
ৰজাক দায়ূদ
(অংশ ১)

অকঁিনহতঁৰ বােব বাইেবলখন
আগবঢ়াইেছ



িলিখেছ: Edward Hughes

বয্াখয্া কিৰেছ: Lazarus, Alastair Paterson

�হণ কিৰেছ: Ruth Klassen

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

�কাশ কিৰেছ: Bible for Children
www.M1914.org

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

আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িব�ী নকিৰব৷



েডকা দায়ূদ পলাতক আিছল। ৰজা চাউেল েতওঁক হতয্া কিৰব িবচািৰিছল। দায়ূেদ
চািৰশ জন অনুগামীৰ ৈসেত এটা িবশাল গহাত অৰণয্ত বাস কিৰিছল।
েকিতয়াবা ৰজা চাউলৰ ৈসনয্সকেল েতওঁেলাকক �ায় িবচািৰ পাইিছল। 

িক� দায়ূেদ আগবািঢ় ৈগ থািকল।



েচৗলৰ েসৱক েডােৱেগ ৰজাক ৈকিছল েয পুেৰািহতসকেল দায়ূদক
পলাই যাবৈল সহায় কিৰিছল। চাউেল েতওঁেলাকক হতয্া কিৰবৈল
আেদশ িদিছল। িক� েকৱল েডােগেহ এইেটা কিৰবৈল ই�ুক
আিছল! েতওঁ েতওঁৰ তেৰাৱােলেৰ আশীজন - পাঁচজন পুেৰািহত

আৰু েতওঁেলাকৰ পিৰয়ালক িনমর্মভােৱ হতয্া
কিৰিছল। এইেটা বৰ দু� আিছল।



এিদন চাউেল দায়ূদক িচকাৰ
কিৰ েসই গহােটাৈল ৈগিছল
য'ত দায়ূদ আৰু েতওঁৰ
েলাকসকল লুকাই আিছল।
চাউল অকেল আিছল!



গহােটাত দায়ূেদ সহেজই েচৗলক হতয্া
কিৰব পািৰেলেহঁেতন। তাৰ পিৰৱেতর্
েতওঁ ওচৰৈল ঘূিৰ আিহল আৰু
েতওঁৰ তী� খ�েৰেৰ চাউলৰ
িঢলা েপাছাকৰ টুকুৰা
এটা কািট েপলােল।

েযিতয়া েচৗল গিচ গ'ল, েতিতয়া দায়ূেদ েতওঁক মািতেল।
"েসই ে��ত মই েতামাৰ েপাছাকৰ েকাণেটা কািট
েপলাইিছেলা, আৰু েতামাক হতয্া কৰা নািছেলাঁ, 
জািনিছেলাঁ আৰু েদিখিছেলাঁ েয েমাৰ হাতত
েকােনা দু�তা বা িবে�াহ নাই. . . "



চাউেল ৈকিছল েয দায়ূদক আঘাত কিৰবৈল েচ�া কৰাৰ বােব েতওঁ দুঃিখত।
িক� অিত েসানকােলই েতওঁৰ পুৰিণ খং ঘূিৰ আিহল আৰু েতওঁ দায়ূদক হতয্া
কিৰবৈল িতিন হাজাৰ মানুহৰ এটা ৈসনয্ দল ৈতয়াৰ কিৰেল। এিদন ৰািত
ৈসনয্বািহনী শই থকাঅৱ�াত দায়ূদ আৰু আিবচাই নামৰ এজন ৈসিনক ৰজাৰ
িশিবৰত েসামাই পিৰল য'ত চাউল শই আিছল।



"ঈ�েৰ আিজকািল আেপানাৰ শ�ক
আেপানাৰ হাতত িদেছ," আিবচাই
িফচিফচাই ক'েল। "অনু�হ কিৰ েমাক
েতওঁক বশর্ােৰ, পৃিথৱীৰ েসাঁফােল
এেকবাৰেত আঘাত কিৰবৈল িদয়ক: 
আৰু মই েতওঁক ি�তীয়বাৰআঘাত
কিৰব নালািগব।"



দায়ূেদ অ�ীকাৰ কিৰেল। চাউলৰ বশর্া আৰু জগ ৈল
েতওঁ িশিবৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। বাটৰ িসপােৰ থকা
পাহাৰৰ পৰা দায়ূেদ িচঞিৰ িচঞিৰ িছল েযিতয়াৈলেক
চাউেল েতওঁৰ কথা শিননািছল। আেকৗ এবাৰ চাউেল
েদিখেল েয দায়ূেদ েতওঁক হতয্া কিৰব পািৰেলেহঁেতন, 
িক� নকিৰেল। আেকৗ এবাৰ চাউেল ৈকিছল েয দায়ূদক
আঘাত কিৰবৈল েচ�া কৰাৰ বােব েতওঁ দুঃিখত। িক�
দায়ূেদ জািনিছল েয েতওঁ চাউলৰ বাকয্ক
িব�াস কিৰব েনাৱােৰ।



