করব?
িযহদূা, তামার সে আিম িক করব?
তামার িব ব তা তা ভােরর কুয়াশার মেতা,
তামার িব ব তা তা িশিশেরর মেতা, যা সকােল িমিলেয় যায়।

৫ তাই আিম তােদর ভাববাদীেদর বারা কেট ফেলিছ।
আমার আেদেশই তােদর হ যা করা হেয়েছ;
যােত যায় তামার কাছ থেক
আেলার মেতা বিরেয় যেত পাের।
৬ কারণ, আিম িব বাসপণূ ভােলাবাসা চাই,
উৎসগ নয়।
আিম চাই লােক ঈ বরেক জানকু,
হামবিল উৎসগ নয়।

৭ িক লােক চিু ভেঙ িছল, িঠক আদম য ভােব ভেঙ িছল।
তােদর রাে য তারা আমার রিত অিব ব ।
৮ িগিলয়দ অধমচারীেদর শহর।
সখানকার লাকরা চালািক কের অ যেদর হ যা কেরেছ।

৯ ডাকাতরা লিুকেয় থােক,
পেথ কাউেক আ রমণ করার জ য অেপ া কের।
একইভােব, যাজকরা িশিখেমর রা ার ওপর অেপ া কের
এবং পথচারীেদর আ রমণ কের তারা অেনক অ যায় কেরেছ।
১০ ই রােয়ল জািতর মে য একিট ভয় র িজিনস দেখিছ।
ই রিয়ম ঈ বেরর রিত অিব ব িছল।
পােপ ই রােয়ল নাংরা হেয় গেছ।
১১ িযহদূা, তামার জ য ফসল কাটারও একটা সময় আেছ।
যখন আিম আমার লাকেদর ব ী দশা থেক িফিরেয় আনব, তখনই এটা ঘটেব।”

৭ ১ “আিম ই রােয়লেক আেরা য করব!
তখন লাকরা জানেত পারেব য ই রিয়ম পাপ কেরিছল।

লােক শমিরয়ার িম যা জানেত পারেব।
য চাররা শহের আসা-যাওয়া কের লাকরা তােদর স বে জানেব।

২ ওই লাকরা িব বাস কের না য আিম তােদর অপরাধ রণ করব,
তােদর ম কাজ িল চািরিদেকই রেয়েছ।
আিম তােদর পাপ েলা দখেত পাি ।
৩ তারা তােদর নতােদর িম যাচারণ িদেয় খশুী কের।
তােদর রা দবতারা তােদর নতােদর খশুী রােখ।
৪ একজন িটওয়ালা িট বানােনার জ য



হােশয় ৭:৫ 6 হােশয় ৭:১৪

ময়দার তাল তির কের তা উনেুন রােখ।
িট ফেুল উঠেল িটওয়ালা

উনেুনর আঁচ আর বািডে়য় দয় না।
িক ই রােয়লবাসীরা স রকম নয়।
ই রােয়লবাসীরা সব সময় তােদর আ েনর আঁচ বািডে়য় িদে ।
৫ আমােদর রাজার িদেন রা ারেসর উ ােপ নতারা অসু হেয় পেডে়ছ।
সজ য রাজা িব পকারীেদর

িব ে হাত রসািরত কেরেছন।
৬ লাকরা তােদর গাপন ফ ী আঁেট।
উে জনায় তােদর দয় উনেুনর মেতা বেল।
সারারাত ধের তােদর উে জনা বেল;
এবং সকাল বলায়ও সই উে জনা আ েনর মেতা ভীষণ গরম।
৭ তারা সবাই গরম উনেুনর মতন।
তারা তােদর শাসকেদর বংস কেরেছ।
তােদর সব রাজারা ভপূিতত হেয়েছ।
তােদর মে য কউই সাহাে যর জ য আমােক ডােকিন।”

ই রােয়ল জােন না য স বংস হেব
৮ “ই রিয়ম অ য জািতসমেূহর সে িমশেছ।
ই রিয়ম ক -এর মত যার িদক যাঁকা হয়িন।
৯ অপিরিচতরা ই রিয়েমর মতা বংস কের;
িক ই রিয়ম স িবষয় িকছইু জােন না।
ই রিয়েমর ওপর পাকা চলু ছিডে়য় দওয়া হেয়েছ;
িক ই রিয়ম এসেবর িবষয় িকছইু জােন না।
১০ ই রিয়েমর অহ ার কবল মা র তার িব ে ই কথা বেল।
সাধারণ মানেুষর অেনক িবপদ-আপদ গেছ;
িক তবওু তারা এখনও তােদর রভু ঈ বেরর কােছ িফের যায় িন।
লাকরা ঈ বেরর িদেক সাহাে যর জ য তাকায়িন।

১১ সজ য ই রিয়ম বাকা ঘঘুু পািখর মেতাই হেয় গেছ, যার বাধবিু নই।
লাকরা সাহাে যর জ য িমশরেক ডেকিছল।
লাকরা সাহাে যর জ য অশেূর িগেয়িছল।

