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ই�ােয়েলর জনয্ েযন সম� িকছু খারাপ চলিছল। রাজা ও রাণী ঈ�রেক ঘৃণা করিছল।
এটা এক খারাপ উদাহরণ েয, েলােকরা ঈ�রেক ঘৃণা করেত লাগল ও নকল েদবতার
উপাসনা করেত লাগল। েকউ িক ঈ�রেক ভােলােবেসিছল? হয্াঁ, েসখােন িকছু
িব�� উপাসনাকারী িছল। একিদন, ঈ�র তােদর মেধয্ একজেনর সােথ কথা বলেলন।

তার নাম এিলয়।



এিলয় দু� রাজা আহবেক বলেলন, 
“ই�ােয়েলর �ভু ঈ�র জীব�,
যত�ণ না আিম বিল, এই বছের
েকানও িশিশর অথবা বৃি�
হেব না”। এর মােন দুিভর্ �।
ঈ�র তার ই�ােয়ল
েলাকেদর দু�ুিম
সহয্ করেবন না।



রাজােক সতকর্ তার পর, ঈ�র এিলয়েক েদেশর এক শা� �ােন পাঠােলন। একিট
জলে�ােতর ধাের এিলয় অেপ�া করেলন। ঈ�র কাক পািঠেয় তােক খাদয্
জুিগেয়িছেলন। তারা সকাল-সে�য্ তার জনয্ রুিট ও মাংস িনেয় আসত। এবং
এিলয় ে�ােতর জল পান করত।



শী� ে�াতটা
শিকেয় েগল, কারণ েদেশেত বৃি� হি�ল না। ঈ�েরর বাকয্ সতয্ বেল মেন হি�ল।
েদেশ সবর্� জেলর অভাব েদখা িদল। শসয্ উৎপাদন হল না, েলাকরা �ুধাতর্ িছল।
েবাধহয় এিলয় অবাক হেয় িগেয়িছল েয, জল না থাকােত তার কী হেব!



ঈ�র এিলয়েক বলেলন, “ওঠ, সািরফেত যাও এবং েসইখােন যাক। েদখ, আিম
একজন িবধবােক আেদশ িদেয়িছ, েস েতামার জনয্ খাদয্ েজাগােব”। ঈ�র তার

েসবেকর �েয়াজন জানেতন, 
িক� িক অ�ুত উপােয় িতিন তা
জুিগেয়িছেলন। ন�তার েথ এিলয়
ঈ�েরর বাধয্ িছেলন। যখন িতিন
সািরফেত এেলন, তখন েসই
িবধবা শহেরর দরজার সামেন

আগন �ালােনার জনয্ লািঠর
টুকেরা কুড়াি�ল।



এিলয় মিহলািটেক বলল, “দয়া কের
েপয়ালায় কের একটু জল আমার কােছ
আন। দয়া কের একটু রুিটর টুকেরা
িনেয় আন”। িবধবা উৎতর িদল, 
“আমার কােছ রুিট েনই।
এক মুেঠা ময়দা ও পাে�েত
একটু েতল রেয়েছ”।

দুঃিখতভােব, মিহলা
ভাববাদীেক বলল েয, 
এটা েশষ হেয় েগেল, 
েস আর তার পু�
অনাহাের মারা যােব।



এিলয় বলেলন, “ভয় েপও না, �থেম এটা িদেয় একটা েছা� িপেঠ ৈতির কর ও
তারপর েতামার ও েতামার েছেলর জনয্ বািনও। যতিদন না ঈ�র পৃিথবীেত বৃি�
পাঠান, ততিদন ময়দা ও েতল েশষ হেব না”। এটা করার জনয্ ঈ�রেক এক
অেলৗিকক কাজ করেত হত। এবং িতিন তাই করেলন। মিহলািট ও তার পু�
অেনকিদন পযর্� তা েখেয়িছল, তবুও তােদর ময়দা েশষ হেয় যায়িন, িকংবা
পাে�র েতলও েশষ হেয় যায়িন।



এিলয় তােদর সােথ থাকত, একিদন এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। িবধবার পু�িট
মারা েগল। এিলয় তার েদহটােক উপেরর কুঠরীেত িনেয় েগেলন। িতিন ঈ�েরর
কােছ েকঁেদ বলেলন, “েহ আমার �ভু ঈ�র, আিম �াথর্না কির েয, এই

বালেকর আৎমা তার কােছ িফের
আসুক”। িক অস�ব এক �াথর্না!



