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আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িব�ী নকিৰব৷



যিদ আপুিন আেপানাৰ মাক-েদউতাক, েতওঁেলাকৰ িপতৃ-মাতৃ আৰু আেপানাৰ
পিৰয়ালত আেপানাৰ আগত অহা সকেলা েলাকক লগ পাব পােৰ, েতে� েতওঁেলাক
েকেন ধৰণৰ েলাক আিছল তাক ৈল আপুিন আচিৰত হ'ব পােৰ। বাইেবলত যীচুৰ

এগৰাকী মানৱ পূবর্পুৰুষ আিছল ৰুথ - এগৰাকী
েমাৱাবাইট মিহলা িয মূিতর্ ৰ উপাসনা কিৰিছল।



ৰূথৰ কািহনী ই�ােয়লত েচমছনৰ সময়ৰ পৰা আৰ� হয়, েযিতয়া ঈ�ৰৰ
েলাকসকেল ঈ�ৰৰ ওপৰত িব�াস কৰা আৰু আ�া পালন কৰা ব� কিৰিছল।
েদশখনত এক ভয়ংকৰ দুিভর্ � ৈহিছল। আপুিন জােনেন দুিভর্ � িক? 
েসইেটা িঠক! দুিভর্ � ৈহেছ েযিতয়া েকােনা ফল বা শসয্ বৃি� নহয়, 
আৰু জীৱ-জ� আৰু েকিতয়াবা আনিক মানুেহা েভাকত মেৰ।



এিলেমেলচ নামৰ এজন বয্ি�েয় েতওঁৰ পৎনী আৰু দুই পু�ৰ
ৈসেত েবথেলেহম এিৰ খাদয্ িবচািৰ ৈগিছল। েতওঁ েমাৱাবৈল
ৈগিছল, িযখন েদশত মানুেহ মূিতর্ ৰ পূজা কিৰিছল।



েমাৱাবত থকা এিলেমেলচ আৰু
েতওঁৰ পিৰয়ালৰ বােব ব�েবাৰ ভাল নহ'ল।

েতওঁৰ মৃতুয্ হয়, তাৰ
িপছত েতওঁৰ দুই পু�। েতওঁৰ পৎনী নাওমীক পু�ৰ দুই পৎনী ৰূথ আৰু
অফর্ াৰ ৈসেত এিৰ িদয়া ৈহিছল। দুেয়াজনী েছাৱালী েমায়াবৰ আিছল।

িচিলয়ন মাহলনইিলেমেলচ



চনত নাওমী নামৰ এগৰাকী িবধৱা মিহলাই শিনিছল েয �ভুেয়
েতওঁৰ েলাকসকলক সা�াৎ কিৰ েতওঁেলাকক ৰুিট িদিছল। তাই
িনজৰ মাতৃভূিমৈল উভিত যাবৈল িস�া� ৈলিছল। িক� েছাৱালী
দুজনীেয় িক কিৰব? নাওমীেয় ++েতওঁেলাকক েমাৱাবত
থািকবৈল আৰু পুনৰ িবয়া কিৰবৈল পৰামশর্ িদিছল।



অফর্ া হ'ল িনজৰ পিৰয়ালৈল। িক� ৰূেথ অ�ীকাৰ কিৰেল। ইয়াৰ
পিৰৱেতর্ , ৰূেথ এটা সু�ৰ কিবতা ৈকিছল িযেয় �িত�িত
িদিছল েয তাই েকিতয়াও শাহুেৱকক এিৰ নাযাব।



নাওমীৰ পুৰিণ ব�ুসকেল আনি�ত
ৈহিছল েয তাই েবথেলেহমৈল ঘৰৈল
আিহিছল। িক� তাই েতওঁেলাকক
নাওমীৰ (মেনাৰম) পিৰৱেতর্ তাইক
"মাৰাহ" (িততা) বুিল মািতবৈল ৈকিছল।
"িযেহতু সবর্শি�মােন েমাৰ ৈসেত অিত
িত�তােৰ আচৰণ কিৰেছ।" নাওমীেয়
এেকা েনােহাৱাৈক উভিত আিহিছল -
ৰুথৰ বািহেৰ।



