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আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িব�ী নকিৰব৷



বহু বছৰৰ আগেত েযানা নামৰ এজন বয্ি�েয়
ই�ােয়লেদশত বাস কিৰিছল। এিদন ঈ�েৰ েতওঁক
পৃিথৱীৰ আটাইতৈক ডাঙৰ, শি�শালী চহৰ

িনেনভৈল যাবৈল ৈকিছল।



েযানাই তাত থকা সকেলা েলাকক সতকর্ কিৰ িদিছল
েয ঈ�েৰ জােন েয েতওঁেলাক িকমান দু�।



েযানাই ঈ�ৰক অমানয্ কিৰেল!  িনেনভৈল েযাৱাৰ
পিৰৱেতর্ েযানাই এখন জাহাজত উিঠ িবপৰীত
িদশত তাৰিশছ নামৰ ঠাইৈল যা�া কিৰেল।



�ভু ঈ�েৰ সাগৰৈল এটা ডাঙৰ বতাহ ে�ৰণ কিৰিছল।
এটা ডাঙৰ ধুমুহা আিছল! নািবকসকেল আশংকা কিৰিছল
েয জাহাজখন ভািগ পিৰব পােৰ আৰু ডুব যাব পােৰ।



ধুমুহােটা আৰু েবয়া ৈহ ৈগিছল। আতংিকত ৈহ নািবকসকেল েতওঁেলাকৰ
েদৱতাসকলৰ ওচৰত �াথর্না কিৰিছল আৰু জাহাজখন পাতল কিৰবৈল
সকেলা সাম�ী ওপৰৈল দিলয়াই িদিছল। িক� এেকােৱই সহায় কৰা নািছল।



৫২০৮ েযানা আিছল একমা� বয্ি� িযেয় �াথর্না কৰা নািছল।
তাৰ পিৰৱেতর্ , েতওঁ জাহাজৰ িভতৰত শই আিছল, শই আিছল।

জাহাজখনৰ েকে�ইেন েতওঁক িবচািৰ পােল।
"আপুিন িক কিৰ আেছ শই আেছ?  উঠা!  
আেপানাৰ ঈ�ৰক �াথর্না কৰক!  হয়েতা ঈ�েৰ
আমাৰ িবষেয় ভািবব, যােত আিম �ংস নহওঁ।"



নািবকসকেল েসানকােলই িস�া� ৈলিছল েয েতওঁেলাকৰ সমসয্াৰ ৈসেত েযানাৰ
িকবা স�কর্ আেছ। েতওঁ েতওঁেলাকক ৈকিছল েয েতওঁ �ভুৰ পৰা পলাই ৈগ
আেছ। েতওঁেলােক সুিধিছল, "আিম আেপানাৰ ৈসেত িক কৰা উিচত, যােত সাগৰ
আমাৰ বােব শা� ৈহ পেৰ?"  েযানাই উৎতৰ িদিছল: "েমাক তুিল ৈল সাগৰত েপলাই
িদয়ক।" "িকয়েনা মই িনি�ত েয েমাৰ বােব
এই ডাঙৰ ধুমুহা আেপানাৰ ওপৰত আিহেছ।"



নািবকসকেল েযানাক ওপৰৈল
দিলয়াই িদব িনিবচািৰিছল। গিতেক
েতওঁেলােক জাহাজখন অৱতৰণ
কিৰবৈল কেঠাৰ পিৰ�ম কিৰিছল।
িক� েতওঁেলােক েনাৱািৰেল।
মা� এটা কাম কিৰব লািগিছল! 



�মা িবচািৰ �াথর্না কৰাৰ িপছত নািবকসকেল
েযানাক ওপৰৈল তুিল কাষত দিলয়াই িদেল।
েযানা েঢৗৰ তলত
অদৃশয্ েহাৱাৰ লেগ
লেগ সাগৰ ি�ৰ ৈহ
পিৰল আৰু বতাহ ৈৰ
গ'ল। বতৰৰ আকি�ক পিৰৱতর্ েন
নািবকসকলক ধুমুহাৰ তুলনাত েবিছ
ভয় খাইিছল। েতওঁেলােক িন�য়
জািনিছল েয েকৱল ঈ�েৰেহ এেন
কিৰব পােৰ। ভয় আৰু আচিৰত ৈহ
েতওঁেলােক �ভুৰ পূজা কিৰিছল।



ইফােল, অবাধয্ বাতর্ াবাহেক এটা
ডাঙৰ আচিৰত কিৰ তুিলেল।
অসহায়ভােৱ সাগৰৰ গভীৰতাত
ডুব েযাৱা েযানাই জািনিছল েয
এেকােৱই েতওঁক ডুব েযাৱাৰ
পৰা ৰ�া কিৰব েনাৱােৰ। েতওঁও
ডুব ৈগিছল - িক� ঈ�ৰৰ অনয্
পিৰক�না আিছল।



�ভুেয় েযানাক িগিলবৈল এটা ডাঙৰ মাছ ��ত কিৰিছল।
মাছেটা িঠক সময়ত আিছল! এটা েঢাক আৰু েযানা
সাগৰৰ পৰা বািহৰৈল আৰু মাছৰ েপটত আিছল। েযানা
িতিনিদন মাছৰ িভতৰত আিছল। েতওঁৰ িচ�া কিৰবৈল
আৰু �াথর্না কিৰবৈল যেথ� সময় আিছল।



