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িযশাইয় একজন ভাববাদী িছেলন। তার 
কাজ িছল ঈ েরর কথা 
েলাকেদর 
বলা।

Uzziah

Jotham

Ahaz

Hezekiah



েলােকরা সবসময় ঈ েরর কথা নেত 
পছ  
করত 
না, ...

Uzziah

Jotham

Ahaz

Hezekiah



... িক  িযশাইয় েকানও িদন ঈ রেক িনচু 
কেরনিন।

Uzziah

Jotham

Ahaz

Hezekiah



িযশাইয় চারজন রাজার রাজে র সময় 
চার কেরিছেলন।

Uzziah

Jotham

Ahaz

Hezekiah



েজ শােলেমর শহর েথেক রাজা উিষয় 
িযহূদা রাজয্ শাসন করেত লাগল। 
থমত ঈ র উিষয়েক আশীবর্াদ 

কেরিছেলন, কারণ ঈ েরর দিৃ েত 
যা িঠক, িতিন তাই 
কেরিছেলন।



িক  উিষয় অহিমকায় ভের 
িগেয়িছল ও ঈ েরর বাধয্ িছল না। 
িতিন কু  েরােগ আক্রা  হেয়িছেলন 
ও মতৃুয্ পযর্  একলা িছেলন।



রাজা উিষয় ায় ৬০ বছেরর েবিশ 
রাজ  কেরিছেলন। ওনার মারা 
যাবার পর তার পু  েযাথম তার 
জায়গা িনেয়িছেলন ও ১৭ 
বছর রাজ  কেরিছেলন।



ঈ র েযাথমেক আশীবর্াদ 
কেরিছেলন, কারণ িযশাইয় ও 
অনয্ ভাববাদীেদর মাধয্েম ঈ র 
যা বেলিছেলন, িতিন 
তাই েনিছেলন।



রাজা েযাথেমর েছেল হল আহস। তার 
যখন বাইশ বছর, তখন িতিন রাজ  
চালােত  কেরন ও 
েষাল বছর েজ শােলেম 
রাজ  কেরন।



আহস ঈ েরর েতায়াক্কা করত না েস 
িতমা ও িমথয্া েদবতার উপাসনা করত 

ও ঈ েরর েলাকেদর 
এই করেত পিরচািলত 
করত।



যিদও িযশাইয় সাবধান কেরিছেলন, িক  
আহস ঈ েরর সতকর্ তা গ্রাহয্ কেরিন। েস 
পয়ঁি শ বছর বয়েস 
মারা েগিছল।



ঈ র পেরর রাজােক 
িহি য়েক আশীবর্াদ 
কেরিছেলন, কারণ 
িতিন সম  িমথয্া 
েদবতা ও িতমােদর 
বার কের িদেয়িছেলন 
ও সতয্ ঈ েরর কােছ 
াথর্না কেরিছেলন।



যখন এক শ দল 
িযহূদা আক্রমণ করল, 
িহি য় জানত েয, তার 
ৈসনয্দল েজতবার জনয্ 
খুবই দবুর্ল। সাহােযয্র 
জনয্ িতিন িযশাইয়েক 
াথর্না করেত বলেলন।



িযশাইয় রাজার কােছ এক বাতর্ া পাঠােলন, 
“ঈ র বেলন, এই শ েদর েদেখ ভয় েপও 
না ... আিম তােদর 
পতন ঘটাব”।



এর পের শ র ৈসনয্রা িহি য়র সােথ 
লড়াই না কের পািলেয় েগল।



যিদও তার 
চারপােশর 
েলাকজন 
খুব 
একটা 

ভাবত না, 
িক  িযশাইয় 
ভুর িবষেয় 

ভাবেতন।



একিদন 
িতিন 
এক দশর্ন 
েদখেলন,

এটা এরকম 
এক  যখন 
তুিম ঘুমাও না। 
িতিন তার দশর্েন 

েদখেলন,
ঈ র
 কত

 মিহমাময়
 ও পিব ।



দশর্েন ঈ র তােক বলেলন, 
“আিম কােক পাঠাব?” 
িযশাইয় উত্তর িদল, 
“এখােন আিম, আমােক 
পাঠাও”। ঈ র যা চান, 
িতিন তাই করেত ই কু 
িছেলন ও ঈ র েযখােন 
েযেত বলেবন, েসখােনই 
িতিন 
যােবন।