ঈ�র এিলয়র ক��র শনেলন, আর বালেকর আৎমা
তার কােছ িফের এল এবং েস পুনজ�িবত হল। এিলয়
তখন বালকিট িনেয় তার মােয়র কােছ িদেলন।
মিহলািট বলল, “এমন ঘটনায় বুঝেত পারলাম েয, 
ঈ�েরর বাকয্ েতামার মুেখ সতয্ হল”।



িতন বছর পের ঈ�র এিলয়েক রাজার কােছ
পািঠেয় বলেলন, “আিম পৃিথবীেত বৃি� বষর্াব”।



আহেবর কােছ যাও? তার �ী ঈেষবল ইিতমেধয্ ঈ�েরর একেশা ভাববাদীেক হতয্া
কেরিছল, িক� এিলয় তকর্ করল না। িতিন রাজা আহেবর কােছ িগেয়িছেলন।



দু’জন েলাক যখন েদখা করেলন, এিলয়
আহবেক আ�ান করেলন েয, সম�
ই�ােয়লেক ও তােদর আটেশা
প�াশজন িমথয্া ভাববাদীেক কিমর্ল
পবর্েত এক� করেত। এিলয়
েলাকেদর বলেলন, “যিদ
�ভু ঈ�র হন, তাহেল
তাঁেক অনুসরণ কর”।



এিলেয়র দুেটা ষাঁড় িছল, েযগিলেক উৎসগর্ করার জনয্ ��ত করা হেয়িছল। িক�
তােদর �ালােনার জনয্ েকানও আগন ধরােনা হেব না। এিলয় বলল, “েতামরা
েতামােদর েদবতােদর ডাকেব, আর আিম আমর ঈ�রেক ডাকব। েয ঈ�র আগন
িদেয় উৎতর েদেব, িতিনই �কৃত ঈ�র”। েলােকরা উৎতর িদল, “এটা ভােলা কথা”।



সকাল েথেক স�য্া পযর্� ভ� ভাববাদীরা তােদর িমথয্া েদবতােদর ডাকল, তারা
লাফাল, নাচ করল এবং যত�ণ না র� পড়ল, তারা তােদর শরীরেক ছুির িদেয়
কাটল, িক� েকানও আগন পড়ল না।



তারপর এিলয় জল
িদেয় কাঠ ও বিলদােনর
ষাঁড়েক েভজােলন এবং
�াথর্না করেলন, “েহ �ভু
আমার �াথর্না েশান, েযন এই
েলােকরা জানেত পাের েয, 
তুিম ঈ�র �ভু”। তারপর
ঈ�েরর আগন পড়ল, েসটা
ষাঁড় ও কাঠেক �ািলেয় িদল।
তারপর েসটা পাথেরর েবিদেক
�ািলেয় িদল।



েলােকরা যখন এটা েদখল, তারা কাঁদেত লাগল। এিলয় বলল, 
“�ভু, িতিনই ঈ�র, বাল েদবতার ভাববাদীেদর ধর। তােদর
একজনেক েযেত িদও না”। এিলয় যা করেলন, তা রাজা
আহেবর অেনকিদন আেগ করা উিচত িছল। িতিন ভ�
ভাববাদীেদর হতয্া করেলন।



ঈ�েরর েসবকরা আহব
রাজােক বলেলন েয, 
িকছু�েণর মেধয্ বৃি� এেস যােব।
শী� একিট েছা� েমঘ েদখা িদল।
িতন বছেরর েবিশিদন ধের খরা
থাকার পর িক বৃি� হেব?



িকছু�ণ পের, সম� আকাশ
কােলা েমঘ আর বাতােস েছেয়
েগল এবং তারপর মুষলধাের
বৃি�। ঈ�র বৃি� বষর্ােলন। ঈ�র
তােদর েদখাি�েলন েয, এিলয়
তােদর যা বলিছেলন, তা সতয্।
ঈ�র েদিখেয়িছেলন েয, িতিন
একমা� সতয্ ঈ�র।



েতামার িক মেন হয়, রাজা আহব
ঈ�র ও এিলয়েক স�ান
কেরিছল? না! এমনিক ঈেষবল
এিলয়েক হতয্া করেত েচেয়িছল, 
িক� িতিন পািলেয় েগেলন। একদম
েশেষ আহব যু�ে�� মারা েগল ও
রাজ�াসােদর েদওয়াল িদেয় এক
চাকরর ঈেষবলেক েঠেল েফেল
িদেয়িছল। িনেচ পাথেরর উপর
পেড় েস চূণর্-িবচূণর্ হেয় িগেয়িছল।



এিলেয়র কী হেয়িছল? একিদন ঈ�র আগেনর
রথ পাঠােলন এবং ঈ�েরর মানুষ এিলয়েক ঘূিণর্
ঝেড়র সাহােযয্ �েগর্ িনেয় েগেলন।
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

১রাজাবিল ১৭-১৯; ২রাজাবিল ২

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130
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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„Zz̈ , 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw —̄̄ îƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz̈ †_‡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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