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আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িব�ী নকিৰব৷



িযিৰিময়াৰ জ� িযহূদা ৰাজয্ৰ এটা ধ��য়
ঘৰত ৈহিছল। েতওঁৰ েদউতাক িহলিকয়া
এজন পুেৰািহত আিছল। পিৰয়ালেটা
িযৰূচােলমৰ পৰা অলপ দূৰত থকা
আনােথাথ নামৰ এখন চহৰত বাস
কিৰিছল। হয়েতা িযিৰিময়াৰ
িপতৃ-মাতৃেয় ভািবিছল েয েতওঁ
এজন পুেৰািহতও হ'ব। িক� ঈ�ৰৰ



িযিৰিময়াৰ জ�ৰ সময়ত ঈ�ৰৰ েলাকসকেল
ঈ�ৰৰ বাকয্ অনুসিৰ জীয়াই থকা নািছল।
ৰজাৰ পৰা আৰ� কিৰ আটাইতৈক ন�
কম�ৈলেক �ায় সকেলােৱ িমছা েদৱতাৰ
উপাসনা কিৰিছল - আনিক ঈ�ৰৰ িনজৰ
পিব� মি�ৰেতা! 



েযিতয়া িযিৰিময়া
যুৱক আিছল, েতিতয়া
ঈ�েৰ েতওঁৰ ৈসেত
কথা পািতিছল। ঈ�েৰ
িযিৰিময়াক এইদেৰ ৈকিছল: 
"েতামাৰ জ�ৰ আগেত
মই েতামাক িচিন পাইিছেলা আৰু
েতিতয়া মই পিৰক�না কিৰিছেলাঁ েয তুিম েমাৰ ৈহ কথা পািতবা।"



ঈ�ৰৰ আ�ােন িযিৰিময়াক ভয় খুৱাবৈল ভয় খুৱাইিছল। "আহ, ঈ�ৰ �ভু!" েতওঁ
িচঞিৰ উিঠল। "মই কথা ক'ব েনাৱােৰা, কাৰণ মই এটা িশশ।" েতওঁ এটা িশশতৈক
েবিছ আিছল - েতওঁৰ বয়স িবশ বছৰ আিছল। িক� িযিৰিময়াই ভবা নািছল েয েতওঁ
েতওঁৰ চািৰওফােল থকা দু�তাৰ িবৰুে� ঈ�ৰৰ ৈহ মাত মািতব পােৰ।



"ভয় নকিৰব," ঈ�েৰ িযিৰিময়াক আ�াস িদিছল। "মই
আেপানাক য'ৈল পিঠয়াওঁ তাৈল যাওক। মই আেপানাক িয
ক'বৈল কওঁ কওঁক। মই আেপানাৰ ৈসেত আেছাঁ আৰু মই
আেপানাক িবতৰণ কিৰম।"

েতিতয়া ঈ�েৰ িকবা িবেশষ
কাম কিৰিছল। ঈ�েৰ িযিৰিময়াৰ
মুখ�শর্ কিৰেল।



ঈ�েৰ িযিৰিময়াক শি� আৰু সাহস আৰু �ান �দান কিৰেল। েতওঁ
সাহেসেৰ কথা পািত িছল আৰু েলাকসকলক েসাঁৱৰাই িদিছল েয ঈ�েৰ
েতওঁেলাকক ভাল পাইিছল আৰু েতওঁেলাকক সহায় কিৰব িবচািৰিছল।
িক� েকােনও েতওঁৰ কথা নুশিনেল। আনিক ৰজাও নহয়।



আনিক পুেৰািহতসকেলও খং উিঠিছল আৰু েতওঁক ঈ�ৰৰ িবষেয় েকাৱা তয্াগ
কিৰবৈল ৈকিছল। তাত িকছুমান িমছা ভিৱষয্তব�াও আিছল িযেয় ৈকিছল েয
িযিৰিময়াই সঁচা কথা েকাৱা নাই।