১২ তারা সাহাে যর জ য ওই দশ েলােত যায়,
িক আিম তােদর ফাঁেদ ফলব।
আিম আমার জাল তােদর উপর ছ ুঁেড় ফলব
এবং আকােশর পাখীেদর মেতা আিম তােদর নীেচ নামাব।
তােদর চিু র জ য আিম তােদর শাি দব।
১৩ এটা তােদর পে খারাপ হেব।
তারা আমােক পির যাগ কেরেছ।
তারা আমার আেদশ মানেত অ বীকার কেরেছ;
সজ য তারা বংস হেব।

আিম ওই লাকেদর র া কেরিছ;
িক তারা আমার িব ে িমে য কথা বেল।
১৪ তারা কখেনাই আমােক পেুরাপিুর আ িরকভােব ডােকিন।
পিরবে তারা শ য এবং নতনু রা ারেসর জ য
তােদর িবছানায় েয় আতনাদ করেছ।
তারা ব য প র মেতা তােদর মিূ সমেূহর কােছ আতনাদ করেছ।
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িক তারা আমার িব ে িগেয়েছ।
১৫ আিম তােদর রিশ ণ িদেয়িছলাম এবং তােদর হাত শি শালী কেরিছলাম; িক তারা আমার িব ে অ যায় ফ ী এঁেটেছ।
১৬ িক তারা িছল একিট ব ক ধনেুকর †মত।
তারা িফেরিছল, িক আমার কােছ িফের আেসিন। ‡

তােদর নতারা তােদর কথাবাতার দ ন
তােদর তরবািরর আঘােতই িনহত হেব।
তখন িমশরবাসীরা তােদর দেখ হাসেব।

মিূ পেূজা বংেসর িদেক িনেয় যায়

৮ ১ “ তামােদর ঠাঁেট িশঙা রােখা এবং িশঙা বািজেয় সতক কের দাও। রভরু গেৃহর ওপর ঈগল পাখীর মেতা হও।
ই রােয়লবাসীরা আমার চিু ভ কেরেছ। তারা আমার িবিধ মা য কেরিন। ২ তারা আমার িদেক তী র বের িচৎকার

কের, ‘আমার ঈ বর, আমরা ই রােয়লবাসীরা আপনােক জািন!’ ৩ িক ই রােয়লবাসীরা ভােলা িজিনস িনেত অ বীকার
কের; সজ য শ রা তােদর পছেন তাডা় কের। ৪ ই রােয়লীয়রা তােদর রাজােদর মেনানীত কেরেছ; িক তারা আমার
কােছ পরামশ িনেত আেসিন। ই রােয়লবাসীরা নতােদর িনবাচন কের; িক যােদর আিম জািন, তারা তােদর িনবাচন কেরিন।
ই রােয়লবাসীরা িনেজেদর জ য তােদর সানা ও পা িদেয় মিূ বানায়। সতুরাং তারা বংস হেব। ৫–৬ হ শমিরয়া, মিূ
ঈ বর তামােদর গাবৎস মিূ রহণ করেত অ বীকার কেরেছন। ¶ঈ বর বেলেছন, ‘আিম ই রােয়লবাসীেদর িব ে খবুই

।’ ই রােয়লবাসীরা তােদর পাপকােজর জ য শাি পােব। িকছ ু কমী ঐ মিূ িলেক তির করেছ, তারা ঈ বর নয়।
শমিরয়ার বাছরু টকুেরা টকুেরা কের ভেঙ ফলা হেব। ৭ ই রােয়লীয়রা িনেবােধর মত একটা কাজ কেরিছল এবং সটা িছল
যন বাতাস রাপণ করবার চ ার মত। তারা কবল ক পােব। তারা কবল মা র সাইে ােনর মত শ য পােব। মােঠ শ য

বাডে়ব; িক স শ য কান খা য দেব না। এমনিক যিদ িকছ ু জ ায়, তেব অপিরিচতরাই তা খেয় নেব।
৮ “ই রােয়ল বংস হেয়িছল।
ই রােয়লীয়রা জািতর মে য ছিডে়য় পেডে়ছ যন কান খাবার
যটা কােরা ভাল লােগিন বেল ফেল দওয়া হেয়েছ।

৯ ই রিয়ম তােক তাষােমাদ কেরিছল।
ব য গাধার মত স ঘরুেত ঘরুেত অশরূীয়েত িগেয় পৗঁেছিছল।
১০ ই রােয়লীয়রা জািতগেণর মে য তােদর ‘ রিমকেদর’ কােছ িগেয়িছল।
িক আিম ই রােয়ল জািতেদর একি রত করব।
িক তােদর সই রবল মতাবান রাজার থেক
তােদর িকছটুা ক ভাগ করেতই হেব।

