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হালেটা টািনবৈল পযর্া� বলদ নািছল। আৰু এটাৰ
�েয়াজন আিছল। এইেটােৱ এিলছা নামৰ এজন
যুৱ েখিতয়কক বাধা িদয়া নািছল! েতওঁ েকৱল
বলদেটাৰ ৈসেত িনজেক লগ কিৰিছল, েহৰাই
েযাৱা জনৰ ঠাই ৈলিছল। েতওঁ িন�য় এজন

শি�শালী, চতুৰ কেঠাৰ
পিৰ�মী বয্ি� আিছল।



ইলীছাই চেলাৱা সময়ত ঈ�ৰৰ
ভিৱষয্তব�া এিলয়াই আিহ েতওঁক
মািতেল। যুৱকজেন ঈ�ৰৰ েসৱক হ'বৈল
িনজৰ েখিতপথাৰ এিৰিছল। এিদন ঈ�েৰ
এিলয়াক ঘূণ�বতাহত �গর্ৈল ৈল ৈগিছল।
এিতয়া ইলীছা ই�ােয়লসকলৰ বােব
ঈ�ৰৰ ভিৱষয্তব�া আিছল।



যিদও এিলয়া নাইিকয়া েহাৱাৰ বােব ইলীছা দুখী
আিছল, তথািপও েতওঁ �াথর্না কিৰিছল েয ঈ�েৰ
েতওঁক এিলয়াৰ দেৰ �মতা �দান কিৰব। ইলীছাই
এিলয়াৰ চাদৰখন তুিল ৈল নদীৰ ৈব অহা পানীত

এিলয়াৰ দেৰ আঘাত কিৰেল।

পানী িবভ�! এিতয়া ইলীছাই
জািনিছল েয ঈ�ৰ েতওঁৰ
ৈসেত আেছ।



েযিতয়া ইলীছা েবেথল নামৰ এখন
চহৰৈল ৈগ আিছল, েতিতয়া
িকছুমান যুৱেক েতওঁক উপহাস
কিৰ এইদেৰ ৈকিছল, "ওপৰৈল
যাওক, তুিম টাক েহড!" 
েতওঁেলােক গৰু� িদয়া নািছল েয
ইলীছা ঈ�ৰৰ েসৱক আিছল।
েতওঁেলাকৰ ৈসেত এটা আচিৰত
ঘটনা ঘিটিছল। দুটা মাইকী ভালুক
অৰণয্ৰ পৰা ওলাই আিহিছল
আৰু িবয়াি�শ জন যুৱকক
হতয্া কিৰিছল।



এিদন ইলীছাই এগৰাকী
িবধৱাক লগ পাইিছল িযেয়
টকা ধাযর্ কিৰিছল িযেটা
েতওঁ পিৰেশাধ কিৰব
েনাৱািৰেল। তাৰ টকা
পাবৈল, তাইৰ ঋণদাতাই
িবধৱাগৰাকীৰ দুই পু�ক দাস
িহচােপ ল'বৈল ৈগ আিছল।
"যাওক, আেপানাৰ সকেলা
চুবুৰীয়াৰ পৰা জাহাজ ধাৰ
ৈল.... খালী জাহাজ," 
ইিলশাই ক'েল। ঈ�েৰ েসই
মিহলাগৰাকীৰ বােব িকবা
আ�যর্কৰ কাম কিৰবৈল
ৈগ আিছল।



িবধৱাগৰাকীৰ ঘৰত মা� এটা সৰু েতলৰ জাৰ
আিছল। িক� েসই সৰু জাৰৰ পৰা তাই েসই
সকেলা েবাৰ জাহাজ ভিতর্ কিৰবৈল পযর্া�
েতল ঢািলিছল! যিদ েসই িদনেবাৰত
েতওঁেলাকৰ বাথটাব আিছল, েতে� আপুিন
ভােবেন েয ঈ�েৰেসইেবােৰা পূৰণ
কিৰেলেহঁেতন? িবধৱাগৰাকীেয় েতলিব�ী
কিৰিছল আৰু তাইৰ পু�সকলক ৰ�া কিৰিছল।



আন এগৰাকী মিহলা আৰু েতওঁৰ �ামীেয়
েতওঁেলাকৰ ঘৰত এটা িবেশষ েকাঠা
ৈতয়াৰ কিৰিছল যােত ইলীছা পাৰ ৈহ
েযাৱাৰ সময়ত তাত থািকব পােৰ।
েকাঠােটাত েতওঁেলােক এখন
িবচনা, এখন েমজ, এখন
চকী আৰু েল�ে��
ৰািখিছল। েসই েকাঠােটা
সদায় এিলছাৰ বােব
সংৰি�ত আিছল।



ইলীছাই ভািবেল েয েতওঁ েকেনৈক এই দ�তীহালৰ দয়াৰ পিৰেশাধ কিৰব পােৰ।
েযিতয়া েতওঁ গম পােল েয েতওঁেলাকৰ েকােনা স�ান নাই, েতওঁ এেন ক'েল িযেটা
মিহলাগৰাকীেয় িব�াস কিৰব েনাৱােৰ। "অহা বছৰৰ এই সময়েছাৱাত, আপুিন এজন
পু�ক আিল�ন কিৰব।" িনি�তভােৱ, এবছৰ িপছত, েকঁচুৱােটা জ� ৈহিছল।



