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চনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যোচেফৰ 
মতৃ ্যু হৈছিল! সকলো ইজিপ্তে 
তেওঁৰ পৰিয়ালৰ দখু ৰখাৰ কথা 
কৈছিল। ঈশ্বৰে দেশখনক দৰ্ভিু 
ৰ্ভিক্ষৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ

যোচেফ হিব্ৰু ব্যৱহাৰ 
কৰিছিল। তেওঁ 
এজন জ্ঞানী 
আৰুপ্ৰিয় 
নেতা আছিল। 
এতিয়া তেওঁ 
গুচি গ'ল। 



তিনিশবছৰঅতিক্ৰম কৰিলে। যোচেফৰ লোকসকল, ইব্ৰীসকলে 
মিচৰৰ ভিতৰত এক শক্তিশালী জাতিত পৰিণত হৈছিল। নতুন 
ফাৰোৱে ভয় কৰিছিল যে ইব্ৰীসকলে তেওঁৰ বিৰদ্ধেু পৰিণত 
হ'ব পাৰে, সেয়েহে তেওঁ তেওঁলোকসকলোক 

দাস কৰি 
তুলিলে। 



ফাৰোৱে ইব্ৰীসকলৰ সৈতে নিষ্ঠুৰ আচৰণ কৰিছিল। তেওঁ 
তেওঁলোকক মহান চহৰ নিৰ্মাণৰ্ম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল। 
কিন্তু তেওঁ যিমানেই পৰিশ্ৰম নকৰক কিয়, হিব্ৰু 
দাসসকলৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিছিল। 



এদিন ফাৰোৰ পৰা এক ভয়ংকৰ আদেশ আহিল। "সকলো
নৱজাতক হিব্ৰু ল'ৰাক নীল নদীত পেলাই দিব লাগিব।" দষ্টু 
ফাৰোৱে ইব্ৰীসকলৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ দঢৃ় সংকল্প 
লৈছিল। তেওঁ আনকি কেঁচুৱাবোৰকো হত্যা কৰিব!



"আমি কি কৰিব পাৰোঁ?" এটা পৰিয়ালে নিশ্চয় ভাবিছিল। 
তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানক নীল নদীত ৰখাৰ 
সিদ্ধান্ত লৈছিল। কিন্তু তেওঁ এটা সুন্দৰ, পানী-টান 
বাস্কেটৰ ভিতৰত থাকিব। 



ইয়াৰ মল্ূযৱান সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ সৰুবাস্কেট-নাওখন 
নলবোৰৰ মাজত ভাঁহি আহিছিল। সৰু কেঁচুৱাটোৰ কি হ'ব? 



দৰৈূ ৰ পৰা কেঁচুৱাটোৰ ভনীয়েকে মল্ূযৱান বাস্কেটটো চাই 
আছিল যেতিয়া ই নলবোৰৰ মাজত লাহেকৈ বব কৰিছিল। 



হঠাতে ফাৰোৰ ছোৱালী আৰুতাইৰ 
সেৱকসকলে গা ধুবলৈ নদীলৈ আহিছিল। 
বাস্কেটটো লকুৱাবলৈ কোনো উপায় 
নাছিল। সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে ইয়াক 
নোচোৱাকৈ খোজ কাঢ়িযাব। 



"ওহ! এটা বাস্কেট। তাত, 
নলবোৰত। মই আচৰিত হওঁ 
ভিতৰত কি আছে।" ফাৰোৰ 
ছোৱালীয়ে তাইৰ সেৱকক 
বাস্কেটটো আনিবলৈ আদেশ 
দিছিল। যেতিয়া তাই ইয়াক 
খুলিছিল - কেঁচুৱাটোৱে
কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। 
"এয়া হিব্ৰু শিশু," 
ৰাজকুমাৰীগৰাকীয়ে 
চিঞৰি উঠিল।



"দৰিদ্ৰ সৰুবস্তু। তুমি ইমান ধুনীয়া।" সম্ভৱতঃ ফাৰোৰ 
ছোৱালীয়ে কেঁচুৱাটোৰ সৈতে বহুতো ডাঙৰ-ডাঙৰ লোকৰ দৰে 

কথা পাতিছিল। তাই হয়তো "ওটচি-কুটচি কু-উমচ"
বলিু ও কৈছিল - অৱশ্যে ইজিপ্তত। 



ঈশ্বৰে নিশ্চয়ে কেঁচুৱাটোৰ ভনীয়েকক বিশেষ জ্ঞান দিছিল। 
তাই ফাৰোৰ ছোৱালীৰ ওচৰলৈ দৌৰি গৈছিল। "মই আপোনাৰ 
বাবে কেঁচুৱাটোৰ যত্ন লবলৈ এগৰাকী হিব্ৰু মহিলা বিচাৰি 
পাম নেকি?" "আগবাঢ়ক," উত্তৰটো 
আছিল। ছোৱালীজনীয়ে কাক আনিবলৈ 
দৌৰিছিল বলিু আপুনি ভাবে? 



"মা! সোনকালে আহক! ওহ, সোনকালে!" সম্ভৱতঃ 
ছোৱালীজনীৰ বজাব ু লৈ সময় নাছিল। একেলগে দয়ু 
ো ফুটপাথৰ পৰা 
উভতি আহিল। 



নদীত উভতি আহি ফাৰোৰ ছোৱালীজনীয়ে কেঁচুৱাটোক ধৰি 
ৰাখিছিল। "তেওঁক মোৰ বাবে নাৰ্চ কৰক। মই তোমাক 
পৰিশোধ কৰিম। তেওঁক মোচি বলিু কওঁক।" মোচি হয়তো 
পানী-পুত্ৰৰ বাবে 
মিচৰীয় হ'ব পাৰে।



গতিকে মোচিক তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ আৰুঘৰলৈ 
ঘূৰাই দিয়া হৈছিল। তেওঁলোকে তেওঁক ঈশ্বৰ 
আৰুহিব্ৰু লোকসকলক প্ৰেম কৰিবলৈ 
শিকাইছিল। সোনকালেই তেওঁ ফাৰোৰ 
জীয়েকৰ সৈতে 
প্ৰাসাদত বাস 
কৰিব। যিহোৱাই 
নিজৰ জীৱন ৰক্ষা 
কৰিছিল, তেওঁ শিশু 
মোচিৰ বাবে এক 
মহান ভৱিষ্যতৰ 
পৰিকল্পনা 
কৰিছিল। 
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

যা�া ২

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ
পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷
তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! 

েতওঁ এিতয়াই
আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু 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 আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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