হয়েতা িযশাইয় ভাবিছেলন েয, ঈ র 
তােক েসখােন পাঠােবন, েযখানকার 
েলােকরা ঈ েরর কথা েশােনিন।



না, ঈ র তাই কেরনিন।



ঈ র িযশাইয়েক তার িনেজর 
েদেশ, িনেজর েলাকেদর সােথ কথা 
বলেত বলেলন।



িতিন তােদর বেলিছেলন েয, ঈ র 
েতামােদর পােপর জনয্ ক্র  
হেয়েছন।



েসখােন অেনক অনয্ িবষয়ও িযশাইয়েক 
তার েলাকেদর বলেত হেয়িছল।



এক আ যর্জনক বয্িক্তর িবষেয়, িযিন 
শিক্তশালী পির াতা এবং িযিন তােদর পাপ 

ও শ  েথেক
 উ ার

 করেবন।



ই িদ েলােকরা এই বয্িক্তেক বলত, 
“মশীহ”।



যিদও তারা আশা কেরিছল, ঈ র 
মশীহেক পাঠােবন, অেনক েলাক েভেবিছল 

িতিন হয়েতা 
আসেবন
 না।



মশীেহর 
িবষয় েয 
সম  কথা 
িযশাইয় 
বেলেছন, 
তা তাঁর 
বইেত েলখা 
আেছ।



যিদ এই 
ঘটনা ঘটার 
কেয়কেশা 
বছর 
আেগ তা 
িলেখিছেলন।



মশীহ 
স ে  
িযশাইয় যা 
বেলিছেলন, 
তা সতয্ 
হেত 
চেলিছল।



িযশাইয় বেলিছেলন 
েয, ঈ র এক 
িচ  

েদেবন। িতিন বলেলন, 
“েদখ একজন কুমারী 
এক পু  সব
করেবন ও তার নাম 

রাখা হেব
 ই ানেূয়ল”।



েলােকরা জানত েয, 
িযশাইয় ঈ েরর 
মশীহর 

বয্াপাের কথা বলেছন। 
কারণ একজন কুমারী 
েকানও িদন স ান 
সব করেত পাের না, 

আর ই ানেূয়ল
 মােন হল আমােদর

 সােথ ঈ র।



“আমােদর জনয্ একিট 
িশ  জ ােব, আমােদর 
জনয্ একিট পু  েদওয়া 
হেয়েছ, তার কাঁেধর 
উপর আমােদর রাজকীয় 
শাসনভার আেছ এবং 
তাঁর নাম হেব আ যর্, 
পরামশর্দাতা, শিক্তশালী 
ঈ র, িচর ন িপতা, 
শাি র রাজকুমার”।



িযশাইয় িনি ত 
িছেলন েয, ঈ েরর 
িত া সিতয্ই হেব। 

িতিন কথা েলা 
এমনভােব বলেলন, 
েযন ঘটনািট আেগই 
ঘেট েগেছ। এটােকই 
ভাববাণী বেল।



িযশাইয় বলেলন েয, মশীহ মহান 
হেবন ও িতিন মহান কাজ করেবন। 
ঈ র িযশাইয়েকও বলেলন, 
েলাকেদর বল েয, মশীহ 
দঃুখেভাগ করেবন ও 
তাঁেক মতৃুয্বরণ 
করেত হেব।



িযশাইয় হয়েতা অবাক হেয় 
িগেয়িছল েয, মশীহ কীভােব 
মহান ও শিক্তশালী হেব এবং 
দবুর্ল ও আঘাত পােব। 
িক  িযশাইয় ঈ েরর 
সােথ তকর্  কেরনিন।



িতিন তাই বলেলন, 
যা ঈ র তােক বলেত 
বেলিছেলন। ঈ র তাঁর 
ভাববাণীেক সিতয্েত 
পিরণত করেবন।



মশীহ আসিছেলন – ধু ই িদ েলাকেদর 
জনয্ নয়। ঈ র িযশাইয়েক বলেলন েয 
মশীহ “পরজািতর জনয্ এক েজয্ািত” 
হেবন। পরজািত হল এই পৃিথবীেত সম  
েলােকরা, যারা ই িদ নয়।



ঈ র সকলেক ে ম কেরন, আর তাঁর 
মশীহ সবার জন আশীবর্াদ িনেয় আসেবন, 
আর পৃিথবীর েশষ া  পযর্  পির াণ 
িনেয় আসেবন।



িযশাইয় ভিবষয্ৎ েদেখন

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

িযশাইয় ১, ৬, ৭, ৯, ৫৩

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




