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আইজাক বহুত সুখী আছিল। তেওঁৰ পুত্ৰ জেকব ঘৰত আছিল। 
আনকি এচাউৱে ও এবাৰ হত্যা কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰা 
ভায়েকজনক আদৰণি জনাইছিল। কিন্তু যাকোবৰ পুত্ৰসকল 
সুখী নাছিল কিয়নো তেওঁলোকৰ সৰুভায়েক 
যোচেফ পিতৃৰ প্ৰিয় আছিল। 



যোচেফৰ ভাতৃসকলে তেওঁলোকক তেওঁৰ সপোনবোৰ কোৱাৰ 
সময়ত অধিক খং উঠিছিল। যোচেফে এইদৰে কৈছিল: "মোৰ 
শস্যৰ শস্য ওখ হৈ আছিল আৰুমোৰ ভাতৃসকলৰ শ্বাউভবোৰ 
সন্মানত নমস্কাৰ কৰিছিল।" এই সপোনৰ অৰ্থ হৈছে যোচেফ 

তেওঁৰ ভাতৃসকলৰ তুলনাত 
অধিক গুৰত্বুপূৰ্ণ হ'ব। 



যোচেফৰ দ্বিতীয় 
সপোনত সূৰ্য, চন্দ্ৰ 
আৰুতৰাবোৰে তেওঁক
নমস্কাৰ কৰিছিল। আনকি 
তেওঁৰ দেউতাক যাকোবেও 
নিজকে মাক-দেউতাক আৰু 
ভাতৃসকলৰ ওপৰত ৰখাৰ
বাবে তেওঁৰ ওপৰত খং
কৰিছিল। 



এদিন যাকোবে যোচেফক সেই পথাৰলৈ পঠিয়াইছিল য'ত 
তেওঁৰ ভাতৃসকলে তেওঁলোকৰ জাকবোৰ কটালে। তেওঁৰ 
ভাতৃসকলে তেওঁক আহি থকা দেখিছিল। তেওঁলোকে বিড়বিড় 
কৰি ক'েল, "আহক এই সপোন দেখুওৱা লোকজনক হত্যা 
কৰোঁ আহক।" যোচেফে তেওঁৰ আগত থকা বিপদৰ বিষয়ে 

নাজানিছিল। 



ৰূবেন নামৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাতৃজনে অসন্মত হৈছিল। তেওঁ 
কৈছিল, "আমি তেজ ওলাব নালাগে।" "চাওক, ইয়াত এটা গাঁত 
আছে। তাক তাত মৰিবলৈ দিয়ক!" ৰূবেন নিশাৰ সময়ত 
যোচেফক উদ্ধাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। 



যেতিয়া যোচেফ
উপস্থিত হৈছিল,
তেতিয়া তেওঁৰ 
ভাতৃসকলে তেওঁক ধৰি 
ছিল আৰুযাকোবে
তেওঁৰ প্ৰিয় পুত্ৰৰ 
বাবে বিশেষভাৱে
তৈয়াৰ কৰা ৰঙীন 
কোটটো খুলি 
পেলাইছিল। তাৰ পিছত 
তেওঁলোকে তাক
ভয়ংকৰ গাঁতটোত 
পেলাই দিছিল। 



ৰবেূ ন অনপুস্থিত থকাৰ সময়ত উটৰ 
এটা কাৰাভান দৰূ ৱৰ্তী মিচৰলৈ যাওঁতে 
ওচৰচাপি আহিছিল। "আহক যোচেফক 
বিক্ৰী কৰোঁ হওঁক," তেওঁৰ ভায়েক 
যিহূদাই কান্দি ছিল। চুক্তিটো কৰা 
হৈছিল। তেওঁলোকে যোচেফক বিশ 
টুকুৰা ৰপৰূ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছিল। 



অশ্ৰুসিক্ত আৰুভয়খোৱা যোচেফে অসহায়ভাৱে 
চাই আছিল যেতিয়া উটটোৱে তেওঁক তেওঁৰ 
পৰিয়াল আৰুস্বদেশৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছিল।



"এইটো যোচেফৰ 
কোট নেকি? এটা 
রক্তক্ষয়ী। আমি ইয়াক 
মৰভুূমিত পাইছিলো।" 
নিষ্ঠুৰ ভাতৃসকলে
যাকোবক বিশ্বাস 
কৰিবলৈ অনমুতি দিছিল 
যে এটা বনৰীয়া জন্তুৱে 
তেওঁৰ প্ৰিয় পুত্ৰক 
হত্যা কৰিছে। যাকোবে 
নিজৰ কাপোৰ ছিঙি
শোক প্ৰকাশ কৰিলে। 
কোনেও তেওঁক 
সান্ত্বনা দিব 
নোৱাৰিলে। 



