িলিগেয় আ্ "# আেগেয়$: উইেলমস )ড িভ,

মসীহ িয0

িয
0
;ী
<

আয়েলম ইয়ান একান দাংগর িক8া অয় আেগ

িবসয়ািন িহ .......
"ির: $গােজনর ই) *েগেয়গির সামবা,
$বােয়। (01-৫)
বর: $বক িজিনসয়ানী $গােজেন মােনলগের
িদবার চাই, িহ< $গােজনর হধা মানা "ির>.
?@-সাংগ বাইেবল: বাইেবলBন Bই মােদ
পািরিব। $গােজেন মােনলগের িহংিগির িরিন
চাই আ তারা সমাের িহিদFী আFল
গের/েদগাই।
নাHর হানা>: িপিদগান, আ আংIর রসান
$গােজেনার পেদ আিদইIন তার মরনান আ
$জ-উধানা িবসয়ান ?রনত রােগবার।
(01া-৪১)
পদতান
Mস: িযOর কPQ অেলউ $ত মরন
বািজেলােয় িনজের িহS মেন ন গিরেন।
িযOর পেদ আিদই Iনর ইয়ান এFান িনেজিন
অেয়ােতল। (01া-২৫ ও ৫০)
িসঝY: িযOর লগর সমারউন (01া-১৮)
ই[ার: দাংগর হানা> িযO $জ-ধানার লেF
গরা অেয়। িয\িদIনর বজরর ই) \িজর
িদন/উতেচার িদন। (01া-৩৮-৫৪)
উেমার িজংহািন: িযO সমাের িজংহািন
হাদানা ইয়ান $গােজনর আহওচ। ইয়ান
মরনের অেদই-েদ আ ইয়ানর $হান ^ম
$নই। (01া-২৩,২৯-৩০ ও ৫৯)
িবে`চ: $গােজেন িযয়ান গিরবার এYােগম
গ`Yা $ত িসয়ান গির> িসয়ান Bই বািব
তাক।(01া-৫৮)
$হমা: $গােজেন $হমা গের, aিন ও $হমা
$পবার লাb নয়। $গােজেন তের $হমা গির>,
আ িনজের বদলা। $হমা গরা যায় হারন
$বcেন $য $সজা $পবার এল িযO $ত
Iিজেলােয়।(01া-৫৮)

$গােজেনার যশ/$হমতা: $গােজেনার $হমতা
িসেয়াত $তব, িযেয়াত মােনলেগ তার হধা
দরন বা উেeা ন গরন।
?@-সাংগ আfা>/পরানান: $বক মােনলগ
িসg $গােজনর আfা> আিমেজY থাই,
িযIিন িযO লেগ আহদন। (01া-৫৮)
িযO: $গােজনর "উ->র নাং। ইয়ানর $ভ,
অলেদ উে@ার-গির> িযO।
মসীহ: বর $পেয় রাজা। মসীহ (এFান িহj
ভাk) lীক ভােচাই হন-$দ mীn।
(01া-৫২-৫৫)
তবনা: Bই $গােজেনার সমাের হধা হ,
oরগিরেন ন অেল সজাক $তইেন Bই
তা হধায়ািন হানপািদ Oিনতাক।
(01া-১৮,১৯,৪২)
মরানাBন $জ-উিধ*: িযO মরানাBন $জউধেতY। এগ িদন $বcিন মিরpাও $জউিধবাক। $বগেশেজনিদ $গােজেন
$বcেনাের িবেচর গির>। (01া-৫৩-৫৭)
আ-র িফির এব: $বকিহo H-অ অব যেF
িযO আ-র িপিথিমত িফির এব। সরগত
আ-র িপিথিময়ান $গােজেন H-অ
গির িদ>। (01া-৫৭)
$সাদান: $গােজন ও মােনর *েগেয়
িবসহাদা/চেগাসাল/ (পািজ ইেজেব ও
\-উ অেয়)
মার/িপই: আিম aিন $গােজেনাই উেeা
গিরই, িসয়ান আমাের $গােজেনার হধায়
চিলবার মানা উেয়াথাই $তিসয়ান পাs
অয়। (01া-৩৮-৫৪)
$গােজেনার "উ: িযOর নাং। $ত $গােজন
এল আ-রিপিথিমত মােন\িল জনt $লােয়িগ,
$ত $গােজেনার "উ ইেজেব এি`।

মসীহ িয! হ"া ?
িয! জােন িদ-আজার বজর আেগ ইসরােয়ল
0দজত এল। আিম তাের মসীহ িয! বা্ িয!
5ী6 িবিলেন ডািগেদাং। ইয়ানর 0ভ:
অলেদ 0ত রাজা। 0ত বানা রাজা নয়, তাের
0গােজেনার =উ িবিলেন ও 0হাধাক। আ
মােনর-=উ িবিলেন ও 0হাধাক। ইয়ানর 0ভ:
ভাঙানা অয়িদ 0ত 0গােজন Dন এিE আ
মােনDন ও এিE। মসীহ িয!র িজংহািনর হধা
বাইেবলত 0দােল-দােল ভাংিগ িদই আেগ।
ইয়ান আয়েলম 0তব এয়ান দাংগর িকতFা।

মসীহ িয!র অকGয়ান
মসীহ িয!র জনHুন দির বজর গনা আরগািন
অেয়। সেJ মাKLন 0তারM 0যদাক/আহিদ
0বেড়দাক, গাধা, উট, 0ঘাড়া িপিদট গির নানান
িহGFা/ িযি"-পাই 0বেড়দাক-েচেরদাক।
ইউেরােপাত 0বচ ভাক, পিশম 0দজসািন আ
উেGার আিUকা সং 0রামান 0রজF এল। ইসরালত

িযVিদWন বােদ আ-র িহেয়াউ িলিগ আ মােদ ন
পাGাক। 0সনতাই িযVিদWনের শাXীয় মােন
িবিলেন ডািগদাক। শাXM- 0লাই 0গােজেন
মােনলগেকা হধা হ-দ।আয়েলাম আেগ আ 0তব
0বক িহYর বােনেয়M। 0ত 0বক মােন-লগেকাই
সমার অবার আহওZ। মসীহ িয! 0বপাের 0দােল-

দােল/জাক-জািJ গির ফগদং গে\F।

কফরনাউম
গািলল
দযিজ

ল

(মিডট

ারািনয়

ল
গাি

মির
(সা

জরডান

া ন দয
িজ

নাজারত

য়া

িয.সােলম

িদ
িয0

য়া

িযHর আমলত ইসরাইেলয়ান
রাজধািন: িয.সােলম
চাগালা/•(দশািন: গািলল, (শামিরয়া, িয0িদয়া
অজারয়ান: জােন ২৮০০০ বগ 6 িহেলািমটার
(১০৮১০ বগ 6 (মল)
িসজন: জােন AীCমDলীয়
রাজিনিতর অবEা: জােন৬৩ িযH জেIবার
আেঘLন দির ইসরােয়লান (রামনর
অNাকNা িভিদের এল।
সরগার: (রামানর অNাকNা পিSয় িপলাত
ইসরােয়লর অNাকNা এল। (রামানর
কাইসর অNাকNা Tবািরয়ার তা উগির
যশেহেলেয়।

ধরম: িয0দী ধরম: িয.সােলমত িয0দীUনর
এVান ধরম ঘর/িহয়ং এল। িসেয়াত
ঠাUYZা/ধরম U.Uেন ধরম হাময়ািনিসেরদাক।
িসেয়াত ধরম মাসতর (ফিরশীরা)ধরম (বাই
বাইেবলLন মােনলগের/মা[\নের উচUচ িদদাক।
ভা]: িহব^ ভাচ (িয0দীUনর ভাচ) Aীক ভা]
(সংসার মা_Zা লািরদাক) লািদন ভা]
(রামা[নর ভাচ।

িহে• ই•!ন মােনলক/মা'স সরা ফারত ,বঅলাি0?

িনেজ-িনেজ জাই34ল অ 5গােজনর 5রজ7
লািম এেজর/ 5হমতান এেজর!

'গােজনর িবেসরর +ড়লান
ই0ন গাজ গরাত +ি2 গির

•-অ গির িজংহািন আরগািন গর!

