
িযিহে�ল: দশর্নৰ মানুহ

অকঁিনহতঁৰ বােব বাইেবলখন
আগবঢ়াইেছ



িলিখেছ: Edward Hughes

বয্াখয্া কিৰেছ: Lazarus, Alastair Paterson

�হণ কিৰেছ: Ruth Klassen

অনুবাদ কিৰেছ: 
ডঃ শাি� ৰাণী িসং, এম. এচ. িচ. িপ. এইচ. িড.

�কাশ কিৰেছ: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
অনুমিত: এই কািহনীেটা নকল বা ছপা কৰা অিধকাৰ

আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িব�ী নকিৰব৷



বহু আগেত শি�শালী ৈসনয্বািহনীেয় িযহূদাত আ�মণ কিৰিছল আৰু ঈ�ৰৰ বহুেতা
েলাকক ব�ী িহচােপ বািবলৈল ঘূৰাই ৈল ৈগিছল। ঘৰৰ পৰা দূৰত এই ইহুদীসকেল

েচবৰ নদীৰ কাষত বাস কিৰিছল। েতওঁেলাকৰ িভতৰত আিছল
ঈ�ৰৰ েসৱক িযিহে�ল।



এিদন ঈ�েৰ িযিহে�লক এক দশর্ন িদিছল। ঈ�ৰৰ মিহমা এক
উ�ল েপাহৰ িহচােপ েদখা ৈগিছল, চািৰটা �ল� জীিৱত
�াণীৰ ৰূপত। �েতয্কেৰ চািৰটা মুখ আৰু চািৰটা ডানা আিছল।
িসহঁতৰ ওপেৰেৰ এখন সু�ৰ নীলমিণৰ িসংহাসন আিছল, 
�ল� ৰামেধনুৰ দেৰ েপাহেৰেৰ ভিৰ আিছল। িযিহে�েল
েযিতয়া এই েটা েদিখেল, েতিতয়া েতওঁ মুখত পিৰল।



ঈ�েৰ িযিহে�লৰ ৈসেত কথা পািতিছল। "মই আেপানাক
ই�ােয়লৰ স�ানৈল পিঠয়াইেছা। েতওঁেলাকক েমাৰ কথা
কওঁক, িকয়েনা েতওঁেলাক িবে�াহী।" এখন হাত ওলাই
আিহল, এখন �'ল ধিৰ। ঈ�েৰ এইদেৰ ৈকিছল: 
"এই �লখন খাওক আৰু যাওক, ই�ােয়লৰ
ঘৰৰ ৈসেত কথা পাতক।" িক েয এক অ�ত
আেদশ! িক� িযিহে�েল আ�া পালন
কিৰেল, �লখন খাই গ'ল।



ঈ�ৰৰ আৎমাই িযিহে�লক তুিল ৈল েচবৰ
নদীৰ কাষৰ আন এটা ঠাইত বাস কৰা ব�ী
ইহুদীসকলৰ ওচৰৈল ৈল ৈগিছল।
সাত িদন ধের েস েসখােন
বেস িছল, েস যা েদেখিছল
তা েদেখ অবাক হেয় েগল।
েতিতয়া ঈ�েৰ িযিহে�লক
এজন �হৰী কিৰ তুিলেল।
েতওঁ দু� েলাকসকলক ঈ�ৰক
অমানয্ নকিৰবৈল সতকর্ কিৰ িদিছল।



িযিহে�েল ঈ�ৰৰ বাকয্ক মানুহৰ আগত �� ৈক িদবৈল বহুেতা অ�ুত কাযর্য্
কিৰিছল। েতওঁ মািটৰ টাইলৰ টুকুৰাএটাত িযৰূচােলমৰ এখন ছিব খজুৱাইিছল।
হয়েতা মানুেহ েতওঁৰ কা�ৰ ওপেৰেৰ চাইিছল েযিতয়া েতওঁ েজৰুজােলমৰ
চািৰওফােল এক শি�শালী ৈসনয্ৰ িচ� আঁিকিছল। েতওঁ েদখুৱাইিছল েয
ঈ�ৰৰ পিব� চহৰখন অিত েসানকােলই �ংস হ'ব।



উৎতৰৰ ৰাজয্ ই�ােয়লসকেল ৩৯০ বছৰ ধিৰ ঈ�ৰআৰু দি�ণৰ িযহূদাৰাজয্ক ৪০
বছৰ ধিৰ অমানয্ কিৰিছল। েসইকাৰেণ ই�ােয়ল�ংস কৰা ৈহিছল আৰু িযহূদা িকয়
েসানকােলই পিৰব। ঈ�েৰ িযিহে�লক ৩৯০ িদনৰ বােব েতওঁৰ বাওঁফােল শবৈল
ৈকিছল, তাৰ িপছত ৪০ িদনৰ বােব েতওঁৰ েসাঁফােল শই থািকবৈল ৈকিছল, যােত
েতওঁেলাকক েতওঁেলাকৰ বছৰৰ পাপৰ িবষেয় মনত েপলাই িদব পােৰ।



হয়েতা মানুেহ ভািববৈল আৰ� কিৰিছল েয
িযিহে�ল এজন অিত অ�ুত বয্ি�। ঈ�েৰ েতওঁক
েকাৱা সকেলািখিন েতওঁ কিৰিছল। এিদন, েতওঁ চুিল
খুৰােল আৰু তাৰ এক তৃতীয়াংশ �লাই িদিছল। ইয়াৰ
অথর্ আিছল েয িযৰূচােলমৰ এক তৃতীয়াংশ েলাক
েৰাগ আৰু দুিভর্ �ত মৃতুয্বৰণ কিৰব েযিতয়া
েবিবলনৰ ৈসনয্ই চহৰখনত আ�মণ কিৰিছল।