িযিৰিময়াই েলাকসকলক েসাঁৱৰাই িদিছল েয �ায় এশ বছৰ আগেত উৎতৰৰ ই�ােয়ল
ৰাজয্ই ঈ�ৰক তয্াগ কিৰিছল। েতওঁেলাকৰ শ�, অচূৰীয়াসকেল েতওঁেলাকক জয়
কিৰিছল আৰু সকেলা ই�ােয়লসকলক দূৰেদশৈল �ানা�ৰ ি◌ত কিৰিছল।



বতর্ মান দি�ণৰ িযহূদা ৰাজয্ৰ
েলাকসকেল ঈ�ৰক তয্াগ কিৰেল।
শ�ৰ ৈসনয্বািহনী ইিতমেধয্
পদযা�াত আিছল! ঈ�েৰ েতওঁৰ
েলাকসকলক জয় কিৰবৈল
আৰু িনবর্াসনৈল ৈল যাবৈল
অনুমিত িদবেন? 



মানুেহ েতওঁেলাকৰ মূিতর্ েবাৰিব�াস কিৰিছল। মূিতর্ েবােৰ
েতওঁেলাকক েতওঁেলাকৰ শ�ৰ পৰা ৰ�া কিৰব পািৰবেন? 
নহয়! েকৱল ঈ�েৰেহ েতওঁেলাকক বচাব পািৰেলেহঁেতন।
িযিৰিময়াৰ ওপৰত মানুহেবােৰ ইমান খং উিঠিছল, েতওঁেলােক
েতওঁক হতয্া কৰাৰ ষড়য� কিৰিছল। িক� ঈ�েৰ েতওঁৰ
েসৱকক সুৰ�া িদিছল।



অৱেশষত ঈ�েৰ এেন িকবা এটা ৈকিছল
িযেটােৱ িন�েয় িযিৰিময়াক হতবাক কিৰ
তুিলিছল। ঈ�েৰ ৈকিছল, "এই েলাকসকলৰ
বােব �াথর্না নকিৰব। েযিতয়া েতওঁেলােক
েমাক সহায়ৰ বােব কাি�ব েতিতয়া মই
েতওঁেলাকৰ কথা শিনব েনাৱািৰম।"



িযিৰিময়াই ৰজাক সতকর্ কিৰ িদিছল েয
েতওঁ বািবলৰ ৈসনয্বািহনীৰ ৈসেত যু�ত
পৰািজত হ'ব। ৰজাই খং উিঠিছল আৰু
িযিৰিময়াক কাৰাগাৰত েপলাই িদিছল।
আনিক কাৰাগাৰত িযিৰিময়াই ঈ�ৰৰ
�চাৰ আৰু িব�াস কিৰ থািকল।



৫৮১৫ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ
িপছত িযিৰিময়াই পুনৰ ৰজা আৰু
েলাকসকলক �চাৰ কিৰিছল েয
েতওঁেলােক ঈ�ৰৰ ওচৰৈল ঘূিৰ আিহ
েতওঁৰ ওপৰত িব�াস ৰািখব লােগ।
এইবাৰ ৰজাই িযিৰিময়াক এক গভীৰ

েবাকা অ�কূপৈল
নমাই িদিছল।



িক� ঈ�েৰ ৰজাৰ হৃদয়ত কাম কিৰ আিছল। েতওঁ েগাপেন িযিৰিময়াক
উ�াৰ কিৰ সুিধিছল েয ঈ�েৰ ৰজাই িক কিৰব িবচােৰ। "ব�ী ৈহ যাওক, 
আৰু ঈ�েৰ কয় েয আপুিন জীয়াই থািকব," এই উৎতৰেটা আিছল।



েবিবলনীয় ৈসনয্ই িযৰূচােলম আৰু িযহূদা সকেলা জয়
কিৰিছল। েতওঁেলােক েদৱাল আৰু সকেলা অ�ািলকা
তলৈল টািন আিনিছল, আৰু সকেলা েবাৰ �লাই িদিছল।
ঈ�েৰ ৈকিছল েয েতওঁৰ েলাকসকল সৎতৰ বছৰৰ বােব
ব�ী ৈহ থািকব, আৰু তাৰ িপছত েতওঁ েতওঁেলাকক
�িত�িত িদয়া েদশৈল
ঘূৰাই আিনব।
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

িযিৰিময়া

“ে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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