'য 'যগাজত হন ফল ন
'তবাক িস6ন হািবেন আ6নত
7ংিগমাির +িরেফলা অব!

'স-উ আমােরও 'সনা;া গির
হাবা অব। ই0ন=ন দির
হ?া-হ?া গেম-দােল চিলA?

অেয় আই! িহেয়া জেন 'গােজনর
িবেসর=ন 'রহাই ন 'পবাক । িহE ম
'জের একজন এব 'ত অলেদ
বাের-িভিদির 'বক বদেল িদই পাের।

Hিন জদ-বেদ 6িরত িজংহািনগান
ফারক গিরবার চাচ ত মারর
হামািন িসেগরজা আ 'সই পেরন
িদ পািনত লািমেন গািদ-Aরপাির

এIান • িজংহািন আরগািন গিরবােJ
ইK =ই ত পাপািন 'ধাই 'ফেলেল।

সরা ফারত ধরম "# $যাহেন গািদ ,র
পাির িদবােত $ব/নের 0জিল গির ডােগর...

আ $জেরিদ

5ই এদক সার নয়। 5ই
বানা পদতান বানাএ;ং
$সনেত িযিব আমাের
$গােজনের $দেগব। $ত
তমাের $গােজনর
আ>া,েলাই গািদ ,র
পাির (বাি@A) িদ,।
$সনাCা গিরেন তমাের
তিজমDর গির মনািন
িপেরিদ,।
হা=ন /তইেন সরগ>ন ই+ র ?ন /গল আ /হাল...
মর .....মর
ত• বাি"#
লওনা গম অব।

অহেদয়!

ই+, ইংিগির
গির বার /দনা।
/জেরিদ /গােজেন
িজিগির চাই
িসংিগির গিরবং
আই।

বা6:ত /রজ7 এ7ই পাের
আ আহওচ <ের পারস।

>ই মর আগেজার
<উ। Bই তের
/হাচপাং আ Bই
ত উCের বাির Dিজ।

সাগর

ইসরােয়ল কফরনাউম
গািলল
নাজারত
কনান
জ

)মিডট
ার

ািনয়ান

ইেয়েনাই আমা "গ আরগািন অেয় যে( )যাহেন
গািদ-,রপাির /েলর (বাি3াই গেরর) ইসরােয়ল
জাদ-/নের 7ী9 এব িহেনেত জাই-

িযBসােলম
িযCিদ

)যাহন বাি3ইিদয়, জডনA সরা ফারত িযPের িসেন
Q!ইিব )গােজনর )ভড়া-ছাগল চ, )য
িপিথিমর )বক পাWািন হােজ িদ,।

)ত িস[ ৪০ িদন আ )রত হােদেয়। )ত যে(
িসেয়াত এল সে( )ত িহ^ ন হায় আ )হান
িহ^ ন িগিল। )ত বর মা(_া আ তার সার
হাম িহ )ত িসয়ান গেম-দােল হগর )পবার )চেয়।

িযP আ`ারর রাজা )সাদানKেলা abং-abিঙ অল,
)য মরনান অেদইিদ আ িপিথিময়ান দমন গের।

ডাA
ন

ইসরােয়লত িযCিদNন
তারা অহবা-অহবা
হবা-হবা আ িনেজাের
লািদ হােDা মেন গDাক।
)সনেত মাFGেন মসীহ
হে( এব বািবেন )সই
অকHয়ান বাসেজ )তলাক।
)ত অলেদ উেIার গির,,
িযিব এবার তা আগাম
হবরান িযCিদNর Oরন
)বাই-েবাত বািবেন )লগা
এল। এই 7ী9 )গােজনর
সাKা অL-িবেচর গিরেয়,
আ তা হাম

িযPর বাি3X লনার )জেরনিদ,
)গােজনর GI-সাংগ আZা, িযPের
দাংগা-পাদার )নেজল।

িযP িজিদবার অেল, িপিথিমত
তার ইয়ান গরা-Oির, িযয়ান
অলেদ )গােজনর আহওচ। আ-র
)গােজনর িচেদ-চeা অলেদ,
িপিথিমত মােন লেগ মরণ
অেgদয়!
বাh:
/ই িযয়ান
চাচ, aই
িসয়ান গিরম।

িহ• •সাদানিন িয$েলা সং ন পের, •গােজনর
আহওচ 0রােদ •য় আয়েলম িয$ের আ3েল থাই।
7িন 8ই •গােজনর 0উ উেয়া-তা<,
সােল এই িচ>ের িপেদ বােন

7িন 8ই জদ-বেদ •গােজনর 0উ
অ<, সােলন ইেয়া8ন জাম •দ।
শাGH ইয়ান িহ •লগা •নই •য
0িরগেন তের Hিগেলাবাক?

7িন 8ই Hক পাির 0িরেন মের
তবনা গরচ আ মের নাJ িবিলেন
মানস,সেKLই তের িপিথিমর
•বক •হমতা গান তের

নােদ!বাইেবলত এই হধাগানও •লগা
আেঘ: মােনলেগ বানা িপিদেলা ন
বািজবাক, িহ• •গােজনর হধােলা

•সেবেদন •সাদানিন িয$ের
গাই-গাই •ফেল •যেয়েগাই।
0িরNেন িয$ের •চেরতথা
গরা দরলািK।

যেK িয$ গািললত িপিরযার সেK •ত
OP-সাংগ আQHেলা ভর0র এল।
িয$ দাংগর অেয় উSর ইসরােয়লত
Tেদজত একান ঘর ঘন আদামত।
যেK •ত পদ আদা ধরল, সেK
সয়সাগর তা 0েন-0েন যা ধরলাক।
িসNিন হবর •পবারেত পরান-েফলাদন
িসিব িহ িয$ UীW িযিবর আগাম-হরব•হায় পািরইNেন িলিগ •যউন •ত নয়েন

ইয়ান ও •লগা আেগ,
•গােজনের •জাগা ন •সইস।

•সাদানিন •দগংপারা ইেয়া8ন
যােগাই!ইয়ান ও •লগা আেগ,
তর নাJ •গােজন ই3, তাের
8ই বানা •সবনা গিরস।

গািলল এ•ান "ড় দাবত হা(া আদামত এ•ান +জাড়া-.েমালং অর...

িয5 ও +স +জাড়া-.েমালংঅত তা
মা আ তা সমা8গন +যেয়ান।

িহ• •উ ঘর হানাগান বানা
সংবাগ অেয়েদ...
িয2 তমাের িহ ,বহায়িদত! মদতান
িযয়ান ,হায়
বানা িসয়ান

দাংগর রস 34ন পািনেলাই বির-ল
আ ,সই পািনয়ান ,মলাঘর
িগেরাসের সািগ ,সবাে: হঅ।

পািন! িহ• ইয়ান দ মদ!আ িহ

ইয়ান বাির ,সাদ
<ই ,মদবানর
,শষহাদ?া ইদক
,দাল মদ রােগেয়ািস!

?

এনাBা 2না ন যাই!ইদিCন ,মলা-েমদবান ঘর হন িদন এজ সং
2ন ন য়াই। পািন িহংিগির আ-র মদ অয় পাের! বাE ,বগ<ন ,বF গম

ইয়ান অলেদ নাজারত আদামর

,ত ?

গািল•দ সরা পারত কফরনাইম এল জাল ,বেয়0নর এ1ান বর আদাম!
ইেয়া4ন িয6 ,গােজনর ,রজ7য়ানর হধা মা:; <েয়া <েয়া ,হানা আরগািন গি=।

িপতর- উেদা ন ,পেয় দযজ7া যা
ত জালান ,ফেCায়।

ইেয়াত পথম ,ত তার িসঝ7 নগ-বািজেলােয়।

না:! আিম গদা ,র4 Dক ,পলং
িহF িহG দরাত ন

িহF Hিন 4ই ইংিগির হেল-

িহ! ইয়ান <ই িবেচস গির ন পারংগর!

যােকাব! •যাহন!
ই% এজ!
ইয়ান উেমার
িজংহািন .িজলিগ।

মের ইিরেদ 3ই পাপ গ56া মা7স!
মের লের
লের এজ!