ই রােয়ল ঈ বরেক ভেুল িগেয়িছল এবং মিূ পেূজা কেরিছল
১১ “ই রিয়ম অেনক বশী কের পেূজা বদী তির কেরেছ
এবং সটা তির করাটা পাপ হেয়েছ।
সই পেূজা বদী েলা ই রিয়েমর পােপর পেূজা বদী।

১২ এমনিক যিদ আিম ই রিয়েমর জ য ১০,০০০ িবিধও রচনা কির
তবু স েলার িদেক স এমন চােখ দখেব যন স েলা কান অপিরিচতেদর জ য রিচত হেয়েছ।
১৩ ই রােয়লবাসীরা বিল উৎসগ করেত ভালবােস।
তারা মাংস উৎসগ কের এবং তা খায়।

†৭:১৬ ব ক ধনকু এিট একিট বাঁকা লািঠ যিট পাখী িশকােরর জ য যব ত হয়। যখন এিট িঠকভােব ছাঁডা় হয় এিট মািটর
কােছ ওেড় এবং ওপরিদেক বঁেক যায়। রায়শঃই য যি এিট ছাঁেড় তার কােছ িফের আেস। আ িরক অেথ, “িনে প
করবার ধনকু।”
‡৭:১৬ তারা … আেসিন অথবা তারা িফেরিছল িক উ মেুখ নয়, অথবা “তারা দবতার িদেক িফরিছল না।” এর অথ হে
তারা লােকরা য মিূ েলার পেূজা করত সই মিূ েলার িদেক িফরিছল।
¶৮:৫-৬ শমিরয়া … কেরেছন শমিরয়া িছল ই রােয়েলর রাজধানী। ই রােয়লীয়রা গাবৎেসর মিূ বািনেয়িছল এবং স েলা
দান ও বেথেলর মি ের রেখ িদেয়িছল। এই মিূ িল রভু অথবা রা দবতা িকনা তা নয়। িক ঈ বর তােদর
এই মিূ িল রাখেত িদেত চাইেতন না।
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রভু তােদর উৎসগ রহণ কেরন না।
িতিন তােদর পাপ েলা মেন রােখন
এবং িতিন তােদর শাি দেবন।
ব ী িহেসেব তােদর িমশের িনেয় যাওয়া হেব।
১৪ ই রােয়ল রাজােদর রাসাদ তির কের;
িক তারা তােদর িনেজেদর িনমাতােক ভেুল গেছ!
এখন িযহদূা গ তির করেছ;
িক আিম িযহদূার শহর েলার জে য আ ন পাঠাব; এবং সই আ ন তার গ েলা বংস কের দেব!”

িনবাসেনর ঃখ

৯ ১ ই রােয়ল, তামরা অ য জািতর মেতা উৎসব কােরা না, আনি ত হেয়া না! তামরা পিততার মেতা যবহার কেরেছা
এবং তামরা ঈ বরেক পির যাগ কেরেছা। রে যক মাডা়ইেয়র জিমেত তামরা যৗন পাপ কাজ কেরিছেল। ২ িক ওই

মাডা়ইেয়র জিম থেক পাওয়া শ য যেথ পিরমােণ ই রােয়লেক খা য দেব না। সখােন ই রােয়েলর জ য যেথ পিরমােণ
রা ারসও থাকেব না।

৩ ই রােয়ল জািত রভরু দেশ বাস করেত পারেব না। ই রিয়ম িমশের িফের যােব। য খা য েলা তােদর খাওয়া উিচত
নয়, সই খা য িল তারা অশরূীয়েত খােব। ৪ ই রােয়ল জািত রভেুক রা ারস নেব য দেব না। তারা তার কােছ বিল
উৎসগ করেব না। তােদর উৎসগীকৃত খা য শেষর সময়কার খাে যর মেতা মেন হেব। তারা যা খােব তা অপির হেব।
তােদর িট রভরু মি ের যােব না—তা তােদর িনেজেদরই খেত হেব। ৫ তারা (ই রােয়ল জািত) রভরু ছিুটর িদন অথবা
উৎসেবর িদন উ  যাপন করেত পারেব না।

৬ ই রােয়েলর লাকরা স দশ যাগ কেরেছ তার কারণ শ রা তােদর সব ব িনেয় িনেয়েছ। িক িমশর লাক েলােকই
নেব। মাফ তােদর সমািহত করেব। তােদর েপার কাষাগাের আগাছা জ ােব। যখােন ই রােয়লীয়রা বাস করত সখােন

কাঁটাগাছ জ ােব।

ই রােয়ল রকৃত ভাববাদীেদর বািতল কেরেছ
৭ ভাববাদীরা বেল, “ই রােয়ল, এই িবষয় িল তামরা শেখা: শাি র সময় এেসেছ। তামরা য ম কাজ েলা কেরিছেল