যিদও ৰূেথ েমাৱাবৰ েবিছভাগ েলাকৰ দেৰ মূিতর্ ৰ
পূজা কিৰিছল, তথািপও েতওঁ ই�ােয়লৰ জীিৱত
ঈ�ৰৰ উপাসনা কিৰবৈল তাৰ পৰা ই�ােয়লৰ পৰা
ওলাই আিহিছল। ৰূেথ নাওমীক পযর্া� পিৰমােণ
েখাৱােটা িনি�ত কিৰবৈল কেঠাৰ পিৰ�ম কিৰিছল।
�িতিদেন তাই পথাৰত হােভর্ �াৰসকলক অনুসৰণ
কিৰিছল আৰু বাওঁফালৰ শসয্েটা তুিল ৈলিছল।



এই ে��খনৰ গৰাকী েবায়ােজ শিনিছল
েয ৰূেথ েতওঁৰ শাহুেৱকৰ �িত িকমান
ভাল আিছল। েযিতয়া েতওঁ তাইক লগ
পাইিছল, েবায়ােজ েতওঁৰ শসয্ চেপাৱা
সকলক উেদ্দশয্পূণর্ভােৱ এমুিঠ শসয্ এিৰ
যাবৈল আেদশ িদ তাইক সহায় কিৰিছল।
েবায়ােজ ৰুথক ভাল পাবৈল ধিৰেল।



েযিতয়া ৰূেথ নাওমীক েবায়াজ
আৰু েতওঁৰ দয়াৰ িবষেয়
ৈকিছল, েতিতয়া বৃ�
মিহলাগৰাকীেয় ঈ�ৰৰ �শংসা
কিৰিছল। "মানুহজন আমাৰ
আৎমীয়, আমাৰ ওচৰৰ
আৎমীয়সকলৰ এজন।"



সময় পাৰ েহাৱাৰ লেগ লেগ েবায়ােজ ৰূথক িবয়া কৰাব
িবচািৰিছল আৰু নাওমী আৰু েতওঁৰ পিৰয়ালৰ ভূিমৰ েচাৱািচতা
কিৰব িবচািৰিছল। িক� আন এজন িনকট আৎমীয়ৰ �থম
সুেযাগ আিছল। এই মানুহজেন মািটিবচািৰিছল - িক� েতওঁ
েতওঁৰ পৎনীৰ বােব ৰুথিবচৰা নািছল। আইেন ৈকিছল
েয েতওঁ আনেটা অিবহেন এটা থািকব েনাৱােৰ।



েসই িদনেবাৰত, মানুেহ এটা চুি� িন�িৎত কিৰবৈল হাত
িমলাই নািছল। েবায়ােজ এটা েচে�ল খুিল ৰাজহুৱাভােৱ
আনজনক িদিছল। বয্ৱসায়েটা িন�িৎত ৈহিছল। ৰূথ েতওঁৰ পৎনী
হ'ব। এিতয়া তাই আৰু নাওমী েবায়াজৰ পিৰয়ালৰ অংশ আিছল।



েবাৱাজ আৰু ৰুেথ েতওঁেলাকৰ
�থম পু�ক ওেবদ বুিল মািতিছল।
েতওঁ ই�ােয়লৰ মহান ৰজা
দায়ূদৰ ককােদউতা ৈহিছল।



িক� তাতৈকও আ�যর্জনকভােৱ, েকঁচুৱা ওেবদ �ভু যীচু
�ী�ৰ পূবর্পুৰুষ আিছল। যীচুেৱ দায়ূদৰ পািৰবািৰক শাৰীৰ
মােজেৰ ৰজা আৰু পৃিথৱীৰ উ�াৰকৎতর্ া হবৈল আিহিছল।

ৰজাৰ ৰজা
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

ৰুথ

“ে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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