িপতর, ন দেরস।
আই আ ম <েন <েন!ম <েন <েন!
3ই তের মা7স দিরেয় জাি= বােনম।

িয• তা িসঝ"#ন %লােন গদা গািলল
জাগানত %বের %বের %ব-নের %গােজনর
%রজ"য়ানর হধা ফগদাং গারা দরলাক।
সে5 %ত মা78নর নানান বাবদর %বিদ
গম গরাদরল, :ত-ে<ত দােব িদ=।
মা78ন ইেয় আমক হামািন িদিগেন
আ-র আম@ অলাক আ তা Bেন Bেন
যা Cিরলাক। বােড় জাগাEনও
ইসরােয়েলEন ও রাজধািন
িযGসােলমEন ও মা7স জাক-জাক
এজা দরলাক। তারা িয• িজয়ািন %হােয়
িসয়ািন তারা মন িবিদেরEন িবেচস
গরলাক।

হবািJ তারা িয#নর %পদ-Bেরর,
হারন তারাের মন Bেরিদ:।

হবািJ তারা িয#িন নাদা হারন সরগ

হবািJ তারা িয#িন,Lদ-Mউ
গির আগন হারন তারােরমন
আহওচBেরিদ:।

হবািJ তারা িয#িন মেO
ইংিস-িপPম আ তQ"া হাদন।
Rিজ অহারন সরগত তমােO
বালকািন :কিসশ আেগ।

•ই িনেজ মান# •ন $যনািনন
পাজ' $পবার চা+, $ত •ই ও
মা#েয়া লেগ $সনািন পাজ' গিরস।

•য অব-উক •হান িমিলের
ও<চ গির িরিন চায়, •ত সে= মেন
মেন তা লেগ িসনািল

এেI-িহেJেত িচিদ ন গK। পেJ
•গােজনর •রজLয়ান িনইেন িচেদ গর,
সােলন িসয়ািন •ব=ািন

•ই ত •হাচ ন •পেয়&ের •হাচেপস,
আ তারােত তবনা গিরস।

•চাক অলেদ িহেয়-য়ানর পহ>।
?িন ত •চা@ন উA অন •ত তমার গদা
িহেয়গানত পহর Bিদ&। িহC তমা
•চাক ?িন বজং অয় তাই, সােল গদা
িহয়ানগান আFার অব।

•ই মান0 •ন বাইিন •পবার ধারাস
নগিরস, মা2 3েগেয়-গিরেন বালা •দ।

•গােজন আ ধন •য-উক, িহেয়াজেন
িদিব না0 •চেরতথা গির ন পারন।

?িন •িম ম হধাআিন দর সােলM •িম এদকLা ই@ মা0জ সান অবা •য িচেলা
উNির তা ঘরান বােনব। ?িন •ই ম হধাআিন দর সােলন •ই এধকLা
ই@ মা0জ সান অেব িযিব Pরিল চরত ঘর বানাই।

একিদন কফরনাউমত িয'র ঘরত )চেরািহে-িদ মা.জ হাদা-হাি- গির এ-লাক..

উেবাত িহ অর?

আিম ইংিগির হন বাবেদ )য ন পািরবং।

তারাের ইিরেদ!উ
সমািজ=নর সাংগািদক
িবেচস আেগ।

হামাকায় দ ছাল আেগ; হাট
ও িবেচানান লেগ গির )নেযলাক।

)ত িহংিগির গরল! Eিম িহ
িসয়ান 'ন.?

)ত )গােজনের )ভঙার!
হােরার পাD হােদিদবার বানা
)গােজেনার ইU )সই )হমতা আেগেদ।

ইF আGিH িপেরিIJের Kেবান হেল
উG অব, 'ত পাবপািন )হমা
গিরিদNং, না 'Eই উিদেন আহিদ

তমা পাD )হমা গরা অল।
পাD )হমা গিরবার )হমতা
OীQ গির আেগ। Eও Rই )হাম,
তর িবেচানান )লালেন

$ত আে'দর!

বাহ হ•ান আমক হাম!
অহেদয়, -ই আহিদ পারংগর!

িহ3 $ব4িন $য িয6র হামিন $দিগেন
7িজ অেয়ান তা নয়। িয6 িজেরনিন
িদনত :েদাম ন পালাই িসয়ান ধরম
মাসত>ন $চই $রােয়ান।সে@েন এই
িদেনানত $হান হাম গরানা ইসরােয়ল
ইসরােয়ল Bনর মানা এল।

ইেয়াত ই4 মাCজ আেগ তা আদতান
িসিদ অেয়। এইিদন নত তাের গম
গরানা িহ উBম পা $যব?

আিম তাের বF
$নেযবার উেবাই পা

ত আদতান বােরেদ সােল।

$ত $য জাদGের বজং পদিন
$নযার িসয়ািন িয>সােলমর
$চলাBর হামাকায় $হােয়া
ইেয়া!-ই গম অয়ং!

গািলল সরাত িয# তা সমািজ&েনাই *নাকািদ অ.-িম01 িদ লদ িদ2।

না4 এহজালেদ আমাের!
আিম 9িব *যে;া!

<িম এদক পাদারা িহে>?
আ এেদাক িহদের-লােদ?
তমার এ@ িবেচস দর-ন-অয়?

থামা! অলর অ!

"ত তারা "নাগান সরা পারত িবেরলাক। িহ. মেনােসের...

িহ আমক অবার...!

•স •েরা!ত #েদ •পেয়
মা(জ ই+ •তদ...
•ত এেজর!
ও মাও:!

অেয, অেয়।

#দ আপটা! িনিগিল যা!
•বগ;ন দংগর
•গােজনর =উ! তর

ত নাংয়ান িহ?
ম সমািজAন
িসেয়াত •যবার
•দ, হারন িসেয়া
আিমই বাB+ন

উ Cগর পাDত
আমাের •যবার •দ।

যা •গাই!

?

•ই গদাগম অেয়াং

যােগাই! আমাের ছাির

•ই িহ ত সমাের এপািরম?
না । ইেয়াত তাক। 3গােজন তে5 যা
গে67 িসয়ান 3ব9ন ই: ফগদাং গরেলাই!

•ই তমাের হংগেত, %উ' (ত িনেজ িহ- গির ন পাের। বা% িযয়ান উ3ম গের (ত %উ' িসয়ান গেরেদ।
•ই বা%র ধারা7 মা8া হাম গরং, িনজর মনেজা9া গিরহাম ন গরং। (ত অলেদ ই<, িযিব মের পািদইেয়।
গদা (রA তবনা গরানার পেরনিদ িয=
তার ১২ ' িসঝ? নগবািজ লেয়। (ত
তােরের িদজন িদজন গির (গােজনর (রজ?
অজার গিরবােE পােদেয়। (ত তারাের
বর িদF (বক Hেদ (পেয় আ
িপের-িদির বলা3ন গম গিরবােE।

িয= িত'ছ?া @েরা জাগাত তবনা গরা যাই।

িপতর ও আিLয় তারা (ভই-েভই।

যােকাব ও (যাহন (ভই-েভই...

O
িফলীপ ও বথলময়...

•থামা ও মিথ (িযিব
আেঘনিদ •রাম সরগািজেত

থে.য় ও অ1 যােকাব...

45গিরই িশেমান ও ই8িরেয়াত িয9দা।

যেগাই, িযিব তমাের গিঝ লব, িসিব মের গিঝ লব, আ িযিব মের পােদেয় তােরও গিঝ লবাক।

শRেহদ অেবদর িহO িসেয়াত হামS-মাPজ অবাভ।
শR-েহদতান িগেরাU ইV তবনা গর, •সেবেদন •ত
শR 9েরবােত অেভদর হামS পাদাই।
১২ জন িসঝAের হাম গিরবােC
উৎেচাGগHিল িদেন িফিরJ। আ-র
পেরনিদ িযL তারাের •লােন এNান
িনিরিবিল জাগাদ •য বার •চল িহO
দলা-দলিল গির এদক মাPজ
এQন তাের লেরেন।

িয• হধা হর আ িপেরি% গম গেরর। সময় আেলযার...
িফলীপ, ই12 মা3জ িহংিগির হাবানা? িহে8 9ই
অলর গির আগ; তােরর িহ= >হবার ন-

>গেAB ইেয়াত হাবােদ আেতা মাজর হািমেয়
ইেয়াত ইD Eেরা-9ন পাFসান িপিদ আ িদ িব মাজ
আগেন আই। ইEন বােদ >নই আ-র।

িয• •গােজনের বাইিন গিরেন গেজ ল...