তার খসারত দবার সময় এেসেছ।” িক ই রােয়েলর লাকরা বলেছ, “ভাববাদীরা িনেবাধ। ঈ বেরর আ া িবিশ এই
যি িট িবকৃত মি ।” ভাববাদীরা বলেছ, “ তামার খারাপ কােজর জ য এবং তামার ঘণৃার জ যও তিুম শাি পােব।
তামার কুৎ িসত পাপ ও ঘণৃার জ য তিুম শাি পােব।” ৮ ঈ বর এবং ভাববাদীরা হে পাহারাওয়ালার মেতা যারা ই রিয়েমর

ওপর নজর রাখেছ। িক পেথ অেনক ফাঁদ পাতা আেছ। লাকরা ভাববাদীেদর ঘণৃা কের। এমনিক, ঈ বেরর আবােসর মে যও
লাকরা ভাববাদীেক ঘণৃা কের।

৯ িগিবয়ার সমেয়র মতই ই রােয়লীয়রা । রভু ই রােয়ল জািতর পাপ কাজ মেন রাখেবন। িতিন তােদর পােপর জ য
শাি দেবন।

মিূ র পজূা করার জ য ই রােয়ল বংস হেয়েছ
১০ “ য সময় আিম ই রােয়লেক পলাম, স সময় তারা িছল ম ভিূমেত পাওয়া টাটকা রা ার মেতা। তারা ঋতু সচূনায়

গােছর রথম ডমুরু িলর মেতা িছল। িক তারপর তারা বালিপেয়ােরর কােছ এল এবং বদেল গল, তাই তােদর আমায় পেচ
যাওয়া ফেলর মত ছ ুঁেড় ফেল িদেত হল। তারা সই ভয় র িজিনেসর (মিূ র) মেতাই হেয় উঠল যােদর তারা ভালবাসত।

ই রােয়ল জািতর কান স ান হেব না
১১ “একিট পাখীর মেতাই ই রিয়েমর মিহমা উেড় যােব। সখােন আর কউ গভবতী হেব না। কান জ হেব না, কান

িশ থাকেব না। ১২ িক যিদ কান ই রােয়লীয়রা তােদর স ানেদর লালন-পালন কের তাহেলও স তােদর কান সাহাে য
আসেব না। আিম তােদর কাছ থেক িশ েদর িনেয় নব। আিম তােদর যাগ করব, এবং ঝােমলা ছাডা় তােদর কােছ আর
িকছইু থাকেব না।”

১৩ আিম দখেত পাি য ই রিয়ম তার স ানেদর ফাঁেদর িদেক িনেয় যাে । ই রিয়ম তার স ানেদর হ যাকারীর িদেক
িনেয় যাে । ১৪ রভ,ু আপিন যা চান তাই তােদর িদন। তােদর এমন একিট জরায়ু িদন যােত স ান ধারণ না কের। তােদর
এমন ন িদন যা ধ িদেত পাের না।
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১৫ তােদর সব ম তা িগল ্গেল রেয়েছ।
আিম সখােন তােদর ঘণৃা করেত আর কেরিছ।
আিম তােদর আমার বািড় ছাডে়ত বল রেয়াগ করব
কারণ তারা সব পাপ কাজ কেরেছ।
আিম তােদর আর কখেনাই ভালবাসব না।
তােদর নতারা িবে রাহী, তারা আমার িব ে গেছ।
১৬ ই রিয়ম শাি পােব। তােদর মলূ িকেয় যাে ।
তােদর আর স ান হেব না।
স ােনর জ হয়ত তারা িদেত পাের,
িক তােদর শরীর থেক য ি রয় স ান সিৃ হেব
তােদর আিম হ যা করব।
১৭ ওই লাকরা আমার ঈ বেরর কথা নেব না।
সজ য িতিনও তােদর কথা নেত অ বীকার করেবন।

তারা গহৃহীন হেয় অ য জােতর মানেুষর মে য ঘেুর বডা়েব।

ই রােয়েলর ধনই তােক মিূ পজূার িদেক এিগেয় িনেয় িগেয়িছল

১০ ১ ই রােয়ল একিট রা া গােছর মেতা,
যা রচরু পিরমােণ ফল উৎপ কের।

িক ই রােয়ল যেতাই বশী বশী পিরমােণ িজিনস পেয়েছ,
তেতাই মিূ েদর স ানােথ স আেরা বশী কের বদী তির কেরেছ।
তােদর দশ আে আে ভােলার িদেক গেছ,
সজ য সও মিূ েদর স ানােথ দবার জ য ভােলা ভােলা পাথর বিসেয়েছ।

২ তােদর আনগু য িবভ হেয় িগেয়িছল।
িক এখন তােদর িনেজেদর অপরাধ বীকার করেত হেব।

রভু তােদর পেূজা বদী- েলােক ভেঙ ফলেবন।
িতিন তােদর রণ েলাও বংস করেবন।

ই রােয়ল জািতর অ যায় িস া িল
৩ এখন ই রােয়লীয়রা বেল, “আমােদর কান রাজা নই। আমরা রভেুক স ান কির না! এবং তার রাজা আমােদর িকছইু

করেত পােরন না!”
৪ তারা রিত িত কেরেছ—িক তারা কবল িম যা কথাই বলেছ। তারা তােদর রিত িত িল রােখ িন! তারা

