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িযহূদা রােজয্ একিট 
ধনী পিরবাের িযরিময় 
জ গ্রহণ কেরন। তার 
িপতা িহ ীয় একজন 
পুেরািহত িছেলন। তার 
পিরবার অনােথাৎ 
নােম একিট শহের 
বাস করত, েযটা 
েজ শােলম েথেক 
দেূর িছল না।



হয়েতা িযরিমেয়র 
িপতা েভেবিছল েয, 
েসও একজন পুেরািহত 
হেবন, িক  ঈ েরর 
পিরক না িছল 
অনয্রকম।



িযরিমেয়র জে র 
সময়, ঈ েরর 
েলাকরা ঈ েরর 
বাকয্ অনযুায়ী 
চলত না।



সকেলই, এমনিক রাজা 
েথেক কমর্চারী সকেলই 
িমথয্া েদবতার উপাসনা 

করত, এমনিক
 ঈ েরর পিব  

মি ের।



িযরিময় 
যখন 
যুবক িছল, 
তখন ঈ র 
তার সােথ 
কথা বেলিছেলন।
ঈ র িযরিময়েক বলেলন, ...



... 
“েতামার 
জ াবার 
আেগ 
েথেক আিম 
েতামােক 
জািন এবং 
আমার 
পিরক না অনসুাের 
তুিম আমার জনয্ কথা বলেব”।



ঈ েরর ডাক েবাধহয় িযরিময়েক ভীত 
কের িদেয়িছল। েস িচৎকার কের উঠল, 
“েহ ভু ঈ র, আিম কথা বলেত পারব 

না, কারণ
 আিম

 একজন
 িশ ”।



সিতয্ই েস এক েছাট েছেল িছল – তার 
বয়স মা  কুিড় বছর িছল। িক  িযরিময় 
ভাবেত পােরিন েয, েস তার চািরিদেকর 

দু  েলাকেদর
 কােছ ঈ েরর
 কতা বলেব।



ঈ র িযরিময়েক িনি ত 
করেলন, “ভয় েপও না, আিম 

েতামােক 
েযখােন 
পাঠাই, 

েসখােন 
যাও। আিম 
েতামােক যা 
বলেত বিল, 
তা বল।



আিম েতামার সােথ আিছ। 
আিম েতামােক রক্ষা করব”। 

তারপর 
ঈ র 

িযরিমেয়র 
জনয্ এক 
িবেশষ কাজ 
করেলন। ঈ র িযরিময় 
মখু শর্ করেলন।



ঈ র িযরিময়েক শিক্ত, সাহস ও ান 
িদেলন।



েস সাহেসর সােথ েলাকেদর বলেত 
লাগল, রণ কিরেয় িদেত লাগল েয, 
ঈ র তােদর ভােলাবােসন ও তােদর সাহাযয্ 

করেত চান।
 িক  েকউ
 তার কথা
 নল না,
 এমনিক

 রাজাও নয়।



এমনিক পুেরািহত তার উপর রাগ 
কেরিছেলন ও তােক ঈ েরর িবষেয় বলেত 

বারণ কেরিছল।



েসখােন তখন ভ  ভাববাদীরাও িছল, 
তারা বলল, িযরিময় সতয্ কথা বলেছ না।



িযরিময় তােদর রণ কিরেয় িদেলন 
েয, একেশা বছর আেগ ই ােয়েলর উত্তর 
রাজয্েক ঈ র পিরতয্াগ কেরিছেলন। তােদর 
শ  অশরূীয়রা তােদর পরািজত কেরিছল 
ও সম  ই ােয়লীয়েদর দরূ 
েদেশ িনেয় 
িগেয়িছল।



এখন দিক্ষণ 
রাজয্ িযহূদার 
েলােকরা ঈ রেক 
পিরতয্াগ 
কেরেছ।



শ  ৈসনয্েদর পদ িন 
েশানা যাে , ঈ র িক 
তােদর জয়ী হেত সাহা্যয্ 

করেবন, নািক
 তােদর িনবর্ািসত 

করেবন?



েলােকরা তােদর িতমার উপর িব াস 
কেরিছল। এই িতমা িক তােদর 
শ র হাত েথেক বাঁচােত পারেব? 
না! একমা  ঈ র তােদর 
রক্ষা করেত পােরন।



েলােকরা িযরিমেয়র উপের এত 
েরেগ েগল েয, তারা তােক হতয্া 
করার চক্রা  করল, িক  ঈ র 
তার েসবকেক রক্ষা 
করেলন।



পিরেশেষ, ঈ র িকছু 
বলেলন, যা িযরিময়েক 
অবাক কের িদল। ঈ র 
বলেলন, “এই েলাকেদর 
জনয্ াথর্না েকােরা না, 
এরা যখন সাহােযয্র 
জনয্ কাঁদেব, আিম 
তােদর সাহাযয্ 
করব না”।



িযরিময় রাজােক 
সতকর্  কের িদল েয, 
বয্ািবলেনর ৈসনয্েদর 
সােথ যুে  িতিন 
হারােবন। রাজা েরেগ 
িগেয় িযরিময়েক 
কারাগাের পুের 
িদেলন।



িক  কারাগাের 
িযরিময় ঈ রেক 
িব াস করত ও 
তাঁর চার 
করত।



কারাগার েথেক 
বার হেয় িযরিময় 
আবার রাজার ও 

েলাকেদর কােছ 
চার করেত 
লাগল, ...



... যােত তারা 
ঈ েরর উপর িব াস 
কের। এইসময় রাজা 

িযরিময়েক মািটর 
তলার অ কার 
কারাগাের পুের 

িদেলন।



িক  ঈ র, রাজার দেয় কাজ 
করিছেলন।



িতিন েগাপেন িযরিময়েক উ ার করেলন 
এবং িজ াসা কের জানেলন ঈ র তােক 
িদেয় কী 
করােত 
চান।



উত্তর িছল, “ঈ র বেলেছন, িনবর্াসেন 
যাও, তাহেল তুিম বাঁচেব”।



বয্ািবলেনর ৈসনয্রা 
েজ শােলম ও সম  িযহূদা 
দখল কের িনল। তারা 
সম  ইমারত 
ও েদওয়াল 
েভে  

েফলল 
ও পুিড়েয় 
িদল।



ঈ র তার েলাকেদরেক 
৭০ বছেরর জনয্ িনবর্াসেন 
যাওয়ার কথা বেলিছেলন। 
তারপর িতিন 
তােদর 
িত ার 

েদেশ 
িনেয় 
আসেবন।
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

িযরিময়

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 μ z‡k g„Zz¨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