িয• িপিদ আ মাজ,ন হ/া গরল।

>বDনের লাইনত ৫০ জন
গির বেজেয়ান।

িয• •জং-েগির হ%া গিরেন •হবার িদ*
িসয়ািন আজার আজার মান0া •হই

•ত হামাকায় িয• অব
িযিব এবার হধা এল।
আিমই তাের এবার রাজা

9 •দ! বরন গিরেন
১২ মারাি= •হবার
>বয়ািন উ@ABা!

ইC মাDEF ঘরত যাদেকাই ইিবল। Hিম •নাগােনাই
সরা ওJিল য। Kই এLা তবনা গিরম এই Kড়Nত।

হােন•ন পের

ওমা ইিব িহ ই' (ত!
ন ধের+। ইিব -ই!

না., 0িন 1ই অয়তাস,
সােনল মেরও পািন
উগির আিদবার িদেন
ত হাই এবার উ;ম <দ।

িপতর
আই।

না. মের র=>া গর।
িপতর, িহে? ত মনানত
1.ং-তানাং গর+।

িসেয়াত হেয়কজন মা&জ আগন
িয*েন িয+ের রাজা িবিলেন ফগদাং
গ2াক চান। তারা মেন গ2ন িয+র
5হমতাই 5রামা&েন িজিদ লেয় জাগায়ান
হািরেলাই িদ7 আ তারাের দােব িদবাক।
সে8 আ-র িয+ের 5হাচ-ন 5পেয়
িনিগিললাক। তারা িত7ছ<া িয+ের ব=াম
গ2াক। তারা মা&জনের তাক-তাক<া
গিরলাক িয+ের 5হাচ-ন 5পবাে2 আ
তাের িনেগেল আিনবার 5চেয়ান।

5য হানাগািন বরবাদ অয় িসয়ািন
পয়েদেন িচেদ ন গD, িহE 5সই
হানাগািনর পয়েদেন িচেদ গর
িযয়ািন উেমাের উেমার সং থাই।

না&, ?ই ইেয়াত হে8 এল?
Bই তমাের িপিদ হােবেয়াং
িহেনে2ই আ মের 5তােগ 5তােগ

Bই অHংেগ 5সই িপিদয়ান িযয়ান
5হইেন উেমার িজংহািন পাই।
ইI Bই মা&Jনেত 5য 5হবার
Kবয়ান িদম িসয়ান

এেত িহংিগির তা িনেজা িহেয়
এরা আমাের 5হবাতােত িদই

সLবাচ!

?িম িহ 5যবার

এM আিম 5যই?
িয+ Jদেম 5বNনের তেগবােত এিOেদ ।

না&, আিম হা ইP 5যবং?
ত ইP দ উেমার িজংহািন আেগ!

তা পেরি9 •ত িয8সােলম •ত ল।
িয•ের •হাচ-ন •পেয় বাির •যলাক।
•ত গািলল বামছাির •যলেগাই আ তা
2েন-2েন লেরেয়3ন িমিল আ মরত
ইসরােয়লত নানান িহে5নিদ তার
হাম গরাধরলাক।

গািলল

িয8সােমল
ইসরােয়ল
যে: পদদ আেদর...

আ @ই?

@ই মের িহ মেন গর িস?

মা<জ>েন মের হ?া আ তারা
তারা হদেন @ই অলেদ ইB
আগাম সামবাদ •হােয়C।

@ই উেFার গিরেয়C, •জদা •গােজনর 2উ।

এ হধাগান হারের ন •হাI। JীL Mক হL •পবােত আ পরান
িদবােত িয8সােলম •যই •পব। িহN ৩ িদন •ত শবাসালত
আ ৩িদন মাধাত •ত •জ-উিধC।

িয•সােলম শরতর বািহের (ায় মের
িফেলদাক। তারাের .স টাংেগেন মের
3ফলা অদ যা অলেদ 3রামান সরগািজর
এ7ান িসপ ন 9িজই গিরেন মের 3ফলানা।

;িন ম সমার অবার চ সােল িসিব 3ত িনজের =ে>াির
3তাইেন আ িনেজার .স @গী আ ম 9েন-9েন এেজ।

Hই হামাকায় 3হাই পার বানা

িযিব িনজ িজংহানী রেC গিরবারেত
3চব, 3ত তা িজংহানীয়ান আেরব।
হিE িযিব মেF তা িজংহানীগান িবেলই
িদ@ 3ত 3সই উেমার িজংহানী 3পব।

সার হধায়ান অলেদ, তর যা িহJ আেগ িসয়ািন 3ব7ািন িদইেন ত
3গােজনের 3হাচপা, আ Hই তর পারানানের 3য>া 3দােয়
গরK এই 3সLMা গির মানNের ও 3দােয় গিরK।

সে•েন ইসরােয়ল ই$ পারাংগী মা*স এলাক। পারাংগী এ•ান দরগের-পারা 0গ। িয3ন পারাংগী
বলা, িস3নের একগাি6 গির 7তাদাক আ তারা মান*সমাের উেদান-বজন গরনা মানা এল।

পারাংগী মা*জ<ন যে•
7বেড়দাক-েসেড়দাক, সে• তারা
জগার ফাির 7হাই 7পদাক।
পারাংগী!
পারাংগী!

িযA! না*! আমাের 7দােয় গর।

ধরমীয় •চলা-#নর ই& য? িনজের যগা চেগাই?

•সন0া অেল হে3 আিম

য, ধরম •চলা-#ন ই& •যেন

?

!

চ •দ, 6ই গম অেয়াংেগ!

=িম ১০ জেন িহ গম অেয়াউেদানয়েন ? আ-র উ#ন <&?
তারা িহ •গােজনের <িজ হধা ন

হাে9:য়া! •দােয়র •গােজন!
তের <িজর-হধা হং!

আিম গম

অেদ!

উেধা! তমা িবেCেচ •য বানা
তমাের গম গDEা িসয়ান নয় িহF

িয• লট িদই িয"সােলমত ম()া
িয*িদ +চলা-.ন তারা গা2"নের
3রগির হধা লবাে7 তারা লেগ িদই
পােদেয়ান। তারা িয•র +বক
হামািনত ইংিস িপ=ম গরন।

হারন িয• িজরােM
িদেনাত গম-গিC .....

+ত +স.ন +ব>ন তা হাই এবার +হাল িয.ন
এ(ােল আদামত +দঙ, পািC.ন, আর
অলােক হাংিগ গিরেয়, আ কাজানা Fিলেয়
.েন +রামান সরগাজিজ লেগ বািC গির

আ িচেগান (র-(ন ও এলাক
তারা আমল গির 12ক 12ক হধািন
হানপািদ 7িনলাক ..........

গম অ!

িচেগান (র-(ন ম ই: এবাে< :।
>গােজরন >রজ@ তারা সােB মাCDেনার।

GীI তারাের +থােগই এিKছেদ
িয.ন আেররই +যেয়ানেM আ
তারাের উেOার গিরবাে7।

িয•সােলম হাই%ের 'বথিনযা আদামত
িয.ের ডািগ আিনলাক। লাসাের
3খ-েনই। লাসার আ তা িদিব 6বান
মাথা7 আ মিরয়ম িয.র সমাি9 এলাক।
যে; িয. 'বথিনয়া <ংেগিগই 6ত হবর
6পলেদ লাসাের 6সর িদন আেগ
গাের-েয়াে?াই।

না@!

না@, Bিন Cই ইD 6তেদ সােলন
ম 6ভইF ন মরত।

মাথা,7 ত 6ভই F আ-র 6জই-উিদF।

Jই 6জধা উিধ-F আ িজংহািন; িযিব
ম উPের িবেQচ গের, িসিব মরেলও
6জধা 6থব। মাথা,7 Cই এই
হধাআন িহ িবেQচ গরচ?