িকছু বছৰৰ িপছত এেকটা স�ােনই েদউতাকৰ ৈসেত পথাৰত আিছল। "েমাৰ মূৰ, 
েমাৰ মূৰ," লৰা কাি� উিঠল। েযিতয়া েতওঁেলােক লৰা েতওঁৰ মাকৰ ওচৰৈল ৈল
আিহিছল, েতওঁ দুপৰীয়াৈলেক আঁঠুৰ ওপৰত বিহ আিছল, আৰু তাৰ িপছত মৃতুয্ বৰণ
কিৰিছল। মােয় এিলছাৰ েকাঠাত িবচনাত লৰা ৰািখিছল। আপুিন কাক সহায় কিৰব
পােৰ বুিল ভােব?



আপুিন ইলীছা বুিল ৈকিছলেন? েসইেটা িঠক! তাই এটা গাধ কিঢ়য়াই আিনিছল আৰু
তাক িবচািৰ বৈল স�ূণর্ গিতত ৈগিছল। ইলীছা তাইৰ ঘৰৈল আিহিছল, অকেল
ওপৰৈল ৈগিছল আৰু �ভুৰ ওচৰত �াথর্না কিৰিছল। ঈ�েৰ লৰা পুনৰ জীিৱত কিৰেল।
এিলছাই মিহলাগৰাকীক েফান কিৰ ক'েল, "আেপানাৰ পু�ক তুিল লওক।" 

তাই িকমান সুখী হ'ব লািগব!



িচিৰয়াৰ ওচৰৰ েদশত নামান নামৰ এজন
েসনা কমা�াৰ বাস কিৰিছল। েতওঁ সাহসী আৰু
শি�শালী আিছল, িক� েতওঁৰ কু� েৰাগ
নামৰ ছালৰ এক ভয়ংকৰ েৰাগ আিছল।



নামানৰ পৎনীৰ এজনী সৰু দাসী েছাৱালী আিছল
যাক ই�ােয়লৰ পৰা ব�ী কৰা ৈহিছল। এই সৰু
েছাৱালীজনীেয় এইদেৰ ৈকিছল, "যিদ নামান
ই�ােয়লত থকা ভিৱষয্তব�াৰ ৈসেত
থািকলেহঁেতন! কাৰণ েতওঁ েতওঁক
েতওঁৰ কু� েৰাগৰ পৰা আেৰাগয্ কিৰব।"



নব�ীক চাবৈল নামেন এেকলেগ যা�া কিৰেল। েতওঁ
ৰূপ, েসাণ আৰু ধুনীয়া কােপাৰ উপহাৰ িহচােপ ৈলিছল।



এিলছাৰ েসৱেক ওলাই আিহ
ক'েল, "যাওক আৰু জডর্ ান
নদীত সাতবাৰ ধুওক আৰু
আপুিন পিৰ�াৰ হ'ব।" নামান খং
উিঠিছল। েতওঁ িনজৰ ভূিম
িচিৰয়াৰ পিৰ�াৰ, সেতজ
নদীেবাৰ ধুব েনাৱািৰেল েনিক? 
খঙত েতওঁ ঘূিৰ ঘৰৈল গ'ল।



নামানৰ েসৗভাগয্�েম েতওঁৰ
েসৱকসকেল েতওঁক ইলীছাৰ
আ�া পালন কিৰবৈল ৈকিছল।
গিতেক নামােন তলৈল ৈগ
সাতবাৰ জডর্ ানত ডুব ৈগিছল।
আৰু নামান কু�েৰাগীজন
আেৰাগয্ ৈহিছল! েতিতয়া
নামােন �কৃত ঈ�ৰ, ইলীছাৰ
ঈ�ৰ, �ভু, িযেয় েতওঁক কু�
েৰাগত আেৰাগয্ কিৰিছল, 
উপাসনা কিৰিছল।



ঈ�েৰ মৃতুয্ৰ পাছেতা েতওঁৰ
েসৱক ইলীশাক বয্ৱহাৰ কিৰিছল।
এিদন এজন বয্ি�ক গহাত
সমািধ� কৰা ৈহিছল য'ত ইলীছাক
বহু আগেত সমািধ� কৰা ৈহিছল।
েযিতয়া মানুহজনৰ মৃতেদহেটােৱ
ভিৱষয্তব�াৰ হাড় �শর্ কিৰেল, 
মানুহজেন পুনৰু�ীিৱত হ'ল আৰু
েতওঁৰ ভিৰৰ ওপৰত িথয় হ'ল।
সঁচাৈকঈ�েৰ েতওঁৰ িব�াসী
েসৱক ইলীছাৰ �াৰা েতওঁৰ
মহান শি� েদখুৱাইিছল।



এিলছা, অেলৗিকক বয্ি�

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

২ িকংছ ২ - ১৩

“ে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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