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িযচয়া এজন ভিৱষয্তব�া আিছল। েতওঁৰ কাম আিছল ঈ�েৰ িক ৈকিছল মানুহক
েকাৱা। মানুেহ সদােয় ঈ�ৰৰ বাকয্ শিনব িনিবচািৰিছল, িক� িযচয়াই েকিতয়াও ঈ�ৰক
হতাশ কৰা নািছল।
িযচয়াই চািৰজন
িভ� ৰজাৰ
ৰাজ�কালত
�চাৰ কিৰিছল।

উি�য়াহ

েজাথাম
আহাজ

িহজিকয়া



ৰজা উি�য়াই িযৰূচােলম চহৰৰ পৰা িযহূদা েদশশাসন কিৰিছল। �থমেত ঈ�েৰ
উি�য়াক আশী�র্ াদ কিৰিছল িকয়েনা েতওঁ �ভুৰ দৃি�ত িয সিঠক আিছল েসয়া
কিৰিছল। িক� উি�য়া েগৗৰৱাি�ত ৈহিছল আৰু ঈ�ৰৰ আ�া পালন কৰা ব�
কিৰিছল। েতওঁ এজন কু�েৰাগী ৈহ পিৰিছল আৰু মৃতুয্ৈলেক অকেল থািকব
লগা ৈহিছল।



ৰজা উি�য়াই ৬০ বছৰতৈকও অিধক সময় ৰাজ� কিৰিছল। েযিতয়া েতওঁৰ মৃতুয্
ৈহিছল, েতিতয়া েতওঁৰ পু� েজাথােম েতওঁৰ �ান ৈলিছল আৰু সেতৰ বছৰ ৰাজ�

কিৰিছল। ঈ�েৰ েযাথামক আশী�র্ াদ কিৰেল িকয়েনা িযচয়া আৰু আন
ভিৱষয্তব�াসকলৰ �াৰা ঈ�েৰ েকাৱা কথােবাৰ শিনিছল।



ৰজা েজাথামৰ পু� আিছল আহাজ। েযিতয়া েতওঁ ৰাজ� কিৰবৈল আৰ� কিৰিছল
েতিতয়া আহাজৰ বয়স আিছল িবশ বছৰ আৰু েতওঁ িযৰূচােলমত েষা� বছৰ ৰাজ�
কিৰিছল। আহােজ ঈ�ৰৰ �িত গৰু� িনিদেল। েতওঁ মূিতর্ আৰু িমছা েদৱতাক উপাসনা
কিৰিছল আৰু ঈ�ৰৰ বহুেতা েলাকক েতেন
কিৰবৈল ে�িৰত কিৰিছল। যিদও িযচয়াই
েতওঁক সতকর্ কিৰ িদিছল, তথািপও আহােজ
ঈ�ৰৰ সতকর্ বাণী নুশিনব। মা� ৩৫ বছৰ বয়সত
েতওঁৰ মৃতুয্ ৈহিছল।



ঈ�েৰ পৰৱত� ৰজা িহজিকয়াক আশী�র্ াদ
কিৰেল, িকয়েনা েতওঁ সকেলা মূিতর্ আৰু িমছা
েদৱতাক আঁতৰাই �কৃত ঈ�ৰৰ ওচৰত �াথর্না
কিৰেল। েযিতয়া শ�ৰ ৈসনয্ই িযহূদাত আ�মণ
কিৰিছল, েতিতয়া িহজিকয়াই জািনিছল েয
েতওঁৰ ৈসনয্বািহনী িজিকবৈল যেথ� দুবর্ল।
েতওঁ িযচয়াক ঈ�ৰৰ সহায়ৰ বােব �াথর্না
কিৰবৈল ৈকিছল।



িযচয়াই ৰজাৈল এই বাৎতর্ া ে�ৰণ কিৰিছল। "�ভুেয় এইদেৰ ৈকেছ: "এই
শ�ক ভয় নকিৰব... মই েতওঁক পিৰবৈল িদম..." তাৰ িঠক িপছেত
ঈ�েৰ শ� েসনাক িহজিকয়াৰ ৈসেত যঁুজ িনিদয়াৈক এিৰ িদিছল।



যিদও েতওঁৰ চািৰওফালৰ
েলাকসকেল ঈ�ৰৰ
িবষেয় েবিছ িচ�া
কৰা নািছল, তথািপও
িযচয়াই েতওঁৰ
িবষেয় বহুত িচ�া
কিৰিছল।

এিদন, েতওঁৰ এটা দশর্ন
আিছল, িযেটা আপুিন েটাপিন
েনােযাৱাৰ সময়ত সেপান
েদখাৰ দেৰ। িযচয়াই দশর্নত
েদিখেল েয �ভু িকমান
েগৗৰৱময় আৰু পিব�।



"মই কাক পিঠয়াম?" ঈ�েৰ দৃি�ত
সুিধেল। "মই ইয়াত আেছাঁ। েমাক
পিঠয়াওক," িযচয়াই উৎতৰ িদেল।
ঈ�েৰ িয িবচােৰ, েতওঁ েসইেটা
কিৰবৈল আৰু ঈ�েৰ েতওঁক য'ৈল
পিঠয়ােল তাৈল যাবৈল ই�ুক আিছল।