অেদ, না@, Jই িবেQচ গরং,
িপিথিমত িযিব এব, Cই িসিব এUাV
6হেয় িয., 6গােজনর Wউ।

অয়িদ, Jই হগর পাং। 6বগেশষহাদািল 6জ-উধানা অকN 6ত
আ-র 6জধা উিধF।

তাের %D গােরেয়ান?
না@ আয় সািগ

চা; •ত তাের জদ-বেদ গির •হাচেপদ।
িহ) •ত িহ লাসারের
•জধা রােগই ন পা0?

নাA, মরা81ন জােনিবিল বােC
গংগলার হারন এিE অেল
•সর িদন অব ........
1ই •গােজরন আমক
হাম •চই •পেব।

গাদ1 2-য়ানত বড় িশল িদেন নািদ •তােয়ান আ
মরা8ের 9প হাবরেলাই •বের •তােয়ান।
িশ: এক>েরন লােরেন তলাক!

বাH, 1ই চা •চেরা-িহে0নিদ
মাAIেন Jেগই আগন, তারােত
এই হধাগান হKং, •যন ইMিন
িবেNচ গরন, 1ই মের
িদ পােদেয়াস িবিলেন।

লামসার, িনিগিল আয়!

তা উেNP হাবরান >িল Q আ তাের •যবাে0 Q।

িয•সােলমর অ%া-ক%া'নর )ব+ গিরেন িভ•ং-িভ•ং গেরর িয0 আ তা সমারেয়ান

এই মা67 বাল8ািন আমক আমক হাম গেরর।

আিম ;িন তাের এনাে< গির )তবার
িদই সােলন )রামা6ন এে<

তারা আমার িহয়ংআন আ জাদ? )দােনা-গান বচেনেয িদবাক!

?িম এ8া ইযান তলিব+ গির চ!
?িম িহ হ মা67নে% একজন
মেরাক, আ গদা জাদ?
ব+ ন )জা8।

সে8?ন Eির তাের )রামা6ন ইF
)গােজ িদবাে% িযGিদ )চলা'েন
H )থাগাদন। হারন সে8বানা
)রামা6ন?ন গির )হমতা আেগ
তাের মের )ফেল বার।

)সনে% িয0?ন মরা পিরD!

যে• িয• •বথিনয়াত এল ......

মিরয়ম!

,মবাচ /তল! ইযান
বাির মংগা /তল।

/নেয়-নাদাং-সারাের
দান গরেল আিম
আ-র 8িজ অদং!

িয8দা, তাের ম ই< ইিরেদ।
/ত মর িহয়াগান চবাসাল
িনবাে> আেগ-বােগ

িয•িদ•নর ইে$া বাির উৎসবর িদনত অমেহাে.া মা/স-জন এজা-ধরদন

িয4সােলমত 6চলাগেন িয9ের বািনবাে.
িবিলেন :;-ফাদা গরদন। 6ত সে$েন
আধা পদদ িয4সােলম @িAখ যা দেC।

মান•ে• আিদক %িজেয় তাের ফাত+,-ত, গির গিজ-লদন।

হবাি3 4ত, িযিব
িগেরা7 নাংেগ এেজর।
িযিব ইসরােয়লর রাজা!

জািদ-মািদ গর!

জািদ-মািদ গর!

গদা িপিথিম মা?•ন তা
িপে@-িপে@ আিদবাগ।
আিম এইনাে• আ-র 4হান িহেA ন 4পবং।

রাজধািন শরত িহঅং অলেদ
বাইিন গরানার িরেবংজাগা।

িহ8 1হান 1ভড়াছাগল
1লােলাই মােনলগর িঘেচ;
গির িহ িপ হাধা যাই ?

উৎসবর িদন0ত
1ভড়াছাগল দািল 1দনা

মা0=ে> িহঅং চানাত: 1বAার আ 1টংগা
বদলা-বদিল হামত আগন।

িযDও িসেয়াত 1গল .....

1ভড়াছাগল দািল িদইেন
1গােজনর সমাের মােনলগর
0 গির লাগত-পািপই অদ ।

•গােজনর ঘরান অলেদ তবনা
গরানার-ঘর িহ* ইয়ান .িম
ডােগদ আঝা •বােজও।

আমা. তাের যািদ-মািদ
মাের-েফলা 7ির8।

•তদ দর-গের-পারা, তা হধােলাই মা<=ন উদদন-বজদন।

আ্িম •িন তা লেগ চালাক গির
সে*েন +ত আিম তাের ধির
পািরবেঙ। সে*-েত তাের
আিম মাের-েফেল

মা3র এই উৎসবর িদন9ত
নয়। এই উৎসবর িদনেনাত
+বজাল উক আিম িসয়ান ন

+সনেত মের <িম
হদক িদবা> ?

আিম তের িযCেতই ৩০Cউ Kব
িদবং, িসFন ইM চাগরর

Gই িযCের তমা
আদদ +গােজই িদিH।

ইসকিরেয়াত িযAদা,
িযCর িসঝEFন<ন এগজন।

•িন ও •চলা#েন িয&েত •সই
অক,য়ান দড়গের-পারা গচ4ন,
•তা: •ত 6িজর িদন8ত আেগ িদন8
িহয়ংত মা8>?া হধা •হাই হােদই িদই।

ঐিদনে? সাজিন মাদান িয& তার ১২ E িসঝG
•লাই শরত •বগদাংগর হানাE •হবােত এগ,র

Kই এিL •রেদািভিদের হামান গিরম!

•ই •ক-•ক গিরবার আেগনিদ
তমা লেগ এই দাংগর হানা0
1হবাে2 1চই 1রায়ং

•ই তমা@ন এগজন 1চেরতথা গিরেয় 0।

িয6িন 1হমতাত তান তারা 1চেরতথা
1পবার নাংেগ তান। িহ: ইয়ান
তমাে;াই গজদাং গির গরাঅব।

1ব>নের 1সবনা গিরই0
তমার 1চলা অব।

না•, •ই িহ চাগরািন সাি& গির িপতর, 7িন ত (ঠংগান
ম (ঠংগািন (ধাই িদিব পারাফাং? (ধাই ন 8ঙ সােলন মরলেগ
না! ইয়ান অয়-েনা পাের!
আ-র তর (হান

•িম মের @Aটঠা@র আ-র িগেরাচ
মান, িসয়ানঅয়। (যনাি& গির
Cই তমাের (ঠং (ধাই িদDং, •িম ও
হামাকায় এনানিন গির তারাের ও
(সবনা গচH।

িযJদা, িযয়ান গিরিব
িসয়ান ঝািদ-মািদ

না•, সােলন ম আহত আ

তমা•ন এগজন মের (তােগব।
(হান িদন অয় ন পাের!

(য গােদ, (ঠং (ধানা বােদ
আর িহ= তার ন লােগ।

িসিব Cই ন অয় অয়িন ?

মের •রন গিরবাে$ ইয়ান িত(ছ*া গে+া .....
4ই তমাের এই এগকান 6 উ8-:ছ
;দাংগর, 4ই ;যনা>া গির ;হাচেপয়ং,
@িম ও এগজন আ-র এগজনের
িসংিগির ;হাচেপউ।

এই িপিদগান ল, ইয়ান মর িহেয়গান।

এই ;পেমলা( ল, ইয়ান ম ;লা যা
তমাে$ ঢািল িদইঅব। এনাে> গির
;গােজেন তমারেলা 6 এগকান
Gেদাম গিরবাে$ যার।
Hিন তমা ইI ইেদেJ*ন ;হাচপানা
তাই, সেJ ;বKেন হবর ;পবাক
;য, @িম ম িসঝ*।

িগেরা8, 4ই িত(ছ*া ত Mেন-Mেন
;তম।আ তে$ 4ই মির ও পারং।

িপতর, রাদা Nর( পে$রািজ ডাক-হািরেP
@ই ৩ পRা মের ন িচনং িবিলেন হেব।

সাঝ•া-মাদানা পের িয' আ তা িসঝ*+ন শর.ন /যলাে1া।
ইসেকািরেয়াত িয6দা তারা লেগ ন এেজ .....