অ যা য রাে রর সে চিু কের। ঈ বর ওই চিু িল পছ কেরন না। িবচারকরা যন লাঙল দওয়া জিমেত গিজেয়
ওঠা িবষা আগাছার মতন।

৫ শমিরয়ার লাকরা বৎ -আবেনর বাছরুেদর পজূা কের। ওই লাকরা সি যই কাঁদেব। ওই যাজকরা সি যই কাঁদেব। কারণ
তােদর সু র মিূ চেল যাে । মিূ িটেক িনেয় যাওয়া হেয়েছ। ৬ এটােক অশরূীয়েদর মহান রাজার উপহার িহেসেব িনেয় যাওয়া
হেয়েছ। িতিন ই রিয়েমর এই ল াকর মিূ রেখ দেবন। এই মিূ র জ য ই রােয়ল লি ত হেব। ৭ শমিরয়ার রা দবতা
বংস হেব। সটা জেলর ওপর িদেয় ভেস যাওয়া কােঠর খে র মেতা মেন হেব।

৮ ই রােয়ল পাপ করেছ এবং ব উ ান তরী কেরেছ। আবেনর উ ান িল বংস হেব। কাঁটাগাছ এবং আগাছা তােদর
বদীর ওপর জ ােব। তখন তারা পবতেদর বলেব, “আমােদর ঢেক দাও!” এবং পাহাড় েলােক বলেব, “আমােদর ওপর
ভেঙ পেডা়!”

ই রােয়লেক তার পােপর মু য িদেত হেব
৯ “ই রােয়ল, তিুম িগিবয়ার সময় থেক পাপ কাজ কেরেছা। (ওই লােকরা সখােন পাপ কাজ চািলেয় গেছ।) িগিবয়ােত

সি যই ওই ম লােকরা যেু র মেুখ পডে়ব। ১০ আিম তােদর শাি িদেত আসেবা। স যরা একি রত হেয় তােদর িব ে
যু করেত আসেব। তারা ই রােয়লেক তােদর উভয় পােপর জে য শাি দেব।
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১১ “ই রিয়ম একিট িশ া দওয়া বাছেুরর মেতা য শ য মাডা়ইেয়র জিমর উপর িদেয় হাঁটেত ভালবােস। আিম তার ঘােডর়
উপর দাসে বর একটা ভােলা জায়াল রাখব। আিম ই রিয়েমর উপর দিড় রাখব। যখন িযহদূা জিম চাষ করেত আর করেব,
যােকাব িনেজই জিমটােক ভেঙ দেব।”

১২ তিুম যিদ ধািমকতার বীজ বপন কেরা, তেব তিুম রকৃত ভালবাসার ফসল পােব। তামার জিম চাষ কেরা, তেব তিুম
রভরু সে ফসল তলুেত পারেব। িতিন আসেবন, এবং বিৃ পডা়র মেতা তামার ওপের ধািমকতা বষণ করেবন!

১৩ িক তিুম অসৎ িজিনস বপন কেরেছা, এবং ফসল িহেসেব অশাি ই পেয়েছা। তিুম তামার িম যার ফল খেয়িছেল।
কারণ তিুম তামার শি েত এবং তামার স যেদর ওপর িব বাস কেরেছা। ১৪ সজে য তামার স যরা যেু র কালাহল
নেব এবং তামােদর সব গ িল বংস হেব। এটা সই সমেয়র মেতা হেব যখন শ ন বৎ -অে বল বংস কেরিছল। সই

যেু র সময়, মােয়রা তােদর স ানেদর সে ই িনহত হেয়িছল। ১৫ এবং তামােদর ে র বেথেল সই রকমই ঘটেব। কারণ
তামরা অেনক অ ভ কাজ কেরিছেল। যখন সই িদনিট আসেব, তখন ই রােয়েলর রাজা স ূণ েপ বংস হেয় যােব।

ই রােয়ল রভেুক ভেুল গেছ

১১ ১ রভু বেলেছন, “ই রােয়ল যখন িশ িছল তখন আিম তােক ভােলােবেসিছলাম;
আিম আমার পু রেক িমশর থেক ডেক িনেয়িছলাম।

২ িক আিম যেতা বশী কের ই রােয়লীয়েদর ডেকিছ
তেতাই বশী কের ই রােয়লীয়রা আমােক ছেড় গেছ।
ই রােয়লীয়রা বালেদর উে ে য বিল িদেয়িছল।
তারা মিূ িলর সামেন ধপূ বািলেয়িছল।
৩ “িক আিমই ই রিয়মেক হাঁটেত িশিখেয়িছলাম!
আিম ই রােয়লীয়েদর আমার বা র মে য িনেয়িছলাম!
আিমই তােদর আেরা য কেরিছলাম!
িক তারা তা জােন না।
৪ আিম তােদর দিড় িদেয় পথ দিখেয়িছলাম।
িক স দিড় িছল ভালবাসারই দিড।়
আর আিমই তােদর কােছ সই লােকেদর মত িছলাম যারা ঘাড় থেক যায়াল উিঠেয় নয়।
আিমই নীচু হেয় তােদর খাওয়াতাম।

