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আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িব�ী নকিৰব৷



ই�ােয়লৰ বােব সকেলা েবয়া লািগিছল। ৰজা আৰু ৰাণীেয় ঈ�ৰক ঘৃণা কিৰিছল। িক েয
এক েবয়া উদাহৰণ! অিত েসানকােলই মানুেহ ঈ�ৰক ঘৃণা কিৰিছল আৰু িমছা েদৱতাক
উপাসনা কিৰিছল। েকােনাবাই ঈ�ৰক ভাল পাইিছল েনিক? য়হ, নামছুকিীসা�বি

কসাপউলছিআ । নদিএৰে�ঈৰকালেঁওতেৰনজএতেসৈাথকলছিতিাপ , ৰাযমান
লছিআায়লিএ ।



এিলয়াই দু� ৰজা আহাবক
এইদেৰ ৈকিছল: "িযেহতু
ই�ােয়লৰ �ভু জীয়াই
আেছ, েতেনহ'েল েমাৰ
কথাৰ বািহেৰ আিজৰ
বছৰেবাৰত েডউকা বা
বৰষুণ নহ'ব।" ইয়াৰ অথর্
আিছল দুিভর্ �! ঈ�েৰ
েতওঁৰ েলাকসকলক
েতওঁেলাকৰ দু�তাত
চিলবৈল িনিদেয়।



ৰজাক সতকর্ কিৰ ঈ�েৰ এিলয়াক েদশখনৰ এক
শা� ঠাইৈল পিঠয়াইিছল। তাত এিলয়াই অেপ�া কিৰ আিছল। ঈ�েৰ
েতওঁক খুৱাবৈল েৰেভন পিঠয়াইিছল। েতওঁেলােক ৰািতপুৱা আৰু সি�য়া
িপঠা আৰু মাংস আিনিছল। আৰু এিলয়াই �কৰ পৰা পান কিৰিছল।



অিত েসানকােলই �কেটা শকাই গ'ল, িকয়েনা মািটত বৰষুণ েহাৱা নািছল। ঈ�ৰৰ
বাকয্ সঁচা ৈহ আিহিছল। েগােটই েদশখনত পানীৰ অভাৱ আিছল। শসয্েবাৰ বািঢ়
নািছল। মানুহেবাৰ েভাকত আিছল। স�ৱতঃ এিলয়াই ভািবিছল েয পানী েনােহাৱা
েহাৱাৰ িপছত েতওঁৰ িক হ'ব।



ঈ�েৰ এিলয়াক এইদেৰ ৈকিছল: "উঠা, জােৰফাথৈল যাওক আৰু তাত বাস কৰক।
চাওক, মই এগৰাকী িবধৱাক আেদশ িদেছাঁ েয আপুিন ভৰণেপাষণ কিৰব।" ঈ�েৰ

েতওঁৰ েসৱকৰ �েয়াজনীয়তা েবাৰ
জািনিছল। িক� �দান কৰাৰ িক এক
আচিৰত উপায়। ন�তােৰ, এিলয়াই
ঈ�ৰৰ আ�া পালন কিৰেল। েযিতয়া
েতওঁ জােৰফাথৈল ৈগিছল, 
িবধৱাগৰাকী চহৰৰ দুৱাৰত কাঠৰ

বােব লািঠ সং�হ কিৰ আিছল।



এিলয়াই মিহলাগৰাকীক সুিধেল, 
"অনু�হ কিৰ েমাক একাপত
অলপ পানী আিন িদয়ক।" "অনু�হ
কিৰ েমাৈল এটা িপঠা আিন
িদয়ক।" "েমাৰ িপঠা নাই," 
িবধৱাগৰাকীেয় উৎতৰ িদেল।
"এটা িবনত মা� এমুিঠ ময়দা
আৰু জাৰত অলপ েতল।"

দুখৰ িবষয় েয
মিহলাগৰাকীেয়
ভিৱষয্তব�াক ৈকিছল
েয েযিতয়া এই েটা েশষ
হ'ব, েতিতয়া েতওঁ আৰু
েতওঁৰ পু�ই েভাকত
মৃতুয্মুখত পিৰব।