হয়েতা িযচয়াই ভািবিছল েয ঈ�েৰ েতওঁক দূৈৰৰ েলাকসকলৰ ওচৰৈল
পিঠয়াব িযসকেল ঈ�ৰৰ িবষেয় শনা নািছল। িক� নহয়, ঈ�েৰ েসইেটা কৰা
নািছল। ঈ�েৰ িযচয়াক িনজৰ েদশত িনজৰ েলাকসকলৰ ৈসেত কথা
পািতবৈল ৈকিছল। েতওঁ েতওঁেলাকক ক'ব লািগিছল েয ঈ�েৰ েতওঁেলাকৰ

পাপৰ ওপৰত খং কিৰিছল।



িযচয়াই েতওঁৰ েলাকসকলক আন িকছুমান কথা ক'ব লগা ৈহিছল - এজন বয্ি�ৰ
িবষেয় আ�যর্জনক কথা িয এজন শি�শালী �সৱকাৰী হ'ব আৰু েতওঁেলাকক
পাপৰ পৰা আৰু েতওঁেলাকৰ সকেলা শ�ৰ পৰা বচাবৈল আিহব।



ইহুদী েলাকসকেল এই বয্ি�জনক "মচীহা" বুিল অিভিহত কিৰিছল।
যিদও েতওঁেলােক আশা কিৰিছল েয ঈ�েৰ মচীহক পিঠয়াব, তথািপও
বহুেতা েলােক এেনদেৰ জীয়াই আিছল েযন েতওঁ েকিতয়াও নােহ।



িযচয়াই মচীহৰ িবষেয়
েকাৱা সকেলা েবাৰ
কথা েতওঁৰ
িকতাপখনত িলখা
আেছ। যিদও েতওঁ
এই েবাৰ ঘটাৰ
েকইবাশ বছৰ আগেত
িলিখিছল, তথািপও
িযচয়াই মচীহৰ িবষেয়
েকাৱা সকেলােবাৰ
সঁচা হ'ব।



িযচয়াই ৈকিছল েয ঈ�েৰ
িনেজই এটা িচ� িদব।

েতওঁ ক'েল, "এগৰাকী কুমাৰীক চাওঁক, 
েতওঁ এজন পু� কিঢ়য়াই িনব আৰু েতওঁৰ
নাম ইমানুেৱল বুিল ক'ব।" 

মানুেহ জািনিছল েয িযচয়াই
ঈ�ৰৰ মচীহৰ িবষেয় ৈকিছল
িকয়েনা এগৰাকী মিহলা কুমাৰী

হ'ব েনাৱােৰ আৰু স�ােনা হ'ব েনাৱােৰ।
তদুপিৰ, ইমানুেৱল নামেটােৱ আমাৰ
ৈসেত ঈ�ৰক বুজায়!



"আমাৰ বােব এটা িশশজ� হয়, আমাৰ বােব
এটা পু� িদয়া হয়; আৰু চৰকাৰ েতওঁৰ কা�ত
থািকব। আৰু েতওঁৰ নাম ক'ব িব�য়কৰ, 
পৰামশর্দাতা, শি�শালী ঈ�ৰ, িচৰ�ায়ী িপতৃ, 
শাি�ৰ ৰাজকুমাৰ।" িযচয়াই ইমান িনি�ত
আিছল েয ঈ�ৰৰ �িত�িত েবাৰ সঁচা হ'ব, 
েতওঁ এেনদেৰ ৈকিছল েযন ঘটনােটা
ইিতমেধয্ ঘিটেছ। ইয়াক ভিৱষয্তবাণী বুিল
েকাৱা হয়।



িযচয়াই ৈকিছল েয মচীহ মহান হ'ব আৰু মহান কাম কিৰব। ঈ�েৰ িযচয়াক
েলাকসকলক কবৈল ৈকিছল েয মচীেহ ক� পাব আৰু মৃতুয্দ� িদব। িযচয়াই হয়েতা
ভািবিছল েয মচীহ েকেনৈক মহান আৰু শি�শালী আৰু দুবর্ল আৰু আঘাত�া� হ'ব
পােৰ। িক� িযচয়াই ঈ�ৰৰ ৈসেত তকর্ কৰা নািছল - ঈ�েৰ েতওঁক েকাৱা কথােবাৰ
েতওঁ পুনৰাবৃিৎত কিৰিছল। ঈ�েৰ িনি�ত কিৰব
েয েতওঁৰ ভিৱষয্তবাণী সঁচা হ'ল।



মচীহ আিহ আিছল – েকৱল ইহুদী েলাকসকলৰ বােব নহয়। ঈ�েৰ
িযচয়াক ৈকিছল েয মচীহ "অজািতসকলৰ বােব এক েপাহৰ" হ'ব।
অজািতসকল ৈহেছ পৃিথৱীৰ সকেলা েলাক িযইহুদী নহয়। ঈ�েৰ
সকেলােক ভাল পায় আৰু েতওঁৰ মচীেহ সকেলােক আশী�র্ াদ
কিৰবৈল আৰু পৃিথৱীৰ েশষৈল পিৰ�াণ আিনবৈল আিহব।



িযচয়াই ভিৱষয্ত েদিখেছ

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

িযচয়া ১,৬,৭,৯,৫৩

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ
পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷
তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! 

েতওঁ এিতয়াই আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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