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অেনক বছর আেগ শি�শালী ৈসনয্রা িযহূদা 
আ�মণ কেরিছল। ব�ী িহসােব তারা ঈ�েরর 

অেনক েলাকদর বয্ািবলেন 
িনেয় িগেয়িছল।



ঘর েথেক অেনক দেূর এই ইহিদ েলােকরা 
কবার নদীর ধাের বাস করত। তােদর মেধয্ 

িযিহে�ল ভাববাদী নােম ঈ�েরর 
এক েসবক িছল।



একিদন ঈ�র িযিহে�লেক 
এক দশর্ন িদেলন। ঈ�েরর মিহমা
উ�ল আেলােকর মেতা, �ল� 
অি�িশখার মেতা চারিট �াণীর মধয্ 
িদেয় েবিরেয় এল। �েতয্েকর চারেট 
মখু ও চারেট 
পাখা।



তােদর সকেলর উপের সু�র 
নীলকা� মকুুট, েযটা উ�ল 
আেলােক ভরা, িঠক েমঘধনরু 
মেতা। এটা েদখার পর িযিহে�ল 
মখু থবুেড় পেড় েগল।



ঈ�র িযিহে�লেক বলেলন, “আিম েতামােক 
ই�ােয়ল স�ানেদর মােঝ পাঠাি�। 
আমার কথা তােদরেক বল, 
কারণ তারা িবে�াহী”। 
একিট হাত 
উপি�ত 
হল, 
েযটা 
একটা 
গটােনা কাগজ ধেরিছল।



ঈ�র বলেলন, “এই 
মড়ুােনা কাগজটা খাও এবং
ই�ােয়লীয়েদর বল!” িক 
অ�ুত আেদশ! িক� 
িযিহে�ল 
বাধয্ 
িছল, 
েস 
মড়ুােনা 
কাগজটা েখেয় চেল েগল।



ঈ�েরর আত্মা 
িযিহে�লেক 
তুেল ই�ােয়ল 
েযখােন ব�ী 
িছল, েসই কবার 
নদীর উে�া িদেক
িনেয় েগল। িতিন 
তােদর সােথ 
সাতিদন 
থাকেলন।



িতিন যা 
েদখেলন, তা 
তােক অবাক 
কের িদল। 
তারপর ঈ�র 
িযিহে�লেক
একজন �হরী 
িহসােব িনযু�
করেলন।



তােক েলাকেদর 
সতকর্  করেত 
বলা হেয়িছল, 
যােত তারা 
ঈ�েরর 
অবাধয্ 
না হয়।



িযিহে�ল অেনক অ�ুত কাজ কের 
েলাকেদরেক ঈ�েরর বাকয্ েবাঝােত 
েচেয়িছল।



একিট মািটর থালােত েজরশােলেমর ছিব 
এঁেকিছল, িতিন যখন আঁকেলন, তখন 
হয়েতা েলােকরা তার কাঁেধর উপর িদেয় 
েজরশােলেমর চািরিদেক শি�শালী ৈসনয্ 
েদখিছল।



িতিন েদখাি�েলন েয, ঈ�েরর পিব� শহর 
খুব শী� �ংস হেব।



ই�ােয়েলর উত্তর রাজয্ িতনেশা ন�ই বছর 
ঈ�েরর অবাধয্ হেয়িছল ও দি�ণ রাজয্ 
িযহূদা চি�শ বছর ঈ�েরর অবাধয্ হেয়িছল।



েসই কারেণ ই�ােয়ল �ংস হেয়িছল ও 
িযহূদা পেড় িগেয়িছল।



ঈ�র িযিহে�লেক বলেলন, িতনেশা ন�ই 
িদন বা ঁপাশ কের শেয় থাকেত ও তারপর 
চি�শ িদন ডান পাশ কের শেত, যােত 
েলােকরা তােদর পােপর বছরগিলর কথা 

মেন করেত পাের।



েবাধহয় েলােকরা ভাবেত 
শর করল েয, িযিহে�ল 
একজন অ�ুত বয্ি�। 
িতিন সবিকছুই করেলন, 
যা ঈ�র তােক 
বেলিছেলন।



একিদন িতিন মাথা মিুড়েয় 
িতন ভােগর এক ভাগ চুল 
পুিড়েয়িছেলন।



িতিন এটাই েদখােত 
চাইিছেলন েয, যখন 
বয্ািবলেনর ৈসনয্রা শহরটােক 
আ�মণ করেব, তখন 
েজরশােলেমর িতন ভােগর 
এক ভাগ েলাক 
েরােগ ও দিুভর্ ে� মারা 

যােব।



িযিহে�ল তার অনয্ ভােগর চুল িনল ও 
একিট ছুির িদেয় কাটল।



িতিন এটাই েদখােত চাইিছেলন েয, িতন 
ভাগ শ� তরবািরর �ারা মারা যােব, 
িক� িতিন িকছু চুল িনেয় তার জামায় 
েসলাই করেলন, ...



