
ঈ�েৰ 
েযােচফক
দাসক 
স�ান 
কেৰ 

অকঁিনহতঁৰ বােব বাইেবলখন
আগবঢ়াইেছ



িলিখেছ: Edward Hughes

বয্াখয্া কিৰেছ: M. Maillot; Lazarus

গৰ্হণ কিৰেছ: M. Maillot; Sarah S.

অনুবাদ কিৰেছ: 
ডঃ শাি� ৰাণী িসং, এম. এচ. িচ. িপ. এইচ. িড.

পৰ্কাশ কিৰেছ: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
অনুমিত: এই কািহনীেটা নকল বা ছপা কৰা অিধকাৰ 

আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িবকৰ্ী নকিৰব৷



যোচেফক তেওঁৰ প্ৰাক্তন মাষ্টাৰ 
পোটিফাৰে ভুলকৈ কাৰাগাৰত 
ৰাখিছিল। কাৰাগাৰত যোচেফ 
আজ্ঞাকাৰী আৰুসহায়ক আছিল। 
ৱাৰ্ডেনজনে যোচেফক কাৰাগাৰৰ 
জীৱন সংগঠিত কৰিবলৈ 
বিশ্বাস কৰিছিল। 
যিহেতু ঈশ্বৰ 
যোচেফৰ সৈতে 
আছিল, সেয়েহে 
কাৰাগাৰ সকলোৰে 
বাবে এক উত্তম 
স্থান হৈ পৰিছিল। 



ৰজাৰ বেকাৰ আৰুবাটলাৰ 
কাৰাগাৰত আছিল। "আপুনি ইমান 
দখী ু কিয়?" যোচেফে এদিন 
তেওঁলোকক সুধিলে। "আমাৰ 
সপোনবোৰৰ অৰ্থ কোনেও আমাক 

দেখুৱাব 
নোৱাৰে," 

সমস্যাগ্ৰস্ত 
লোকসকলে উত্তৰ দিছিল। 



"ঈশ্বৰে কৰিব পাৰে!" 
যোচেফে কৈছিল।
"মোক সপোনবোৰ 
কওঁক।" 



"আপোনাৰ সপোনৰ অৰ্থ হৈছে যে তিনি দিনৰ ভিতৰত আপুনি 
ৰজা ফাৰোৰ পক্ষলৈ ঘূৰি আহিব," যোচেফে বাটলাৰজনক 
কৈছিল। "মোক মনত ৰাখিব আৰুফাৰোক মোক 

মক্তু কৰিবলৈ কওঁক।" বেকাৰৰ 
সপোনটোৱে 
বেয়া খবৰ 
ধৰি ৰাখিছিল। 
যোচেফে 
কৈছিল, 
"আপুনি 
তিনি দিনৰ 
ভিতৰত 
মৰিব।" দয়ু 
োটা সপোন 
সচা ঁ হ'ল। 



কিন্তু বাটলাৰে যোচেফৰ কথা পাহৰি গৈছিল 
যেতিয়ালৈকে ফাৰো এদিন সমস্যাত সাৰ 
নাপালে। "মোৰ এটা সপোন আছিল," তেওঁ 

কান্দি ছিল। তেওঁৰ কোনো 
জ্ঞানী ব্যক্তিয়ে 
তেওঁক ইয়াৰ অৰ্থ 

দেখুৱাব নোৱাৰিলে। 
তেতিয়া বাটলাৰে যোচেফক
কাৰাগাৰত মনত পেলাইছিল।
তেওঁ ফাৰোক তেওঁৰ
বিষয়ে কৈছিল। 



ফাৰোৱে লগে লগে যোচেফক পঠিয়াইছিল। 
যোচেফে ৰজাক কৈছিল: "তোমাৰ সপোন 

ঈশ্বৰৰ পৰা অহা বাৰ্ত্তা। "ইজিপ্তত সাত বছৰ
প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকিব, তাৰ পিছত সাত 

বছৰৰ ভয়ংকৰ দৰ্ভিু ৰ্ভিক্ষ হ'ব।" 



যোচেফে ফাৰোক পৰামৰ্শ দি 
কৈছিল, "সাতটা ভাল বছৰত খাদ্য 
সংৰক্ষণ কৰাৰ পৰিকল্পনা
কৰক, নহলে আপোনাৰ 
লোকসকলে দৰ্ভিু 
ৰ্ভিক্ষত ভোকত 
মতৃ য্ুমখতু পৰিব।" 
"ঈশ্বৰ তোমাৰ সৈতে 
আছে," ফাৰোৱে 
ঘোষণা কৰিলে। 
"আপুনি ইজিপ্তত 
দায়িত্ব ল'ব, 
মোৰ পিছত 
দ্বিতীয়।"



সাত বছৰৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে আহিছিল। তাৰ পিছত সাত বছৰৰ 
দৰ্ভিু ৰ্ভিক্ষ। ইজিপ্তৰ বাহিৰে সকলো ঠাইতে খাদ্যৰ 
অভাৱ আছিল য'ত তেওঁলোকে বদ্ধিু মত্তাৰে বহৎ ৃ সামগ্ৰী 
সংৰক্ষণ কৰিছিল। যোচেফৰ দৰৈূ ৰ স্বদেশত যাকোবৰ 

পৰিয়ালে ভোকত আছিল।



সকলো দেশৰ মানহেু শস্য কিনিবলৈ ইজিপ্তলৈ গৈছিল। 
যাকোবে তেওঁৰ পুত্ৰসকলক আদেশ দি কৈছিল: 
"আপুনিও যাবই লাগিব, নহলে আমি ভোকত 