৫ “ই রােয়ল জািত ঈ বেরর িদেক িফরেত অ বীকার কেরিছল। সজ য তারা িমশের যােব! অশরূ রাজা তােদর রাজা হেব।
৬ তরবাির তােদর শহেরর িব ে ই ঘরুেব। সই তরবাির তােদর শি শালী লােকেদর হ যা করেব। সটা তােদর নতােদরও
বংস করেব।

৭ “আমার লােকরা আশা কের য আিম তােদর কােছ িফের যাব। তারা বেগর ঈ বরেক ডাকেব, িক ঈ বর তােদর
সাহা য করেব না।”

রভু ই রােয়লেক বংস করেত চাইেছন না
৮ “ই রিয়ম আিম তামােক ছাডে়ত চাইিছ না।
ই রােয়ল, আিম তামােক র া করেত চাই।
আিম তামােক অ ার মেতা হেত দব না!
আিম তামােক সেবািয়েমর মেতা হেত দব না!
আিম তামার মন বদলাি ।
তামােদর রিত আমার ভােলাবাসা খবুই তী র।

৯ আিম আমার ভয় র রাধেক কখনই জয়ী হেত দব না।
আিম আবার ই রিয়মেক বংস করব না।
আিম ঈ বর, আিম মানষু নই।
আিমই সই পিব রজন,
আিম তামােদর সে ই আিছ।
আিম রাধ রকাশ করব না।
১০ আিম িসংেহর মতন গজন করব।
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আিম গজন করব এবং আমার স ানরা আসেব ও আমােক অনসুরণ করেব।
আমার স ানরা ভেয় কাঁপেত কাঁপেত
পি ম িদক থেক আসেব।
১১ পাখীর মতন কাঁপেত কাঁপেত
তারা িমশর থেক আসেব।
অশরূীয় দশ থেক তারা ঘঘুু পাখীর মেতা কাঁপেত কাঁপেত আসেব;
এবং আিম তােদর গেৃহ িফিরেয় নব।”

রভু এই কথাই বেলেছন।
১২ “ই রিয়ম তার মিূ েদর বারা আমােক িঘের রেখেছ।
ই রােয়লবাসীরা আমার িব ে িগেয়িছল এবং তারা বংস হেয় গেছ!
িক িযহদূা এেলর সে এখনও ঘরুেছ।
িযহদূা সই পিব রেদর কােছ িব ব ।”

ই রােয়েলর িব ে রভু

১২ ১ ই রিয়ম তার সময় ন করেছ—ই রােয়ল সারািদন ধের “হাওয়ার পছেন ছটুেছ।” জনসাধারণ আেরা বশী কের
িম যা বলেছ। তারা আেরা বশী চিুর করেছ। তারা অশেূরর সে চিু কেরেছ, এবং তােদর জলপাই তল িমশের

বহন কের িনেয় যাে ।
২ রভু বেলেছন, “ই রােয়েলর িব ে আমার বলবার িবষয় আেছ। যােকাব তার কােজর জে য অব যই শাি পােব।

য সব খারাপ কাজ স কেরেছ তার জ য স অব যই শাি পােব। ৩ এমন িক যােকাব যখন তার মােয়র গেভ িছল, তখন
থেকই স তার ভাইেদর িব ে চ রা করেত কের িদেয়িছল। যােকাব একজন শি শালী যবুক িছল; এবং সই সময়
স ঈ বেরর সে লডা়ই কেরিছল। ৪ স ঈ বেরর দূেতর সে লডা়ই কেরিছল এবং িজেতিছল। স কঁেদ অনু রহ চেয়িছল।
বেথেল এই ঘটনা ঘেট। সখােন, স আমােদর সে কথা বেলিছল। ৫ যাঁ, স যবািহনীর ঈ বর হে ন িযেহাবা। তাঁর নাম

িযেহাবা ( রভ)ু। ৬ সজ য তামরা তামােদর ঈ বেরর কােছ িফের এেসা। তাঁর বশবতী হও, সিঠক কাজ কর! সব সময়
তামার ঈ বরেক িব বাস কর!