;ই তমাের ছািড় যাংগর িহ@ বাB তমােC DE-সাংগ আপটাG পােদই িদG।
/ত তমাের এহজাH িদG আ িতGছ*া তমা লেগ-লেগ /তব।

;ই িযI যাংগর, Kিম /সই
পদতান দ হগর প।

;ই পদতান, আ অহM িজংহািনগান;
ম দারাই ন অেল /হান জন বাবO
িসI /জই ন পািরবাক।

বা্B, Rিন ইয়ান তর মনঝ1া অয়, সােলন মতKন
এই কচTয়ান Kিল /নযােগাই।

Kিম ইেয়াত তাগ। ;ই এগকানা
Iরত /যইেন তবনা গরেঙা।

ইয়ান মর ধাTধাির নয়,
তর আহওচ Oেরাক।

এনাে• অক"্ তমার িহ এদক *মযানা ? উেধা! িযিব
মের ধির িদ0, িসিব হাই-5ের ঘ•াগী।

:ই িযিবের ;িমম তাের ধ<।

ওেহ না>!

িয5দা, @ই িহ AীেBের ;িমেন
ডরা বােজই িদিব অ ?

না!

িযI তাের িনবাে" হল। িযIর িসঝKLন
Gচেরািহে"নিদ দাবা িদই পেOলােPা

না>, হরগয়ািনেলা Gবজা
উেরবং নািহ?

িয•িদর •চলাগানর •বগ দাংগর ()ঠা(র+ ই- িয.ের •নযা অল।
িপতর আ •যাহন -র-গিরেন তােরর লেড়-লেড় যাদন।

িপতর মা9: উেদানানত <ংেগেগাই।

=ই ও িহ তা লেগ এল ?

না! Bই গধা তাের নেয়ািচনং।

=ই তারা মাEFন, অয়িদ নয় ?

নয় •হােল!

Bই হামকায় হগর পাং!=ই িসেয়াত তারালেগ
এেল!আ =ই এগজন গািলল মাEস!

=িম িহ হর িহেজিন
Bই হগর ন পাংগর

কে•ের কক।

হা•নবােদ .....

আই সােলন, আমাের আগামহধা
0হাইেদিগ! হ3া তের মাি5 ?

0বে36 পি8ই িয:ের 0চলা<ন ই= িবেচরত আিনলাক।
>ই িহ 0গােজনর B ?

আ >িম 0দ ইয়ান

ধরম ন মািনেয়C! 0ত মিরবার হাম
গD6া তা>ন হামাকায় মরা BিরC।
ইয়ান 0যন 0রামান

িয•ের •রামানর অ%াক%া' পীলাত ই- আিনলাক। িয0িদ •চলা3েন
িযয়ািন িদিগলাক তারা •ব7ািন •হাইেন তাের -9ািব িদলাক।আ তারা
•বক আিবি% গািনেহাই •জাগার পারদন।

আ ;ই এই •বক আিবি%
-য়ািনর •বলাই িহ হওচ িস?

Aই এই মাEFর •হান -G ন িদিগHং।
ইয়ান উৎসবর িদনেনাত, Aই হাের
ইির িদম বারাLাের না িয0িদ3নর

;ই িহ গরর?
Aই সতBয়ািন পগদাং
গিরবাে% এDং।

সতBয়ািন িহ ?

বারা•া•র!

িহ# এই িয(ের *িম
মের িহ গিরবাে- হে- ?

বারা•া•র!

তাের /স •দ!

•ত িনজের রাজা
মেন গের!

4িন *ই তাের ইির 56 সােলন
*ই 8কসেরর ব: নয়।

..... ৩৭, ৩৮, ৩৯!

*ই তা আজাই ছড়ান
•পইেন •য পািরিবই।

বার•া ছড়ান •পল।
•ত এগকান রাজনিতকর Hন
গেIJ সাচিL Mগগেরর।
Qই তার •লা-গান 5ি6 ন ওম।

এই মাNO িযHিদPনর রাজা!

চ!এই মা•"!

তাের •স !উ!

তাের •স !উ!

তাের •স !উ!

পীলাতেদ মেরেফেল বাে+ উ,ম
গে./ হাগসচান দচ34 িদ6।
•স উ,ের মেরেফলানা
দরগের পারা এ9ান সাচিত। িয;
িয<সােলমত পদি= তে>/ হােবহা@ব @নেজলাক আ @সই •স @ত
হানাত Eিল Fেগই @পেয়.

িযেয়াত মেরেফেল বাে9াই @সই
জাগায়ান অলেদ শরEন বা6েদার
!েরাত। জাগায়ান হেK গলগথা,
যা িচেরNল নাংেগ নাং গ>/া।

ইেয়াদ সেKা,েন িয;ের •স
@পরােকাই িস4 গিরলাক।

হােন•ন অলেদ ইসেকািরয়ত
িয+দা তার বজং হামানেত
আিবেলচ হা ধসিচ।

4ই 78 9নই মা:সের মেরেফেল6ং।

ইয়ান আমার িহ গিরবার আেগ?
ইয়ান তর ঘ=চ>।

4ই িহ হাম গর6ং।

িদ-ই ডাগাদ 9সের িযBের >স িসC গির Dউ অল।
বাF, তারাের 9হমা গর,
হারন তারা িহ গরদন
িসয়ান হবর ন পান।

িতনান হধােলাই $% গে'(
হােগাসান *লগা অেয় আ িসয়ান
.স উ0ের তাংেগ িদই অেয়,
িসেয়াত *লগা অেয় “এই
মা78উ(িয;)িয=িদ0নর

িয; *বস জালা-ত-নত পািন
*হবার ন *চল।

*সাD0ন তা হাবরান আক *সলাক।

অয়িদ, *ত িহ অDজনের
রেF( ন গের ?

Hিম Iিন *গােজনর Jউ ওইতা%,
ইLন সােলন .সHন লািম আই!

*গােজনের এগকানা অেলও
Hই িনজেরও আ
আমাের ও রেF( গরনা! *চােঘাত বােঝেন হধা *হানা। আিম
আমার আPল সাচিত *পর িহQ
*ত দ *হান অনেDয় ন গের।

Hই যেP ত *রজ( Rঙিগবেগাই
সেP মের ইহেদাT Hিলচেছাই।

Vই তের জদ-বেদ গির হংগর,
এিWই Hই সরগ *দজদ ম সমাের
আহিজX অেবেগাই।

•ক •বে•! মাধা% ১২ ( বািজই
•বলান ঢাগা •যেয়, •ত গদা
•দজসাি% আ7ার অেয়া •গল।

িয; মা মিরয়ম আ তার িসঝ!
•যাহন >সত •েগই আগন।
ই?@ন ধির @িমই মা A।

মদ@ন .....পািনসাF গেরর

•গােজন ম, •গােজন ম,
@ই িহেB মের ইির িদিলই ?

ইেয়াত Lম অল।

বাG, Hই ত আদI ম
পরানা গেজই িদJং।

•বে• অক!্ ৩ $য় বােজ িয* সরগ অেয়।
এগজন •সা1 এ িয*র ডা3ানত 5েদে7-িঘ;
আ িসেয়া<ন •লা আ পািন িনিগে•ঘী।

শাA এই হধাগান Eেয়, “•ত দািলিদই •ভড়া ছাগল সান হাবা •হব”।

“েত আমা পাপিনেত Kক কচM
সজN গিরল।” িহO ইP •ত মরা।

•য এবার হধা এল •ত িহ •সই QীR

অিরমািথয়ার •যােসফ আ নীকদীম িয*র মরাW আিনলাক।
তারা মগদাWের <মবাজ •তল আ-র মসীনার হাবর িদইেন
•বেরলাক আ গাদM ভের •তালাে3াই •ত ইX ডাংগর
িশল িদইেন গাZ [েয়ান নািদ িদলাক।

এS, •য়েন িপেজর গিরেয়াই
তাের গাের-বাে3N িহ না ?

উৎসবর এগভাগ িযয়ান িজরাে*+
পেরর িদনত অয়,-হয় এ3 4েদা
5উ গির িমিল8ন গা9 চা ;গলাক ..

