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ৰজা দায়ূদ ঈ�ৰৰ এজন মহান বয্ি� আিছল। েতওঁৰ শাসনকালত ই�ােয়লসকেল
ৰজা েচৗলৰ ৰাজয্তৈক দহগণ ডাঙৰ ৈহিছল। িক� এিতয়া েতওঁ আৰু শাসন কিৰব
েনাৱািৰেল। দায়ূদৰ বয়স আিছল। আৰু ভাগৰুৱা! আৰু অসু�! পৃিথৱীত েতওঁৰ জীৱন

েশষ েহাৱাৰ ওচৰত আিছল।



দায়ূদৰ বহুেতা পু�ৰ এজন
আেদািনজাই ই�ােয়লৰ
েলাকসকলক ৈকিছল েয েতওঁ
এিতয়া ৰজা হ'ব। যিদও েতওঁৰ
নামৰ অথর্ ৈহেছ "েমাৰ �ভু
ঈ�ৰ", তথািপও আেদািনজা হ'ল
এজন ভাল মানুহ নািছল। েতওঁ
িসংহাসন চুিৰ কিৰবৈল েচ�া
কিৰিছল আৰু জািনিছল েয দায়ূেদ
েতওঁক �িতেৰাধ কিৰবৈল যেথ�
দুবর্ল আিছল। িক� ঈ�ৰৰ অনয্
পিৰক�না আিছল!



দায়ূদৰ পৎনী বাথেছবাই জািনিছল েয
েতওঁৰ পু� চেলামন ৰজা েহাৱা
উিচত। তাই দায়ূদক আেদািনজাহৰ
পিৰক�নাৰ িবষেয় ৈকিছল। েতওঁ
েযেনৈক অসু� আিছল, েতেনৈক
দায়ূেদ েতওঁৰ েনতাসকলক একি�ত
কিৰিছল আৰু ৰাজহুৱাভােৱ চেলামনক
ই�ােয়লৰ ৰজা কিৰ তুিলিছল।



চেলামেন আেদািনজাহৰ ৈসেত আৰু েকােনা সমসয্া নািছল িকয়েনা
ই�ােয়লৰ েলাকসকেল দায়ূদক িব�াস কিৰিছল। দায়ূেদ েতওঁেলাকক
ৈকিছল েয চেলামন ৈহেছ ঈ�েৰ েতওঁেলাকৰ ৰজা েহাৱােটা বািছ
ৈলিছল। ইয়াৰ অলপ িপছেত দায়ূদৰ মৃতুয্ হয়।



দায়ূদৰ মৃতুয্ৰ আগেত েতওঁ চেলামনৰ
ৈসেত ঈ�ৰৰ আ�া পালন কৰা আৰু এজন
ভাল ৰজা েহাৱাৰ িবষেয় কথা পািতিছল।
দায়ূেদ েতওঁৰ পু�ক এইদেৰ ৈকিছল: 
"ঈ�ৰৰ পথত েখাজ কাঢ়ক, যােত আপুিন
কৰা সকেলা েবাৰেত সমৃ� ি◌ব পােৰ।" 
এইেটা ভাল পৰামশর্ আিছল! েতিতয়া
চেলামেন েতওঁৰ িপতৃ দায়ূদৰ িসংহাসনত
বিহিছল আৰু েতওঁৰ ৰাজয্ দৃঢ়ভােৱ
�িতি�ত ৈহিছল।



এিদন ৰািত চেলামেন এটা সেপান েদিখিছল। েতওঁৰ সেপানত ঈ�েৰ েতওঁৰ
ওচৰৈল আিহ ক'েল, "েসাধক! মই েতামাক িক িদম?" 
আপুিন িক িবচািৰেলেহঁেতন? চেলামেন
�ানক এজন ভাল ৰজা হবৈল
ৈকিছল। েডকা ৰজাৰ
অনুেৰােধ ঈ�ৰক স��
কিৰেল। চেলামেন িয
িবচািৰিছল েসয়া
পাইিছল - িক�
ঈ�েৰ েতওঁক মহান
ধন আৰু স�ানৰ
�িত�িতিদিছল।



চেলামনৰ �ান আিৱ�াৰ কিৰবৈল মানুেহ
েবিছ সময় নালািগল। এিদন, দুগৰাকী
মাতৃ েতওঁৰ আগত আিহিছল, এটা
েকঁচুৱাৰ ৈসেত। এগৰাকী মিহলাই কয়, 
"এই মিহলাগৰাকীৰ পু�ৰ িনশা মৃতুয্
ৈহিছল, আৰু েতওঁ েতওঁৰ মৃত
েকঁচুৱােটা েমাৰ জীিৱত স�ানৰ বােব
সলিন কিৰিছল।" "নহয়! িক� জীিৱত
জন েমাৰ পু�, আৰু মৃতজন আেপানাৰ
পু�," আনগৰাকী মিহলাই ক'েল। ৰজাই
েকেনৈক ক'ব পােৰ েয �কৃত মাতৃ
েকানআিছল?



েতিতয়া ৰজাই ক'েল, "েমাক তেৰাৱাল এখন আিন িদয়ক।" গিতেক
েতওঁেলােক ৰজাৰ আগত তেৰাৱাল এখন আিনিছল। ৰজাই
তেৰাৱালএখেনেৰ িক কৰাৰ পিৰক�না কিৰিছল বুিল আপুিন ভােব?