৭ “যােকাব একজন পাকা যবসায়ী লাক। স তার ব ুেদরও রতারণা কের! এমনিক তার দাঁিডপ়া াও িঠক নই।
৮ ই রিয়ম বেলিছল, ‘আিম একজন ধনী! আিম রকৃত ধন খুঁেজ পেয়িছ! কােনা যি আমার অপরাধ স েক জানেত
পারেব না। কানও যি ই আমার পােপর স বে জানেত পারেব না।’

৯ “িক িমশেরর ভিূমেত তামরা যতিদন িছেল ততিদন আিমই তামােদর রভ,ু ঈ বর িছলাম। ঈ বর সমাগম তাঁবেুত
থাকার সমেয়র মেতা আিম তামােদর তাঁবেুত বাস করবার যব া করব। ১০ আিম ভাববাদীেদর সে কথা বেলিছ। আিম
তােদর অেনক দশনশি িদেয়িছ। আমার িশ া তামােদর দওয়ার জ য আিম ভাববাদীেদর অেনক পথ দিখেয়িছ। ১১ িক
িগিলয়দবাসীরা পাপী। সখােন অেনক েলা ভয় র মিূ আেছ। িগল ্গেলর লােকরা ষাঁেডর় কােছ বিল উৎসগ কের। ওই
লােকেদর ব পেূজার বদী আেছ। চষা জিমেত আবজনার সািরর মত সখােন বদীর সাির তরী হেয়েছ।

১২ “যােকাব অরােমর দেশ পািলেয় িগেয়িছল। সই জায়গায় ই রােয়ল রী পাবার জে য কাজ কেরিছল। আেরকিট
রী পাবার জ য স মষ িলর দখােশানা কেরিছল। ১৩ িক ঈ বর একজন ভাববাদীেক যবহার কের ই রােয়লেক িমশর

থেক বার কের িনেয় িগেয়িছেলন এবং ই রােয়লেক িনরাপেদ রাখার জ য রভু একজন ভাববাদীেক যবহার করেবন।
১৪ িক ই রিয়ম রভেুক অ য কের তলুল। ই রিয়ম ব লাকেক হ যা কেরিছল। সজ য স তার অপরােধর
শাি পােব। তার ( রভ)ু তােক তার অবমাননা স য করেত বা য করেবন।”

ই রােয়ল িনেজেক বংস কেরেছ

১৩ ১ “ই রিয়ম ই রােয়েল িনেজেক খবুই বপণূ কের তেুলিছল। ই রিয়ম কথা বলত এবং জনসাধারণ ভেয় কাঁপত।
িক ই রিয়ম পাপ কেরিছল, স বালেক পেূজা করেত আর কেরিছল। ২ এখন ই রােয়ল জািত এমশঃ আেরা বশী

পাপ করেছ। তােদর িনেজেদর জ য তারা মিূ তির করেছ। মজরুরা েপা িদেয় ওই সৗখীন মিূ েলা তির করেছ। তারপর
ওই লাকরা তােদর মিূ িলর সে কথা বলেছ। ওই মিূ িলর জে য তারা বিল উৎসগ করেছ। তারা ওই সানার বাছরু েলােক
চমুু খাে । ৩ স জে যই ওই লাকরা শী রই অদ ৃ য হেয় যােব। তারা হেব ভারেবলায় আসা কুয়াশার মেতা। কুয়াশা যমন
আেস এবং তাডা়তািড় অদ ৃ য হেয় যায়। ই রােয়ল জািতরা ভিূষর মেতাই হেব যা মাডা়ইেয়র ঘর থেক উেড় যায়। ই রােয়ল
জািত হেব ধাঁয়ার মত, যটা িচমিন থেক ওেঠ এবং অদ ৃ য হেয় যায়।
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৪ “যখন থেক তামরা িমশেরর মািটেত আেছা তখন থেকই আিম তামােদর রভু ঈ বর। তামরা আমােক ছাডা় অ য
কান ঈ বরেক িচনেত না। আিম ছাডা় আর কান রাণকতা নই। ৫ আিম সই ম ভিূমেত তামােদর িচনতাম—আিম সই

সমতল কেনা মািটর দেশ তামােদর িচনতাম। ৬ আিম ই রােয়ল জািতেক খা য জিুগেয়িছ; তারা সই খা য খেয়েছ। তারা
পট ভের খেয়েছ এবং খশুী হেয়েছ। (তারপর) তারা অহ ারী হেয়েছ এবং আমােক ভেুল গেছ!

৭ “ সজ য আিম তােদর কােছ িসংেহর মেতাই হব। আিম িচতাবােঘর মেতাই রা ায় অেপ া করব। ৮ আিম তােদর ভা ুেকর
মেতা আ রমণ করব যার বা ােদর কেড় নওয়া হেয়েছ। আিম তােদর আ রমণ করব—তােদর বকু েলােক একটােন িচের
ফলব। আিম িসংহ অথবা ব য জীব-জ েদর মেতাই িশকারেক িছঁেড় িছঁেড় খাব।”

ঈ বেরর রাধ হেত কউই ই রােয়লেক র া করেত পারেব না
৯ “ই রােয়ল, আিম তামােক সাহা য কেরিছলাম; িক তামরা আমার িব ে গেছা। সজ য এখন আিম তামােদর

বংস করব! ১০ তামােদর রাজা কাথায়? তামােদর কান শহেরই স তামােদর র া করেত পারেব না! তামােদর িবচারকরা
কাথায়? তামরা তােদর খাঁজ কের বলেছা, ‘আমােদর একজন রাজা এবং িকছ ু নতা দাও।’ ১১ আিম হেয়িছলাম এবং