মরা8নCন ;জদাD ;তাগর িহেE?
;ত দ ;জদা অেয়। য আ-র
তা িসঝ+8নের হবর

;দারানত নািদ ;তােয় দাংগর
িশ@ এগAেরিদই লােরেয়
িপতর আ ;যাহেন যেJ হবর ;পলাক
তারা ধাবা-িদই গা9 চা ;গলাক।
আ দ বানা-বানা তাের উেরিদ
হাবরান না আেগেদ ;ত-দ ;নই!

িহ অল?

ও িমিল, 0ই িহে$ হানর?
0ই হাের •তাগর না িহ ?

গা• •চেরািহে$নিদ বাগান সংমে+ ....

না3, 0ই 4িন তাের •নেয তা6 ?

মিরয়ম ?

মের ন ধির6। ম •ভই@েনা ইA যা
•যইেন হেগাই, িযিব ম বাপ আ
তমারও বাপ আ মর •গােজন আ
তমারও •গােজন, তা হাই
উFের Gই যাংগর।

র8িণ!
ু

িসিদে• ি• জন িয$র িপেজ-িপেজ 'যেয়
)হালা গির পদননী িয$ 01ত মে45
হধায়ািন 'হাই-েহাই যাদন .......

'হবার 'সামত আিদKা গির
গরবাL M উিদ Oেয়ল .....
আজেল িসিব অলেদ িয$!

সােলন 9িম আগাম হবর 'হােয় মা<1ন হধায়ান িবে=চ ন গরর?
@ীA িহ হাBাকাই ন এল, FG-কচH গির আ িনেজার বলেলাই সেমেI?
ইয়ািন 'বগ বাইেবলত 'লগা আেগ!

QRH গির িয$ আ-র তা সমািজSন
'তােগ-েতােগ 'যেয়।

মিরয়ম আ িপতের ও িসেয়াত এলাক!

আিমই িগেরাচের 'দেK!

আবাধা গির ....

না< মর, ম 'গােজন

)ই তামােত 1গ-সািV বর মািগ Fয়ং!

9িম িহ িবে=চ ন গরর
ইেX )ই ? ম আহH আ
'ঠংয়ািন িরিন চ!

তমা ই? িহ িহA 3হবার 3পম িন ?

নােদ, এF আিম িহG ন 3পই!

আ-র ৪০ িদন সং িয% তার িসঝ)
*েনাই এক সমাের এল। 3ত এগলেগ
৫০০শত মান7েলা 3দঘা গে9)।
এগিদনে: িসঝ)*ন গািললত মা;
3ধারা 3যেয়ান .......

আমM অবার নয়-েন, ই?NO
মা; জালত বািজলাক!

সােলন তমা অবলানিদ
গির জাল KপL মার!

না7!

Pইও িহ ম সমাের

3ত 3দ না7!

িয. এই হধাগান িপতরের
িতনবার িপেজার গরল .....

িপতর, •ই িহ মের জদ-বেদ 'হাচপা* ?

অেদ, না6; আ •ই দ হগর পাস,
9ই তের 'হাচপাংেগ িসয়ান।

ম Dেন-Dেন আই!

সরগ আ িপিথিমত 'বক 'হমতায়ান মের
'গােজ িদই অেয়। 'সনেH •িম 'য়েন 'বগ
জাদ•ন ম িসঝJ গরেগাই; তারাের বাK,
আ Dউ M আ-র NO-সাংগ আপটাM নাংেগ
পািনত গািদ-Qরপাির •লেগাই; 9ই তমাের
িযন িযন উRম গSং, িসয়ািন-েবTািন
পােলবােU তারাের িসেগেয়ােগাই।

সােলন ম 'ভড়াছাগBন পােলC।

ইেদাH রােগেয়া, Vগ Wম ন
অনা সং 9ই তমালেগ অনXর 'তম।

ইয়ািন 'হায় Dেরেন িয. িপিথিম•ন
সরগত উিদ 'যেয়েগাই। িহY 'ত
এগকান হধা 'হায়-েযেয়, 'ত 'বZ
মােনলগের িবেচ[ গিরবােU আ
িপিথিমত িফির এব।

তা িসঝ•!ন িয$সােলমত বাে)
আগন আ তবনা গরদন। /0-সাংগ
আপটা5, গেজনর আপটা5য় তারাের
তিজম9র গির:। এ<ই আপটা5 িযিব
িয> লেগও এল আ ই< তারা সমােরও
আেগ। @ত তারাের Aঅ মাAস দিC গির
গির বােনব িয!িন িয>র @বপাের ধরমড় গির িয>র হধা @হায় @বেড়বাG।

মরানা গােন িয>র
সমাের বের ন এেঝ।
@গােজেন তাের Aঅ
গির আ িজংহািন িফির
িদই আ তাের মসীহ,
নাA গেরেয়।

িয>র লগ-সমা$ন দাংগর-বাবিJ্ জা!:G অেলও
তারা গম হবর ফগদাং গিরবােJ িনেগিল @গলাক।

এই িচিধর হধািনর
ফগদাং গরা অেয়।

িয> অল @গােজনর 9!

যেC @ত Oস উ!ের
মেQ• সেC @ত আমা
পাRািন তা িহেয়ত
গংেগেনেয হেSিদই।
@সনেত আিমও
@সইপাপব সমাের
মেQ• আ ই< Tন
দির @য িজংহান
@পেয়য় িসয়ান অলেদ
@গােজনর আ @ত
@যবােJ• গির চােলবার
@হায় িসংিগির

ই<A িয>র িপেজ-িপেজ আহিদেয়
!ন গদা িপিথিমত একলেগ তবনা আ
শাW মাধানাত এগJর অন। িয>র
মরনান /রন গিরবােJ তারা-তারা
িপিদ ভাংগন আ আংYর রস হান।
ইয়ান @গােজনর আহওZ @যন তারার
মন-িচত5ত @য @গােজনের @হাচপান
আেগ িসয়ান @যন তারার @চেরাপালা
আগন িস!ন ই[ @হাচপানা
ভাগ-\ক গর।

•গােজনর •য তাি% িয& িসয়ান
মােনলগে+ উৎে.া গির িদই।

িয& আমাের •হাচপাই!
তাের 7রন গর আ তাের ডাগ।

•গােজেন িপিথিময়ান এেদাক গির •হাচেপেয়,
তার বানা ইে%া গির আহওচ ? এল িসিব
•ত দান গে@A, আ-র িযিভ তা উDের িবে@E
গের •ত বালা ন উিধG মা+র উমেরা িজংহািন •পব।

বাইেবল
িয! #ী%র িজংহািনর ঘ,চ.য়ািন বাইেবলত 1লগা আেগ।এই বাইেবল6ন 1ব7 গির আ-র 1হান
যগদাং 1বাই মানে; ন মাদান মানে;। ইিব অলেদ 1বক 1বাইেয়ানর সাইেত তিজম?র ইে@া 1বাই।
জােন ১৫০০ বজর লাDা এই 1বাইE িলগেদ। জােন ১৯০০ বজর আেগি, এই বাইেবG 1লগা Hম
অেয়। এই বাইেবGত 1গােজন 1ত িহংিগির মােনলগর িজংহািনর সমাের এগIর অেয় িসয়ািন আ
তার জাবিতেয়া ঘ,চ.য়ািন 6ল অেয়। 1গােজন িসিব হJা, আিয!র িজংহািনর িবজL পরাL-পরাL
গির ছাবা অেয।

