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মানেসহৰ বােব এইেটা এটা দুখৰ িদন
আিছল। েতওঁৰ েদউতাক ৰজা
িহজিকয়াৰ অলপেত মৃতুয্ ৈহিছল।
এিতয়া মা� বাৰ বছৰ বয়সত মানেস
হওঁক িযহূদাত ঈ�ৰৰ েলাকসকলৰ
ওপৰত নতুন ৰজা আিছল। েতওঁ
েতিতয়া এইেটা নাজািনিছল, িক�
মানেসহ 55 বছৰৰ বােব ৰজা হ'ব।
এজন ভাল ৰজা হ'বৈল মানেছহক
ঈ�ৰৰ সহায়ৰ �েয়াজন আিছল।



িক� মানেসেহ ঈ�ৰক উেপ�া কিৰ দু�তা কিৰিছল। মানেসেহ মূিতর্
উপাসনাৰ বােব েবদী পুনৰ িনমর্াণ কিৰিছল। েতওঁ আনিক এটা েখাদাই
কৰা �িত�িব ৈতয়াৰ কিৰিছল আৰু ইয়াক ঈ�ৰৰ পিব� মি�ৰত
�াপন কিৰিছল! ঈ�েৰ েমািচৰ জিৰয়েত এইদেৰ ৈকিছল: "আপুিন
েকােনা েখাদাই কৰা ছিব িনমর্াণ নকিৰব। আপুিন েতওঁেলাকক নমনা বা

েতওঁেলাকৰ েসৱা নকিৰব।"



মানেসেহ যাদুিবদয্া আৰু যাদুিবদয্া ৰচনা
কিৰিছল। েতওঁ েলাকসকলক ঈ�ৰৰ
পৰা আঁতৰাই িনিছল। ৰজাই আনিক
েতওঁৰ পু�সকলক মূিতর্ ৰ �িত বিল দান
িহচােপ �লাই িদিছল। মানেসহৰ
অবাধয্তাই ঈ�ৰক যেথ� খং তুিলিছল।



েযিতয়া েতওঁৰ েলাকসকেল অমানয্ কেৰ, েতিতয়া ঈ�েৰ েতওঁেলাকক শাি�
িদবৈল অনুমিত িদেয়। মানেসহ আৰু েতওঁ শাসন কৰা েলাকসকলৰ ে��ত
এেনকুৱাই ঘিটিছল। �ভুেয় েতওঁেলাকৰ ওপৰত অিচিৰয়ান ৈসনয্ কিঢ়য়াই
আিনিছল। মানেসহক শৃংখলাব�ভােৱ েবিবলনৈল ৈল েযাৱা ৈহিছল।



বািবলত দুখ-ক�েভাগ কিৰ মানেস েতওঁৰ
ঈ�ৰ �ভুৰ ওচৰত অনুেৰাধ কিৰিছল।
েতওঁ িনজৰ িপতৃৰ ঈ�ৰৰ স�ুখত িনজেক
যেথ� ন� কিৰিছল আৰু েতওঁৰ ওচৰত
�াথর্না কিৰিছল। মৃত মূিতর্ েবাৰৰ বােব
আৰু �াথর্না কৰা নাই! িক�, জীিৱত
ঈ�েৰ মানেসহক েতওঁৰ দু�তাৰ
িপছত উৎতৰ িদবেন?



হয়! ঈ�েৰ ৰজাৰ �াথর্না শিন েতওঁক
িযৰূচােলমৈল ঘূৰাই আিনিছল, পুনৰ
িসংহাসনৈল ৈল আিহিছল, মানুহৰ ওপৰত
ৰজা েহাৱাৈল ঘূিৰ আিহিছল। েতিতয়া
মানেসেহ জািনিছল েয �ভু ঈ�ৰ।



ৰজা মানেসহ এজন নতুন বয্ি� আিছল। েতওঁ ছিবখন ঈ�ৰৰ মি�ৰৰ পৰা
উিলয়াই িযৰূচােলমত সকেলা িবেদশী েদৱতাক একি�ত কিৰিছল। েস সব েক
েটেল েফেল িদল। েতওঁ �ভুৰ েবদীখন েমৰামিত কিৰিছল আৰু ধনয্বাদ
�দান কিৰিছল। েতিতয়া েতওঁ িনজৰ েলাকসকলক ই�ােয়লৰ �ভু ঈ�ৰৰ
েসৱা কিৰবৈল আেদশ িদিছল। মানেসহৰ িক পিৰৱতর্ ন!