"ভয় নকিৰব। �থেম েমাক ইয়াৰ পৰা এটা সৰু েকক বনাওক, আৰু তাৰ িপছত িনজৰ
আৰু আেপানাৰ পু�ৰ বােব িকছু মান বনাওক," এিলয়াই ৈকিছল। "েযিতয়াৈলেক
�ভুেয় পৃিথৱীত বৰষুণ ে�ৰণ নকেৰ েতিতয়াৈলেক ময়দা বয্ৱহাৰ কৰা নহ'ব, বা েতল
বয্ৱহাৰ কৰা নহ'ব।" ঈ�েৰ েসইেটা ঘটাৰ বােব এক অেলৗিকক কাম কিৰব লািগব।
আৰু েতওঁ কিৰিছল! মিহলাগৰাকী আৰু েতওঁৰ পু�ই বহুিদন খাইিছল, তথািপও ময়দাৰ
পা�েটা বয্ৱহাৰ কৰা েহাৱা নািছল, বা েতলৰ জাৰেটা শকান েহাৱা নািছল।



এিলয়াই েতওঁেলাকৰ
ৈসেত বাস কিৰিছল। এিদন
এটা দুখজনক ঘটনা ঘিটল।
িবধৱা পু�ৰ মৃতুয্ ৈহিছল।
এিলয়াই লৰা শৰীৰেটা এটা
ওপৰৰ েকাঠাৈল ৈল
ৈগিছল। েতওঁ �ভুক
িচঞিৰ িচঞিৰ ক'েল, "েহ
ভগৱান, মই �াথর্না কেৰাঁ, 
এই িশশেটাৰ আৎমা েতওঁৰ
ওচৰৈল ঘূিৰ আহক।" িক
েয এক অস�ৱ �াথর্না!



�ভুেয় এিলয়াৰ মাত শিনিছল আৰু িশশেটাৰ
আৎমা েতওঁৰ ওচৰৈল ঘূিৰ আিহিছল আৰু েতওঁ
পুনৰু�ীিৱত ৈহিছল। েযিতয়া এিলয়াই িশশেটাক
ৈল মাকক িদিছল েতিতয়া তাই ৈকিছল, "এিতয়া
মই জােনা েয েতামাৰ মুখত �ভুৰ বাকয্ই সতয্।"



িতিন বছৰৰ িপছত ঈ�েৰ এিলয়াক ৰজাৰ ওচৰৈল ঘূৰাই পিঠয়াই এইদেৰ ৈকিছল: "মই
পৃিথৱীত বৰষুণ পিঠয়াম।" লৈবাহআবাযকিনে ? ৰঁওতেীৎনপলেবেজেজেয্ধেমতিই

ৰৰ�ঈশএনজকা�বতয্ষৱিভায্তহলছিৰিক । �কিইায়লিএ র্কতাৰকলছিান । 
ঁওতোজৰৰবাহআলৈৰচওলছিগৈ ।



েযিতয়া দুেয়াজন বয্ি�লগ ৈহিছল, 
েতিতয়া এিলয়াই আহাবক সকেলা
ই�ােয়ল আৰু ৮৫০ জন িমছা
ভিৱষয্তব�াক একি�ত কিৰবৈল
�তয্া�ান জনাইিছল। মাউ�
কাৰেমল নামৰ ঠাইখনত এিলয়াই
েলাকসকলৰ ৈসেত কথা
পািতিছল। "যিদ �ভু ঈ�ৰ হয়, 
েতে� েতওঁক অনুসৰণ কৰক।"



এিলয়াই দুটা গঁড়ক বিল িহচােপ ��ত কিৰিছল। িক� েসইেবাৰ �লাবৈল েকােনা জুই
বয্ৱহাৰ কিৰব লগা েহাৱা নািছল। েতওঁ ৈকিছল, "আপুিন আেপানাৰ েদৱতাৰ নাম
মািতেছ, আৰু মই �ভুৰ নাম লম।" "আৰু িযঈ�েৰ জুইৰ �াৰা উৎতৰ িদেয়, েতওঁ
ঈ�ৰ।" "এইেটা ভালদেৰ েকাৱা হয়," মানুেহ উৎতৰ িদেল।