িয!র িবজL
বাইেবল 1চর আিO আেগ িযেয়াত
িয!র িজংহািনর হধা বননা গরা অেয়।
িলিগইQনর নােঙ-নােঙ 1সই 1বােযান
নাং 6-উ অেয়। এই িলিগেয়Qন তারা
ও িয!র আমালত বািজ এলাক।
১। মিথ: 1ত ইে@া িয!র িসঝX এল।
আ-র 1ত ইে@া হাজানা 6িলেয় ইেজেব
হাম গরI্। 1ত 1হাবার 1চেয়েদ
অলেদ িহংিগির িয! ইসরােয়িলQনর
সমাের জরা-বেIX।
২। মাক:Z যে@ িয! তা হাম আরগািন
Z এলেদ ইে@া গাEে]X
গে\X সে@ মাক
?। 1ত এ@ানা গির িয! 1য আমL
অবার হামিন গে\X 1ত িসয়ািন
িলিগেতােয়।
৩। Gক: 1ত এলেদ ইে@া 1চেরতথা
গিরেয়(ডাaর)। 1ত িয! #ী%ের cdেঙা
cdিঙ গির ন 1দেগ আ 1সনােJX হবর ন
1পদ।আিয! িহংিগির মানeেলাই
সংপজিজ িসয়ান 1ত বননা গে\X।

৪। 1যাহন: 1তও ইে@া িয! #ী%র িসঝX এল।
িয! #ী% হJা 1ত ইয়ান জদ-বেদ হগর 1পবার
1চেয় পgম6ন ধিরেন। িয! #ী% 1ত অলেদ
1গােজন, আ মােনর আহেরাক-েলােন মােনর
পাh হে, িদবােI এই িপিথিমত জনম 1লােয়গী।

িয•র জন!
যে# িয• জরেম লিগ সে#ও তাম মা
মিরয়মর জরা ,েমালং ন অয়। সে#েনও
0ত গা1র এল।আ িয•র জন! অ-েদ 0য
হামািন অেয় িসয়ািন 0ব#ািন অলেদ 0গােজেন
0হমতাই অেয়। এনাে9: আম; অবার গির
িয• জন! ল-বেদ এই হধায়ান বালক বজর
আেগ আগাম-হধা-েহােয়>েন 0হােয়। িয•
?ীA 0ত ইে#া নায়ক 0ত পর সাে9: গির
জন! ন লয়। 0ত এধক:া এগকান জাগাত
জন! অেয় িসেয়াত হন 0ত বারেত ঘর ন এল।

িয•র আম; হামািন
িয• বালকািন আম; অবার হাম গির
0দেগেয়। DE-সাংগ বাইেবলত ৪০
সা-নHন 0বস গম হাম গেI: িবিলেন
0লগা আেগ। আ এই 0বক আহJক
হামািনর ধাড়াই 0ত 0গােজনর 0হমতা
আ 0হাচপানা 0দেগেয়। 0সসমাের 0ত
মােনলগের এMজাল িদই আ তারাের মন
আহওচ Nেরিদই।

িয•র মরানা আ #জ-উধানা

িয•র িহে) মরল? ইয়ান বাইেবলত ভাঙিগ আেগ।

#যে4-পাই #বক মা78েন 9: গির তান। #গােজেনও ন চাই সপপানত তাের >ক িদই আ
রাগ #দেগই। #সনাAা অেল িসয়ািন #ব4ািন পাC িবিলেন দরা অয়। #সই পাবপািনর হাম
অলেদ মােন লগের একঘাচFা গির #দনা #গােজনGন। #সনেত িয• িপিথিমত এেIF। #ত
তা মনJ4াই আমা পাপবর সাচিতয়ািন তা িনেজা িহেয় গেঙেনেয়ই। আেসই সাচিতয়ান
অলেদ মরন আ যে4Gন ধির িয• মKFা সে4Gন ধির 7অ গির আিম #গােজনর বL অেয়াপােKF। মা)র আমা #বক 9লািনেত #হমা সানা #গারM পজিN।
িয• মরাG #জ উধিত। #গােজেন তাের Oনং (7অ) িজংহািন দান গিS। িসেয়ানেত #গােজেন
#দগলেত মরনGন #বস বজমান #সদামবলা।
িয• TীV #জদাবােদ ইW7 #গােজন সমাের আেগ #গাই। আ-র #তএN সং #জদা আেগ,
#সনেত আইেলম আমা সমাের বL অেয়া পাের। #যদি4 গির #গােজনর Yিজ অয়, #সধি4
গির িজংহািন গান হােদবং আ #ত আমাের #সধি4 গির িজংহািন হােদবাে) এহজাল িদZ।

তবনা
[িন Gই তর 9: হামিনেত >ন\ক হা] আ [িন Gই #গােজেনা বL অবার সা] সােলL Gই
তেলন িদ তবনা গান সানেA গির তবনা গির পারস:
“িপিরতFা (ি_য়)েগােজন, Gই মের #হাচপা]।
ত বানা ইে4া আহওচ Oউ িয• TীVের িদ পােদেয়াM। ম িজংহািনত যধক-বাবধর 9: গ`ং
#সনেত #ত aসত মরা পKFা। bই যধক-বাবধর 9: গ`ং িসয়ািন মের িচবOিরেন #হমা
গিরেদ। bই মর 9লেত বাির গিরেন আিবেল] গরংগর। িয• TীV ম হাই আেগ, #সনেত তের
ফাত-তf-তf >য়ং। bই অনcর ত সমার অয়েন #তবার চাং।
Gই #জংdাির হওচ, #সংdাির bই িজংহািন হােদম Gই িহ মের এহজাল িদিব?
Gই িহ অনcর ম হাই #তেব? ম বর মাগানা-আন সমত >েয়া](উওর)েসনেত
তের ফাত-তf-তf >য়ং। Gই #য এdাg গ`চ িসয়ান মে) গর”।

িয• আ •ই
িয• !ী#র ঘ&চ(য়ান এ- সং চেলর
মা3র 4ত 4নই। 4ত ভালক জনর
ইে:া গম ব=, সে:ও এল আ এঝ সং
আেগ।এই িপিথিময়ান বদেলেয়। ইDE
মাEF আ-র গাধা িপিদত ন চড়ন আ 4ঘাড়া
িপিদত ন চড়ন, মা3র তারা গািড়ত বা
বনজামত চড়দন। িহK ইয়ািনেলা িয•
ইL 4হান এMN-জাবO গরা ন যাই।
যে: 4ত ইসরােয়লত আহতPা 4সন:Pা গির
আিমও আহিধর। আ অেয়া পাের 4ত
Rেগেয়, িহK 4ত এ- আেগ। এিঝও
4ত ম ব= অবার চাই। •ই তা হধা •িন
পািরিব আ তাের 4হাচেপয় পািরিব।

•ই িহ িয•র িজংহািনর 4বলাই আ-র
উেধা লবার চাT? সােলন •ই তেলি&
ইয়ািন আMদা:
১। •ই বাইেবল মাদানা আরগািন গর
(হধার-হধার, •ই Rক 4লগা 4বাইY
মাদানা আরগািন গর)
২। বর/তবনা গির আরগািন গির]।
(েগােজনর লেগ হধা হ আ তা হধা •নতর 4হান হধা 4হা নপিরY, ইনিঝ^ গির
তাক)
৩। পর-েলাইও িয•র আ F`-সাংগ
বাইেবল হধা তারা লেগ নাগর-মািদa।
িয• ধারা] গের তা bেন-bেন আহতPা
cনেযন এগ3 অয়েন একজন আ
একজনের িসেগই 4দই-িদই গরন
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মসীহ িয•
িয• •ী•র ইয়ান এ'ান অ)* িক,া। জােন ২০০০ বজর আেগকালর হধা 8ত
ইসরােয়লত 8থদ। িয=িন-িয=িন তা 8দগা 8পেয়ান তারা আম* অেয়ান। 8ত
িযয়ািন গABা িহও জেন এজ তা সানDা গির ন পারন। 8ত িযয়ািন িযয়ািন 8হােয়
িসয়ািন িহও জেন 8হাই ন পারন এজসং। িয• িযেয়াত এF িসেয়াত আম* আমক
হাম অেয়। িয=েD তা হধা হান-পািদ আমF গGং িস=েন Hগ আ Iিজ রািজেয়
বর Jর অয়েন রেয়ান। Kিনও আিদকBা গির তার ইেয়াদ Jেরেয়। তাের 8হাচ-ন
8পেয়=েন মের 8ফেলয়ন। িহN 8সই মের 8ফলা নাগান Oম নয়। ইয়ান িহংিগির
অেয় Pই িনেজ িসয়ান মাদা আ চা িহংিগির িয• •ী•র িক,ান এQসং Rিগ আেগ।
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