িতিনিদনৰ িপছত েযানাই অৱেশষত ঈ�ৰৰ আ�া পালন
কৰাৰ �িত�িত িদিছল। লেগ লেগ ঈ�েৰ মাছেটাৰ ৈসেত
কথা পািতেল আৰু ই েযানাক সাগৰৰ পাৰত বিম কিৰেল।



আেকৗ এবাৰ ঈ�েৰ েযানাক িনেনভৈল ৈগ ঈ�ৰৰ বাকয্ �চাৰ কিৰবৈল
ৈকিছল। এইবাৰ েযানা ৈগিছল! েযানাই চহৰখনত �েৱশ কিৰ িচঞিৰ
িছল, "চি�শ িদনৰ িভতৰত িনেনভক উৎখাত কৰা হ'ব।" 



িনেনভৰ েলাকসকেল ঈ�ৰৰ বাকয্ক িব�াস কিৰিছল। েতওঁেলােক খাদয্ অিবহেন
ৈগিছল আৰু ঈ�ৰক েদখুৱাবৈল ব�াৰ কােপাৰ িপি�িছল েয েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ
পাপেবাৰৰ বােব দুঃিখত। আনিক ৰজাইও ঈ�ৰৰ আগত িনজেক ন� কিৰিছল। েতওঁ
িসংহাসনৰ পৰা নািম ব�াৰ কােপাৰ িপি� ছাইত বিহল। েতওঁ �েতয্কেক েতওঁেলাকৰ
দু� পথ আৰু িহংসাৰ পৰা আঁতিৰ যাবৈল আৰু �ভুেয় েতওঁেলাকক
�মা কিৰব বুিল �াথর্না কিৰবৈল আেদশ িদিছল।



৫২১৭ ঈ�েৰ েতওঁেলাকক �মা কিৰেল! েযিতয়া মানুেহ অনুভৱ কিৰেল েয ঈ�েৰ
েতওঁেলাকক �মা কিৰেছ, েতিতয়া িনেনভত আন�ৰ িদন েটা িন�েয় এক

আ�যর্কৰ িদন আিছল।

... িক� এজন বয্ি�
বৰ খং উিঠিছল। েযানা! 



েযানাই িকয় খং কিৰিছল?  েতওঁ ঈ�ৰক
এইদেৰ ৈকিছল: "মই জািনিছেলাঁ েয
আপুিন এজন দয়ালু ঈ�ৰ, দয়ালু, খঙত ধীৰ
আৰু দয়ােৰ মহান।"  অথর্াৎ েযানাই
জািনিছল েয িযসকেল পাপৰ বােব দুঃিখত
আৰু ঈ�ৰৰ বাকয্পালন কেৰ েতওঁেলাকক
ঈ�েৰ সদােয় �মা কেৰ। এেনকুৱা লািগেছ
েয েযানাই িনেনভৰ েলাকসকলক ভাল
েপাৱা নািছল। েতওঁ েতওঁেলাকক �মা
কৰােটা িবচৰা নািছল।



েযানাই ঈ�ৰৰ ওপৰত ইমানখং কিৰিছল েয েতওঁ এইদেৰ ৈকিছল, "েমাৰ
পৰা েমাৰ জীৱন লওক; িকয়েনা মৃতুয্ েমাৰ বােব জীৱনতৈক ভাল।"



েযানাই চহৰৰ বািহৰত বিহ ঈ�েৰ পৰৱত�
সময়ত িক কিৰব েসয়া চাবৈল অেপ�া
কিৰিছল। �ভু ঈ�েৰ ডাঙৰ পাতৰ ৈসেত
এটা উি�দ ��ত কিৰিছল। ই �তগিতত
বািঢ় ৈগিছল আৰু েগােটই িদনেটা গৰম
ৰ'দৰ পৰা েযানাক ছাঁ িদিছল।



ানদিছপিাৱপুতিাৰৰে�ঈাটএ লুপলছিইায়িঠপ , ৰাযতলফাটেদ�িউৰিম
গ'ল। ৰাততছপি , য়েভু�কএমৰগ , �ীতহাতবত��লছিৰিকয়েযি

কানাযেণৰা�েবিলছিৰিককেলৈায়তিযেঁওতেলছিবিাভযেতেঁওবৰিম । 
ইএৰোবোলেকসকানাযে ৰুআংখলছিলিতু ।



েতিতয়া �ভুেয় েযানাক এইদেৰ ৈকিছল: "আেপানাৰ খং কৰাৰ
েকােনা অিধকাৰ আেছ েনিক?  আেপানাৰ �া�ালতাৰ
ওপৰত দয়া আিছল, যাৰ বােব আপুিন েকােনা কাম
কৰা নািছল আৰু িযেটা আপুিন বৃি� কৰা নািছল।
এইেটা এটা ৰািত আিহিছল আৰু এটা
ৰািতেত মৃতুয্ বৰণ কিৰিছল।



েসই মহান চহৰ িনেনভৰ ওপৰত হাজাৰ হাজাৰ
েলাকৰ ৈসেত মই িকয় দয়া কৰা উিচত নহয়?"



েযানা আৰু ডাঙৰ মাছ

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

েযানা

“ে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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