ৰািতপুৱাৰ পৰা সি�য়াৈলেক িমছা ভিৱষয্তব�াসকেল েতওঁেলাকৰ িমছা
েদৱতাসকলক মািতিছল। েতওঁেলােক জিপয়াই পিৰিছল আৰু নািচিছল আৰু
ৰ��ৰণ েনােহাৱাৈলেক চুিৰেৰ িনজেক কািট িছল। িক� েকােনা জুই নােহ।



েতিতয়া এিলয়াই কাঠ িতয়াই
পানীেৰ বিল দান কিৰেল আৰু
�াথর্না কিৰেল। "েহ �ভু, েমাৰ
কথা শিনব, এই েলাকসকেল
জািনব পােৰ েয আপুিন �ভু
ঈ�ৰ..." তাৰ িপছত �ভুৰ
জুই পিৰল। ই ষাঁড় আৰু
কাঠ�লাই িদিছল। তাৰ িপছত
ই িশলৰ েবদীেটা �লাই িদেল!



েযিতয়া মানুেহ ইয়াক েদিখিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক িচঞিৰ
িছল, "�ভু, েতওঁ ঈ�ৰ!" আৰু এিলয়াই এইদেৰ ৈকিছল: 
"বালৰ ভিৱষয্তব�াসকলক জ� কৰক। েতওঁেলাকৰ
এজনক পলাই যাবৈল িনিদব!" ৰজা আহােব বহু আগেত
িয কৰা উিচত আিছল েসইেটা এিলয়াই কিৰিছল।
েতওঁ িমছা ভিৱষয্তব�াসকলক হতয্া কিৰিছল।



েতিতয়া ঈ�ৰৰ েসৱেক আহাবক
ৈকিছল েয বৰষুণ আিহ আেছ।
েসানকােলই এটা সৰু ডাৱৰ ওলাই
আিহল। বৰষুণ হ'ব েনিক? িতিন
বছৰতৈকও অিধক মাৰাৎমক খৰাঙৰ িপছত?



অলপ সময়ৰ িভতৰেত আকাশ খন
ডাৱৰ আৰু বতাহৰ ৈসেত ক'লা
ৈহ পিৰিছল আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ
ৈহিছল। ঈ�েৰ বৰষুণ পিঠয়াইিছল।
ঈ�েৰ েলাকসকলক েদখুৱাইিছল
েয এিলয়াই েতওঁেলাকক সঁচা
ৈকিছল। ঈ�েৰ েদখুৱােল েয
েতওঁ অকেল �কৃত ঈ�ৰ।



আপুিন ভােবেন েয ৰজা আহােব
ঈ�ৰ আৰু েতওঁৰ েসৱক এিলয়াক
স�ান কিৰিছল? নহয়! দৰাচলেত, 
েজেজেবেল এিলয়াক হতয্া
কিৰবৈল েচ�া কিৰিছল, িক�
েতওঁ আঁতিৰ ৈগিছল। অৱেশষত, 
আহাবৰ যু�ত মৃতুয্ হয় আৰু
েসৱকসকেল েজেজেবলক
�াসাদৰ এটা ওখ েদৱালৰ পৰা
েঠিল িদেয়। তাই তলৰ িশলেবাৰত
তাইৰ মৃতুয্ৈহিছল।



এিলয়াৰ িক হ'ল? এিদন ঈ�েৰ জুইৰ েঘাঁৰাৰ
ৈসেত জুইৰ ৰথ পিঠয়াইিছল; আৰু ঈ�ৰৰ জুইৰ

মানুহ এিলয়াই �গর্ৈল ঘূণ�বতাহৰ
�াৰা ওপৰৈল ৈগিছল।



অি�িনবর্াপক বয্ি�

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

১ িকংছ 17-19; ২ িকংছ 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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