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েমািচৰ মৃতুয্ ৈহিছল। িযেহাচূৱাই জািনিছল েয ঈ�েৰ
এিতয়া েতওঁক ই�ােয়লসকলক েনতৃ� িদবৈল বািছ
ৈলেছ। িযেহাচূৱাই িনজৰ ৈসনয্ বািহনী ��ত কৰাৰ
আগেত েতওঁ িনজেক ��ত কিৰব লগা ৈহিছল।
ঈ�েৰ �িত�া কৰা েদশত িযেহাচূৱাৰ জয় আৰু
সিঠকতাৰ �িত�িত িদিছল যিদ মানুেহ সদােয় ঈ�ৰৰ
বাকয্ পালন কেৰ।



ই�ােয়লসকেল িযেহাচূৱাক
অনুসৰণ কিৰ সদায় ঈ�ৰৰ
বাকয্ পালন কৰাৰ �িত�িত
িদিছল। বুি�মৎতােৰ, নতুন
েনতাজেন মহান িযিৰেকা
চহৰৰ �িতৰ�া অধয্য়ন
কিৰবৈল কনানৈল
েচাৰাংেচাৱা পিঠয়াইিছল।
ইজৰাইলৰ �থম যু� তাত
সংঘিটত হ'ব।



েকােনাবাই েজিৰেকাৰ ৰজাক ৈকিছল েয চহৰত েচাৰাংেচাৱা আেছ। েতওঁ েতওঁৰ
ৈসিনকসকলক িবচািৰ পিঠয়াইিছল। তালাচী আৰ� ৈহিছল ৰাহাবৰ ঘৰত, য'ত
মানুহেবাৰ আিছল। ৈসনয্সকেল তাইৰ দুৱাৰত �ায় খু�া মািৰিছল। লেগ লেগ
ৰাহােব মানুহেবাৰক িকছু ে��ৰ তলত লুকুৱাই ৰািখেল।



েযিতয়া ৈসনয্সকল গিচ ৈগিছল, 
ৰাহােব চহৰৰ েদৱালৰ বািহৰত
মানুহেবাৰক সুৰি�তভােৱ তলৈল
নমাই িদবৈল এটা ৰঙা ৰ�ু বয্ৱহাৰ
কিৰিছল। তাই েচাৰাংেচাৱাসকলক
িকয় সহায় কিৰিছল? িকয়েনা তাই
জািনিছল েয ঈ�ৰ েতওঁেলাকৰ
ৈসেত আেছ। তাই িবচািৰিছল েয
ঈ�েৰ তাইৰ জীৱন ৰ�া কৰক।
েচাৰাংেচাৱাসকেল ৰাহাব আৰু তাইৰ
পিৰয়ালক বচাবৈল �িত�িত িদিছল।



িযিৰেকা েপাৱাৰ আ গেত ই�ােয়লসকেল জডর্ ান নদী পাৰ
ৈহ �িত�িত িদয়া েদশ কানানৈল যাব লগা ৈহিছল। িক�
তাত েকােনা দলং নািছল! মানুেহ েকেনৈক পাৰ হ'ব?



ঈ�েৰ িযেহাচূৱাক ৈকিছল েয পুেৰািহতসকেল দহটা আ�া ৰখা জাহাজখন
কিঢ়য়াই ৈল ৈসিনক আৰু েলাকসকলক েনতৃ� িদয়া উিচত। েযিতয়া
পুেৰািহতসকলৰ ভিৰনদীৰ কাষ�শর্ কিৰিছল, েতিতয়া ঈ�েৰ এক অেলৗিকক
কাযর্য্ কিৰিছল। ঈ�েৰ পানীৰ মােজেৰ এটা শকান পথ ৈতয়াৰ কিৰিছল।



সকেলা মানুেহ সুৰি�তভােৱ পাৰ
েহাৱাৰ িপছত, েতওঁেলােক নদীৰ
তলত বাৰটা ডাঙৰ িশল আৰু কনানৰ
নদীৰ পাৰত আন বাৰটা িশল ৰািখিছল।
এইেবাৰ আিছল েলাকসকলক
েতওঁেলাকৰ স�ানক ঈ�ৰৰ মহান
শি� আৰু ে�মৰ িবষেয় িশেকাৱাত
সহায় কিৰবৈল �াৰক।



েজিৰেকাৰ শি�শালী, ডাঠ
েদৱাল আিছল। িযেহাচূৱাই
আ�মণৰ পিৰক�না কৰাৰ লেগ
লেগ ঈ�েৰ �গর্ৰ পৰা েতওঁৰ
ৈসনয্বািহনীৰ অিধনায়কক
পিঠয়াই ই�ােয়লৰ নতুন
েনতাক েসাঁৱৰাই িদিছল েয
ঈ�েৰ েতওঁৰ েলাকসকলৰ
বােব যু�ত জয়ী হয়।



ঈ�েৰ িযেহাচূৱাক ৈকিছল েয েকেনৈক েজিৰেকাক আ�মণ কিৰব লােগ।
এইেটা এটা অিত আচিৰত পিৰক�না আিছল। ঈ�ৰৰ েলাকসকেল িদনত
এবাৰৈক ছয় িদন আৰু স�ম িদনেটাত সাতবাৰ ৈক চহৰখনৰ চািৰওফােল
যা�া কিৰব লগা ৈহিছল। েতিতয়া েতওঁেলােক িশঙা বজাব আৰু িচঞিৰব
লািগব, আৰু চহৰৰ েদৱালেবাৰ তলৈল পিৰযাব!



িযেহাচূৱা আৰু েতওঁৰ ৈসনয্বািহনীেয় ঈ�েৰ আেদশ িদয়াৰ দেৰই
কিৰিছল। স�ৱতঃ েজিৰেকাৰ মানুেহ েতওঁেলাকক হাঁিহিছল। িক�, 
স�ম িদনা স�ম পদযা�াৰ িপছত পুেৰািহতজেন িশং

বজাইিছল। আৰু ঈ�েৰ �িত�িত িদয়াৰ দেৰ . . . 
েজিৰেকাৰ মহান েদৱালেবাৰ ভািঙ পিৰল! 



েদৱালত েকৱল ৰাহাবৰ ঘৰেটা সুৰি�ত
আিছল। তাই িখিৰকীৰ পৰা ওলিম থকা ৰঙা
ৰ�ুেটা এিৰ ৈগিছল। লেগ লেগ িযেহাচূৱাৰ
েলাকসকেল ৰাহাব আৰু তাইৰ পিৰয়ালক
উ�াৰ কিৰেল। েতিতয়া িযিৰেকা �ংস কৰা
ৈহিছল, িযদেৰ ঈ�েৰ আেদশ িদিছল।



িযেহাচূৱাই িযিৰেকাৰ েসাণ, ৰূপ আৰু
ধন-ভা�াৰ ঈ�ৰৰ েসৱাত উৎসগর্া কিৰিছল।
তাৰ িপছত েতওঁ িযেকােনা েলাকৰ ওপৰত অিভশাপ
িদিছল িযেয় দু� চহৰখন পুনৰ িনমর্াণ কিৰব।
েসানকােলই কনানৰ সকেলােৱ শিনিছল েয েকেনৈক
িযেহাচুৱাই েজিৰেকাক পৰািজত কিৰিছল। েতওঁেলােক
জািনিছল েয ঈ�ৰ েতওঁৰ েলাকসকলৰ ৈসেত আিছল।



িযেহাচুৱাই দািয়� লয়

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

িযেহাচুৱা ১-৬

“ে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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