এই সময়ৈলেক েচমুেৱলৰ মৃতুয্ ৈহিছল। েতওঁ
েসই ভিৱষয্তব�া আিছল যাক ঈ�েৰ �থেম
েচৗল, তাৰ িপছত দায়ূদক ই�ােয়লৰ ৰজা
িহচােপ অিভিষ� কিৰবৈল ৈকিছল। েযিতয়া
পেল�ীয়সকেল ই�ােয়লসকলক আ�মণ
কিৰিছল, েতিতয়া েচৗেল িকবা ভয়ংকৰ কাম
কিৰিছল, িযেটা ঈ�েৰ িনিষ� কিৰিছল।



েতওঁ এগৰাকী মিহলাক মৃতকৰ ঠাইৰ পৰা েচমুেৱলক মািতবৈল
আেদশ িদিছল। েসই িনশা চাউেল এটা বাতর্ া পাইিছল।



". . . �ভু আেপানাৰ পৰা আঁতিৰ আেপানাৰ শ� ৈহ পিৰেছ। . . . 
�ভুেয় আেপানাৰ ৰাজয্খন আেপানাৰ হাতৰ পৰা িছিঙ আেপানাৰ
চুবুৰীয়া দায়ূদক িদেছ। কাইৈল, আপুিন আৰু আেপানাৰ পু�সকল
েমাৰ ৈসেত থািকব। �ভুেয় ই�ােয়লৰ ৈসনয্বািহনীও
পেল�ীয়সকলৰ হাতত �দান কিৰব।" েযিতয়া চাউেল
এই কথা শিনিছল, েতিতয়া েতওঁ ভয়ত বাগিৰ পিৰিছল।



পেল�ীয়সকেল ই�ােয়লৰ িবৰুে� যঁুজ
িদিছল আৰু ই�ােয়লৰ েলাকসকল পলাই
ৈগিছল। পেল�ীয়সকেল দায়ূদৰ ভাল ব�ু
জনাথনেক ধিৰ চাউলৰ
পু�সকলক হতয্া কিৰিছল।



চাউলধনুধর্ৰসকলৰ �াৰা
গৰুতৰভােৱ আঘাত�া� ৈহিছল।
আৰু েতওঁ েতওঁৰ সশ�-বাহকক
এইদেৰ ৈকিছল: "েতামাৰ
তেৰাৱাল খন আঁিক েমাক ইয়াৰ
মােজেৰ েঠিল িদয়ক, নহ'েল এই
দু� েলাকসকেল আিহ েমাক েজাৰ
িদ েমাক গািল-গালাজ কিৰব।" 
িক� েতওঁৰ ব�-বাহেক নকেৰ, 
কাৰণ েতওঁ যেথ� ভয় খাইিছল।
েসেয়েহ, েচৗেল তেৰাৱাল
এখন ৈল তাৰ ওপৰত পিৰল।



চাউল আৰু েতওঁৰ পু�সকলৰ
মৃতেদহ িবচািৰ পেল�ীয়সকেল
মৃতেদহেবাৰ ইজৰাইলৰ এখন
ব�ী চহৰৰ েদৱালত বাি�
িদিছল। িকছুমান সাহসী
ই�ােয়লীেয় মৃতেদহেবাৰ উ�াৰ
কিৰিছল, েতওঁেলাকক ঘৰৈল
ৈল ৈগিছল আৰু ই�ােয়লত
অৱিশ�েবাৰ কবৰ িদয়াৰ
আগেত �লাই িদিছল।



েযিতয়া দায়ূেদ এই ভয়ংকৰ খবৰ েটা
শিনিছল, েতিতয়া েতওঁ েশাক �কাশ
কিৰিছল আৰু কাি�িছল আৰু
সি�য়াৈলেক চাউল, েতওঁৰ পু�
জনাথন আৰু �ভুৰ েলাকসকলৰ বােব
উপবাস কিৰিছল, িকয়েনা েতওঁেলাক
তেৰাৱালৰ �াৰা পিৰৈগিছল।



যিদও েচৗেল দায়ূদক হতয্া কিৰবৈল েচ�া
কিৰিছল তথািপও দায়ূেদ েচৗলক েশষৈলেক
ঈ�ৰৰ অিভিষ� বয্ি� িহচােপ স�ান কিৰিছল।
এিতয়া ঈ�েৰ দায়ূদক স�ান জনাইিছল আৰু
েতওঁক েচৗলৰ ঠাইত ৰজা কিৰ তুিলিছল।



ৰজাক দায়ূদ (অংশ ১)

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

১ েচমুেৱল ২৪-৩১, ২ েচমুেৱল ১-২

“ে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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