আৰু ৰজাই এইদেৰ ৈকিছল, "জীিৱত িশশেটাক দুটা ভাগত িবভ� কৰক আৰু
আনেটাক আধাৰ পৰা আধা িদয়ক।" েতিতয়া জীিৱত েকঁচুৱােটাৰ মাতৃেয় ক'েল, 
"েহ �ভু, তাইক জীিৱত স�ানেটা িদয়ক আৰু েকােনা�কােৰ তাক হতয্া নকৰক।"



িক� আনজেন এইদেৰ ৈকিছল, 
"েতওঁক েমাৰ বা আেপানাৰ নহওঁক, 
িক� েতওঁক িবভ� কৰক।"



গিতেক ৰজাই ক'েল, "�থম
মিহলাগৰাকীক জীিৱত স�ানেটা
িদয়ক। তাই মাক।" আৰু সকেলা
ই�ােয়লসকেল এই িবচাৰৰ িবষেয়
শিনিছল আৰু েতওঁেলােক ৰজাক
যেথ� স�ান কিৰিছল। েতওঁেলােক
েদিখেল েয ঈ�ৰৰ �ান েতওঁৰ
মাজত আেছ।



ই�ােয়লৰ েলাকসকলৰ ওচৰত ঈ�ৰৰ উপাসনা কৰাৰ
েকােনা মি�ৰ নািছল। েযিতয়া দায়ূেদ এটা িনমর্াণ কৰাৰ
পিৰক�না কিৰিছল, েতিতয়া ঈ�েৰ এইদেৰ ৈকিছল: 
"েতামাৰ পু�ই েমাৰ নামৰ বােব ঘৰেটা িনমর্াণ কিৰব।" 
েসেয়েহ চেলামেন িযৰূচােলমত এটা সু�ৰ মি�ৰ িনমর্াণ
কিৰবৈল আৰ� কিৰেল।



মি�ৰেটা িনমর্াণ কিৰবৈল দীঘলীয়া সাত
বছৰ লািগিছল। িক� েসই মহান িদনেটা
আিহিছল েযিতয়া চেলামেন মি�ৰেটা
�ভুক উৎসগর্া কৰা শিনবৈল সকেলােৱ
একি�ত ৈহিছল।



এক আ�যর্কৰ �াথর্নাৰ িপছত ৰজা
আৰু মানুেহ আনে�েৰ হাজাৰ হাজাৰ
বিলদান আগবঢ়াইিছল আৰু দুস�াহৰ
বােব এক মহান েভাজ খাইিছল!



ইয়াৰ িপছত ঈ�েৰ পুনৰ চেলামনৰ
ওচৰৈল আিহ েতওঁক আৰু ই�ােয়লসকলক
�ভুৰ আ�া পালন কৰাৈলেক আশী�র্ াদ
কৰাৰ �িত�িত িদিছল।



দুখৰ িবষয় েয চেলামন বা ই�ােয়লৰ েলাকসকেল সদােয়
ঈ�ৰৰ আ�া পালন কৰা নািছল। ৰজাই বহুেতা মিহলাক
িবয়া কৰাইিছল যাক ঈ�েৰ িবয়া কৰাব িনিবচািৰিছল। েতওঁৰ
গধুৰ পৎনীেয় মূিতর্ ৰ িপছত েতওঁৰ হৃদয় ঘূৰাই িদিছল; আৰু
েতওঁৰ হৃদয় েতওঁৰ িপতৃ দায়ূদৰ হৃদয়ৰ দেৰ েতওঁৰ ঈ�ৰৰ
�িত �ভুৰ �িত অনুগত নািছল।



চেলামেন ঈ�ৰৰ আ�া পালন কৰাৰ সুেযাগ ন� কৰাৰ সময়ত েজৰিবয়াম নামৰ
েতওঁৰ এজন িবষয়াই এক অ�ুত অিভ�তা লাভ কিৰিছল। এজন ভিৱষয্তব�াই
েতওঁক ৈকিছল েয ঈ�েৰ চেলামনৰ ৰাজয্িবভাজন কিৰব আৰু েজৰেবায়ােম বাৰটা
জনজািতৰ দহটাতৈক অিধক শাসন কিৰব। েজেৰােবায়াম েসানকােল ইিজ�ৈল পলাই
গ'ল। েতওঁ জািনিছল েয চেলামেন থািকেল েতওঁক হতয্া কিৰব।



অৱেশষত চেলামনৰ মৃতুয্ হয়। েতওঁৰ
পু� েৰেহােবায়ােম চেলামনৰ তুলনাত
অিধক েবয়া েলাকসকলৰ ওপৰত কৰ
আেৰাপ কিৰিছল। দহটা জনজািতেয়
িবে�াহ কিৰিছল - আৰু েজেৰােবায়ামক
েতওঁেলাকৰ েনতা হ'বৈল বাছিন
কিৰিছল। ঈ�ৰৰ ভিৱষয্তব�াই েকাৱাৰ
দেৰ চেলামনৰ মহান ৰাজয্ক দুটা

ভাগত িবভ� কৰা ৈহিছল।
ঈ�েৰ অবাধয্তাক আশী�র্ াদ
কিৰব েনাৱােৰ!
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

১ িকংছ ১-১২

“ে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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