আিম তামােক একজন রাজা িদেয়িছলাম। তারপর আিম যখন খবুই হেয়িছলাম, তখন তােক িনেয় িগেয়িছলাম।
১২ “ই রিয়ম তার দাষ লেুকাবার চ া কেরিছল।
স ভেবিছল, তার পাপ েলা গাপন িবষয়

িক স ওই কােজর জ য শাি পােব।
১৩ একজন রীেলাক রসব করার সময় য য রণা অনভুব কের,
তার শাি ও সই রকম হেব।
স কখেনাই ানী পু র হেত পারেব না।

তার জ াবার সময় আসেব এবং স বঁেচ থাকেত পারেব না।
১৪ “আিম তােদর কবর থেক র া করব!
আিম তােদর মতৃু্যর হাত থেক মিু দব!
মতৃু্য, তামার রাগ িল কাথায়?
কবর, কাথায় তামার িবন করার মতা?
আিম শাক রকাশ করার কান কারণই দিখ না!
১৫ ই রােয়ল তার ভাইেদর সে বড় হেয়েছ।
িক পবূ িদক থেক একিট শি শালী ঝড় আসেব আর ম ভিূমর িদক থেক রভরু ঝড় বইেব।
তখন ই রােয়েলর কুেয়া িকেয় যােব।
তার জেলর ঝণা িল িকেয় যােব।
ই রােয়েলর কাষাগার থেক যা িকছ ু মু যবান তার সব িকছইু বাতাস উিডে়য় িনেয় যােব।
১৬ শমিরয়া অব যই শাি পােব।
কারণ স তার ঈ বেরর িব ে গেছ।
ই রােয়ল জািত তরবািরর সাহাে যই িনহত হেব।
তােদর স ানেদর টকুেরা টকুেরা কের িছ কের দওয়া হেব।
তােদর গভবতী মেয়েদর িছঁেড় ফলা হেব।”

রভরু িদেক র যাবতন

১৪ ১ ই রােয়ল তামােদর পতন হেয়েছ এবং ঈ বেরর িব ে তামরা পাপ কেরেছা। সজ য তামােদর রভ,ু ঈ বেরর
কােছ িফের এেসা। ২ তিুম য কথা েলা বলেব তার স বে িচ া কর এবং রভরু কােছ িফের এেসা। তাঁেক বেলা,

“আমােদর পাপ দূর কের িদন।
আমােদর ভােলা কথা িল রহণ ক ন।
উৎসগ িহেসেব আমরা আমােদর ও িদেয় আপনােক রশংসা বা য িনেবদন করব।
৩ অশরূ আমােদর র া করেত স ম হেব না।
আমরা যেু র ঘাডা়য় চাপব না।
য িজিনস েলা আমরা িনেজেদর হােত তির কেরিছ
স েলােক আমরা ‘আমােদর ঈ বর’ বলব না।
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কন? কারণ আপিনই একমা র সই জন িযিন অনাথেদর রিত কৃপা দখান।
কবলমা র আপিনই আমােদর র া করেত পােরন।”

রভু ই রােয়লেক মা করেবন
৪ রভু বেলন,
“আমােক পির যাগ করবার জ য আিম তােদর মা করব।
যেহতু আিম হওয়া থেক িবরত হেয়িছ

তাই আিম তােদর মু মেন ভােলাবাসব।
৫ আিম ই রােয়েলর কােছ িশিশেরর মেতা হব।
ই রােয়ল িলিলর মেতা র ুিটত হেব।
স িলবােনােনর িসডার গােছর মেতা হেব।

৬ তার িশকড় িল বাডে়ব
এবং তােক একিট সু র জলপাই গােছর মত দখােব।
িলবােনােনর িসডার গাছ েলা থেক য সু র গ আেস
সও স রকম সু র গ হেব।

৭ ই রােয়েলর জনসাধারণ আবার আমার আ রেয় থাকেব।
তারা শে যর মত বাডে়ব।
তারা রা া গােছর মত মকুুিলত হেব।
তারা িলবােনােনর মেদর মত হেব।

ই রােয়েলর মিূ িল স বে রভু সতক করেছন
৮ “ই রিয়ম, মিূ েলা িনেয় আমার আর বশী িকছ ু করবার থাকেব না।
আিমই সই ‘এক’ িযিন তামােদর রাথনার উ র দন, আিমই সই য তামােদর ওপর নজর রােখ।
আিম সই ফার গােছর মত যটা িচর সবজু।
আমার কাছ থেকই তামােদর ফল আেস।”

সবেশষ উপেদশ
৯ একজন ানী যি এই িবষয় েলা বঝুেত পারেছ।
একজন চটকদার মানষুেক অব যই এই িবষয় িল িশখেত হেব।

রভরু পথ সকল সিঠক।
ভােলা লাকরা সই পেথই বাঁচেব।
পাপীরা তার বারাই মারা যােব।
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