মিচৰত যোচেফে নিশ্চয়ভয় আৰুঅকলশৰীয়া আছিল। 
হয়তো তেওঁ ঘৰৰ বাবে আকাংক্ষা কৰিছিল। কিন্তু তেওঁ 
পলাই যাব নোৱাৰিলে। তেওঁ এজন গুৰত্বুপূৰ্ণ ইজিপ্তীয় 

পোটিফাৰৰ ঘৰত এজন দাস
আছিল। পোটিফাৰে দেখিছিল 
যে যোচেফে সদায় কঠোৰ
পৰিশ্ৰম কৰিছিল 
আৰুবিশ্বাস কৰিব পাৰি।



৩৭১৩ "আপুনি সকলো ভালদৰে 
পৰিণত হয়," পোটিফাৰে এদিন
যোচেফক কৈছিল। "ঈশ্বৰ আপোনাৰ 
সৈতে আছে। মই বিচাৰো যে আপুনি 
মোৰ মখু্য সেৱক হওঁক, মোৰ 
সকলো ব্যৱসায়ৰ দায়িত্বত থাকক 
আৰুমোৰ আন সকলো সেৱকৰ 
মাষ্টাৰ হওঁক।" 



ঈশ্বৰে যোচেফৰ বাবে 
পোতিফাৰক ভাল শস্য চপোৱা 
আৰুবহুতো ধন-সম্পত্তি দিছিল। 
বৰ্তমান েযোচেফ নামৰ এজন 
গুৰত্বুপূৰ্ণ ব্যক্তিয়ে এতিয়াও 
ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰি বিশ্বাস 
কৰিছিল আৰুবিশ্বাস কৰিছিল। 
কিন্তু সমস্যাযোচেফৰ 
ওচৰলৈ আহিল। 



পোটিফাৰৰ পত্নী এগৰাকী দষ্টু মহিলা আছিল। তাই যোচেফক 
তাইৰ স্বামীৰ স্থান ল'বলৈ কৈছিল। যোচেফে অস্বীকাৰ 
কৰিলে। তেওঁ পোটিফাৰক ভুল কৰি ঈশ্বৰৰ বিৰদ্ধেু পাপ 
নকৰিব। যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে 
তেওঁক জোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা 
কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ 
দৌৰিছিল। কিন্তু তাই 

তাৰ কোটটো 
ধৰি ধৰিলে। 



"তোমাৰ দাসে মোক আক্ৰমণ কৰিছিল," পোটিফাৰৰ 
পত্নীয়ে অভিযোগ কৰিছিল। "চাওক, ইয়াত তেওঁৰ কোট 
আছে!" পোটিফাৰ খং উঠিছিল। হয়তো তেওঁ জানিছিল যে 

তেওঁৰ পত্নীয়ে মিছা কৈছে। কিনতু্ তেওঁ 
কিবা এটা কৰিব লাগিছিল। তেওঁ কি কৰিব? 



পোটিফাৰে যোচেফক কাৰাগাৰত ৰাখিছিল। 
যদিও তেওঁ নিৰ্দোষ আছিল, 
তথাপিও যোচেফ তিক্ত বা খং
কৰা নাছিল। সম্ভৱতঃ তেওঁ 
নিজৰ কষ্টৰ পৰা শিকিআছিল যে 

তেওঁ য'তেই নহওঁক কিয়, যদি তেওঁ
ঈশ্বৰক সন্মান কৰে, ঈশ্বৰে তেওঁক 
সন্মান জনাব - আনকি কাৰাগাৰতো।



এজন ি�য় পু� দাস ৈহ পেৰ 

ঈশ্বৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

আিদপু�ক ৩৭, আিদপু�ক ৩৯ 

“েতামাৰ বাকয্ পৰ্কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ
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বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈশ্বৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্াণ কিৰেল আ� িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈশ্বেৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� 
ৈহেছ মৃতুয্, িক� ঈশ্বেৰ েতামাক ইমান েপৰ্ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমাতৰ্ পুতৰ্ যীচুক 
পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই কুৰ্চত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ 
িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আ� েতওঁৰ ঘৰ স্বগর্ৈল গ’ল৷ তুিম যিদ যীচুত িবশ্বাস কৰা আ� 
েতামাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! েতওঁ এিতয়াই 

আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আ� তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িবশ্বাস কৰা, েতিতয়া ঈশ্বৰক এইদেৰ েকাৱা:
িপৰ্য় যীচু, মই িবশ্বাস কেৰা েয, আপুিন ঈশ্বৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ 

কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ �প ধাৰণ কিৰেল, আ� এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷ 
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আ� েমাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন

জীৱন পাব পােৰা, আ� 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 আ� পৰ্িতিদেন ঈশ্বৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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