েযিতয়া মানেসহৰ মৃতুয্ হয়, েতিতয়া েতওঁৰ িনজৰ পু� আমন মূিতর্ পূজাৈল ঘূিৰ
আেহ। িক� েতওঁ মানেসহৰ দেৰ ভগৱানৰ আগত িনজেক ন� কৰা নািছল।
আেমােন অিধক পাপ কৰাৰ লেগ লেগ েতওঁৰ েসৱকসকেল অৱেশষত েতওঁক
হতয্া কিৰেল, েতওঁৰ িনজৰ ঘৰত। েতওঁ মা� দুবছৰ ৰাজ� কিৰিছল।



পৰৱত� ৰজা েযািচয়াৰ বয়স আিছল মা�
আঠ বছৰ। েতওঁ ৩১ বছৰ ৰাজ� কিৰিছল
আৰু ঈ�ৰৰ দৃি�ত িয সিঠক আিছল েসয়া
কিৰিছল। েতওঁ সকেলা িমছা উপাসনা আৰু
সকেলা িমছা েদৱতাক �ংস কিৰিছল।
দৰাচলেত, েযািচয়াই সকেলা মূিতর্ গিৰ
কিৰবৈল মািট ৈতয়াৰ কিৰিছল।



ভাল ৰজা েযািচয়াইঈ�ৰৰ মি�ৰেটা পিৰ�াৰ আৰু েমৰামিত কিৰিছল। এজন
পুেৰািহতই েমািচেয় িদয়া �ভুৰ িনয়মৰ িকতাপখন েপাৱা আৱজর্ নােবাৰৰ িভতৰত।



েযিতয়া ৰজাই আইনৰ কথা
শিনিছল, েতিতয়া েতওঁ দুখত িনজৰ
কােপাৰ িছিঙ েপলাইিছল। েযািচয়াই
জািনিছল েয েতওঁৰ পূবর্পুৰুষসকেল
ঈ�ৰৰ িনয়ম অমানয্ কৰাৰ বােব
িকমান ভয়ংকৰ দু� আিছল।



হুলদা নামৰ এজন ভিৱষয্তব�াই েযািচয়াৈল ঈ�ৰৰ বাৎতর্ া �দান কিৰিছল।
"এেনদেৰ �ভুেয় কয়, "চাওক, মই িকতাপখনৰ সকেলা অিভশাপ এই ঠাইত
আিনম িকয়েনা েতওঁেলােক েমাক তয্াগ কিৰেছ।" িক� েযািচয়া ন� আৰু
আ�াকাৰী েহাৱাৰ বােব, েতওঁৰ মৃতুয্ৰ িপছৈলেক এেন নহ'ব।



ঈ�েৰ েযািচয়াক েতওঁৰ েলাকসকলক �ভুৰ ওচৰৈল ঘূৰাই িনয়াত সহায় কিৰিছল।
এিদন েযািচয়াই যু�ত িনজৰ ৈসনয্বািহনীক েনতৃ� িদয়াৰ সময়ত শ�ধনুৰ �াৰা
েবয়াৈক আঘাত�া� ৈহিছল। েতওঁৰ েসৱকসকেল েতওঁক ৰথত ঘৰৈল ৈল ৈগিছল
য'ত েতওঁ মৃতুয্বৰণ কিৰিছল। েতওঁৰ সকেলা
েলােক েশাক �কাশ কিৰিছল আৰু ভাল
ৰজা েযািচয়াৰ িবষেয় গান ৈতয়াৰ কিৰিছল।



ইয়াৰ িঠক িপছেত ৰাজয্ৰ অৱসান
ঘিটল। িক� েকােনাবা িদনা এজন
ৰজাই পুনৰ ই�ােয়লৰ ওপৰত ৰাজ�
কিৰব। েতওঁৰ নাম ৰজাৰ ৰজা, আৰু
�ভু। েযিতয়া যীচু �ী� �থমবাৰৰ বােব
আিহিছল, েতিতয়া েতওঁক �তয্াখয্ান
কৰা ৈহিছল আৰু �ুচিব� কৰা
ৈহিছল। েযিতয়া যীচু �ী� পুনৰ আেহ, 
েতিতয়া েতওঁ েকৱল ই�ােয়লৰ
ওপৰেতই নহয়, সম� পৃিথৱীৰ
ওপৰত ৰজা হ'ব।



ভাল ৰজা, েবয়া ৰজা

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

২ �িনকল৩৩-৩৬

“ে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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