... এর মােন এই হল েয, ঈ�েরর িকছু
েলাক িনরাপেদ �িত�াত েদেশ িফের 
আসেব।



এই সাহসী ভাববাদী, ব�ী
ইহিদেদর বলেলন েয, তারা
যা িচ�া করেছ, তা হেব 
না বরং আরও খারাপ 
হেব। েলােকরা 
িযিহে�েলর কথায় 
েরেগ েগল, িক� 
িতিন ঈ�েরর 
কথা বলা 
েথেক িবরত 
থাকেলন না।



একিদন িতিন ই�ােয়েলর 
েনতােদর সােথ বেসিছেলন, 
তখন ঈ�র 
িযিহে�লেক 
এক দশর্ন 
িদেলন।



দশর্েন েদখেলন েয, ঈ�র 
তােক তার চুল ধের িনেয় 
েজরশােলম মি�ের 
িনেয় েগেলন।



ঈ�র িযিহে�লেক মি�েরর মেধয্ বেুক হাঁটা 
অশিচ পশ ও �িতমা েদখােলন। এগেলা 
ঈ�েরর মি�ের থাকা উিচত নয়।



ঈ�েরর পিরবেতর্  েনতারা এগিলেক উপাসনা 
করিছল। ঈ�র িযিহে�লেক েদখােলন েয, 
ঈ�েরর মিহমা মি�র েথেক সের যাে� ও 
এগেলা �ংস হেব।



দশর্ন েশষ হেয় েগেল, িযিহে�ল েলাকেদরেক 
েসই স�ে� বলেলন।



ঈ�র যা বলেলন, তা সিতয্ হল। 
েজরশােলম �ংস হেয় েগল। অেনক 
েলাক মারা েগল।



যখন বয্ািবলেন ব�ী ইহিদরা একথা 
শনল, তারা অবাক হল েয, ঈ�র তার 
েলাকেদর িচরিদেনর জনয্ েছেড় িদেয়েছন।



িক� ঈ�র তাঁর ভাববাদীেক 
আর একটা বাতর্ া িদেলন।



িতিন িযিহে�লেক একিট 
উপতয্কায় িনেয় েগেলন, ...



... েযখােন মানেুষর 
শকেনা হােড় ভিতর্  িছল।



ঈ�রর িযিহে�লেক িজ�াসা করেলন, 
“মনষুয্পু�, এই হাড়গেলা িক জীবন িফের 
েপেত পাের?” িযিহে�ল উত্তর িদেলন, “েহ 
�ভু ঈ�র, আপিন 
জােনন”। 



অবশয্ শকেনা হাড়গেলা জীবন িফের পায় না।
ঈ�র বলেলন, “এই হাড়গেলার �িত
ভিবষয্ৎ বাণী কর, এবং বল েহ শকেনা
হাড় ঈ�েরর কথা েশান! তুিম 
জীবন পােব”।



েস যখন তা করল, তখন একটা খটখেট 
শ� শনেত েপল। এর কারণ কী হেত
পাের, তা তুিম বলেত পার?



ভাববাদী অবাক হেয় তািকেয় থাকেলন, 
হাড়গেলা এেকর পর এক শরীের জড়ুেত 
লাগল।



তারপর তােদর উপের মাংস এল।



তারপর চামড়া তার উপর ঢাকা পড়ল, 
িক� তােত জীবন িছল না।



ঈ�র বলেলন, “মনষুয্পু� ভিবষয্�াণী কর এবং 
বল, ‘জীবেনর জনয্ চারিদক েথেক বায়ু আসুক, 
যােত তারা বাঁেচ”। যখন িযিহে�ল এটা করল, 
তখন েসগেলার মেধয্ জীবন এল। তারা বাচঁল 

ও তােদর পােয় দাঁড়াল। উপতয্কা 
এক মহান ৈসনয্দেল ভিতর্  হেয়
েগল।



ঈ�র জানেতন েয, যখন েজরশােলম �ংস 
হল, তখন বয্ািবলেনর িযহূদীরা িনেজেদরেক 
অসহায় মেন করিছল। িতিন দশর্েনর মাধয্েম 
িযিহে�লেক এক বাতর্ া পাঠােলন। ঈ�র 

বলেলন, “এই হােড়র মানষুগেলা 
হল ই�ােয়েলর ঘেরর েলাক।



আিম আমার আত্মা েতামার মেধয্ েদব ও 
েতামােদরেক েতামােদর িনেজর েদেশ �ান 
েদব”।



িক মহান আশার বাণী ঈ�র েথেক েপেলন। 
ঈ�েরর �িত�া িযিহে�েলর মাধয্েম সিতয্ 
হেয়িছল, ...



... যখন তারা �িত�ার েদেশ িফরল। তারা 
জানত েয, �ভু ঈ�র তােদর েদেশ িফিরেয় 
এেনেছন। ঈ�েরর বাকয্ সবসময় সিতয্ হয়।



িযিহে�ল: দশর্েনর বয্ি�

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

িযিহে�ল

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó

MxZmswnZv 119:130



mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q 

whwb Avgv‡`i wbg©vb K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb 

Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc 

e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz¨, wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB 

fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯— ^̄iƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| 

Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡K RxweZ n‡jb Ges ¯^‡M© P‡j 

†M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| 

wZwb Avm‡eb Ges Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges 

AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|



Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨

GB K_v¸‡jv ejyb: 

wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi 

cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi 

RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b G‡mv Ges 

Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, 

Ges †Zvgvi ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| 

Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb wnmv‡e †Zvgvi eva¨

_vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! 

†hvnb 3:16
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