মৰিম।" ইজিপ্তত 
উপস্থিত হৈ 
পুত্ৰসকলে খাদ্য 
ক্ৰয় কৰিবলৈ 
প্ৰস্তুতি 
চলাইছিল। 



যাকোবৰ পুত্ৰসকলে মিচৰৰ দায়িত্বত থকা 
প্ৰভুৰ সন্মখতু নমস্কাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকে 
তেওঁলোকৰ ভায়েক যোচেফক চিনি পোৱা 
নাছিল। কিন্তু যোচেফে তেওঁলোকক চিনি 
পাইছিল। যোচেফে তেওঁৰ বাল্যকালৰ
সপোনবোৰ মনত পেলাইছিল। ঈশ্বৰে তেওঁক 
তেওঁৰ ভাতৃসকলৰ ওপৰত ডাঙৰ-দীঘল কৰিছিল। 



যোচেফ অতি জ্ঞানী আছিল। তেওঁ মোটামটিু 
কৈ কথা পাতিছিল আৰুতেওঁৰ ভায়েক চিমিওনক 
জিম্মি কৰি ৰাখিছিল। "খাদ্য লওঁক, 
ঘৰলৈ যাওক আৰুআপোনাৰ 
কনিষ্ঠ ভায়েকৰ সৈতে ঘূৰি 

যাওক," তেওঁ 
আদেশ দিছিল।



"তেতিয়া মই গম পাম যে আপুনি চোৰাংচোৱা 
নহয়।" ভাই-ভনীসকলে ভাবিছিল যে বহু বছৰ 
আগতে ঈশ্বৰে যোচেফক দাস 
হিচাপে বিক্ৰী কৰাৰ বাবে 
তেওঁলোকক শাস্তি দিব পাৰে। 



যাকোব আৰুতেওঁৰ পুত্ৰসকল বিভ্ৰান্ত হৈছিল। "আমাৰ টকা 
শস্যত ঘূৰাই দিয়া হৈছিল। আৰু শাসকে কৈছিল যে আমি 
বেঞ্জামিনক আনিব লাগিব।" জেকবে বেঞ্জামিনক 
যাবলৈ নিদিলে। কিন্তু সোনকালেই 
খাদ্যব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ভাই-ভনীসকলে 
মিচৰলৈ ঘূৰি যাব লগা হৈছিল। বেঞ্জামিন 

তেওঁলোকৰ সৈতে গৈছিল। 



যেতিয়া যোচেফে বেঞ্জামিনক দেখিছিল তেতিয়া তেওঁ তেওঁৰ 
সেৱকসকলক এক মহান ভোজ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আদেশ দিছিল। 
ভাইসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল। "আপোনাৰ দেউতা 
জীয়াই আছেনে আৰুভালে আছেনে?" যোচেফে সুধিলে। সম্ভৱতঃ 
তেওঁ ভাবি আছিল কেনেকৈ তেওঁ গোটেই পৰিয়ালটোক একত্ৰিত 

কৰিব পাৰে। 



যোচেফে এইটোও জানিব 
বিচাৰিছিল যে তেওঁৰ
ভাতৃসকলে তেওঁলোকৰ বহু 
বছৰৰ পাপত সচা ঁ কৈয়ে
দঃুখিত নেকি। ভোজৰ পিছত 
তেওঁ তেওঁলোকৰ ওপৰত
চুৰি কৰাৰ অভিযোগ 
উত্থাপন কৰিছিল।



যোচেফে এইদৰে কৈছিল: 
"তোমালোকক শাস্তি
দিবলৈ মই বেঞ্জামিনক 
মোৰ দাস হিচাপে ৰাখিম।" 
"মোৰ প্ৰভু, তাৰ সলনি
মোৰ জীৱন লওক," 
যিহূদাই অনৰু োধ 
কৰিছিল। 

যোচেফে জানিছিল যে
যোচেফক বিক্ৰী কৰিবলৈ 
পৰামৰ্শ দিয়া যিহূদা 
কথোপকথন সচা ঁ 
কৈয়ে সলনি হৈছে।



যোচেফে নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম 
লকুৱাব নোৱাৰিলে আৰুসকলো মিচৰীয়ক 

বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিছিল। তাৰ পিছত 
তেওঁ কান্দিবলৈ
ধৰিলে। "মই
যোচেফ তোমাৰ
ভায়েক, যাক তুমি 
মিচৰত বিক্ৰী 
কৰিছিলা।" 
আচৰিত
আৰুভয় খাই 
ভাই-ভনীসকলে
একো 
কোৱা নাছিল। 



যোচেফে তেওঁৰ ভাতৃসকলক উৎসাহিত 
কৰিছিল। "ঈশ্বৰে মোক মিচৰত 

প্ৰভু কৰি তুলিছিল 
যাতে মই এই দৰ্ভিু 
ৰ্ভিক্ষত আপোনাৰ জীৱন 
ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। যাওক, 
মোৰ দেউতাক আনিদিয়ক। মই 
তোমাৰ যত্ন লম।" 



যাকোব 
আৰুযোচেফক মিচৰত 
পুনৰ লগ কৰা হৈছিল 
আৰুগোটেই পৰিয়ালটো
শান্তি আৰুপ্ৰচুৰ পৰিমাণে 
তাত বাস কৰিছিল। 



ঈ�েৰ েযােচফক দাসক স�ান কেৰ 

ঈশ্বৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

আিদপু�ক ৩৯-৪৫ 

“ে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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