িযিহে�েল েতওঁৰ চুিলৰ আন এক তৃতীয়াংশ ৈল তেৰাৱােলেৰ কািট েপলােল। এইেটা
েদখুৱাবৈল আিছল েয এক তৃতীয়াংশ েলাক শ�ৰ তেৰাৱালৰ �াৰা মৃতুয্বৰণ কিৰব।
েশষৰ তৃতীয়জন িযিহে�ল বতাহত িসঁচৰিত ৈহ পিৰল। িক� ঈ�েৰ েতওঁৰ িকছুমান
েলাকক সুৰি�ত ৰািখ�িত�িত িদয়া েদশৈল ঘূৰাই িদব বুিল েতওঁ িনজৰ েপাছাকৰ
েহমত েকইটামান চুিল িচলাই কিৰিছল।



এই সাহসী ভিৱষয্তব�াই ব�ী ইহুদীসকলক ৈকিছল েয
েতওঁেলাকৰ আশাঅনুসিৰ পিৰি�িত অিধক েবয়া হ'ব, 
ভাল নহয়। িযিহে�লৰ ওপৰত েলাকসকেল খং
উিঠিছল, িক� েতওঁ ঈ�ৰৰ বাকয্ েকাৱা
অবয্াহত ৰািখিছল। এিদন েতওঁ ই�ােয়লৰ
�াচীনসকলৰ ৈসেত বিহ থকাৰ সময়ত
ঈ�েৰ িযিহে�লক এক দশর্ন িদিছল।
এই দশর্নত ঈ�েৰ েতওঁক
চুিলেৰ তুিল ৈল িযৰূচােলমৰ
মি�ৰৈল ৈল ৈগিছল।



মি�ৰত ঈ�েৰ িযিহে�লক ব�, অপিৰ�াৰ জ� আৰু মূিতর্ েবাৰ কটা
েদখুৱাইিছল। এইেবাৰ েকিতয়াও ঈ�ৰৰ মি�ৰত থািকব নালািগিছল।



েনতাসকেল ঈ�ৰৰ পিৰৱেতর্ এইেবাৰক উপাসনা কিৰ আিছল। ঈ�েৰ িযিহে�লক
েদখুৱাইিছল েয েতওঁৰ মিহমাই মি�ৰ তয্াগ কিৰেছ আৰু ইয়াক �ংস কৰা হ'ব।
েযিতয়া দশর্ন েশষ ৈহিছল, েতিতয়া িযিহে�েল ইহুদীসকলক এই িবষেয় ৈকিছল।



ঈ�েৰ েকাৱা সকেলা কথা সঁচা হ'ল। িযৰূচােলম �ংস কৰা ৈহিছল। বহুেতা
েলাক �ংস ৈহিছল। েযিতয়া বািবলত ব�ী ৈহ থকা ইহুদীসকেল এই কথা
শিনিছল, েতিতয়া েতওঁেলােক ভািবিছল েয ঈ�েৰ েতওঁৰ েলাকসকলক
িচৰকালৰ বােব তয্াগ কিৰেছ েনিক।



"মানুহৰ পু�, এই হাড়েবাৰ জীয়াই থািকব পািৰবেন?" 
ঈ�েৰ িযিহে�লক সুিধেল। "েহ ঈ�ৰ, তুিম জােনা," 
িযিহে�েল উৎতৰ িদেল। অৱেশয্ শকান হাড়েবাৰ পুনৰ
জীয়াই থািকব েনাৱািৰেল।



"মানুহৰ পু�, এই হাড়েবাৰ জীয়াই থািকব পািৰবেন?" ঈ�েৰ িযিহে�লক সুিধেল।
"েহ ঈ�ৰ, তুিম জােনা," িযিহে�েল উৎতৰ িদেল। অৱেশয্ শকান হাড়েবাৰ পুনৰ
জীয়াই থািকব েনাৱািৰেল। �ভুেয় এইদেৰ ৈকিছল, "এই হাড়েবাৰৰ ভিৱষয্তবাণী, 
আৰু কওঁক 'েহ শকান হাড়, �ভুৰ কথা শিনব! আপুিন জীয়াই থািকব।" েযিতয়া
েতওঁ আ�া পালন কিৰিছল, েতিতয়া িযিহে�েল এক িবৰকীয়া শ� শিনিছল। আপুিন
িক ভােব েয ইয়াৰ ফলত িক ৈহিছল?



ভিৱষয্তব�াজেন আচিৰত ৈহ চাই থকাৰ সময়ত
শৰীৰেবাৰ হাড়ৰ �াৰা হাড়ৰ �াৰা এেকলেগ আিহিছল।



েতিতয়া েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল মাংস আিহল।



আৰু ছােল েসইেবাৰ ঢািক ৰািখিছল, িক� েসইেবাৰত েকােনা উশাহ নািছল।



�ভুেয় ক'েল, "ভিৱষয্তবাণী, মানুহৰ পু� আৰু কওঁক 'চািৰটা বতাহৰ পৰা আহক েহ
উশাহ। এইেবাৰৰ ওপৰত উশাহ লওঁক যােত েতওঁেলােক জীয়াই থািকব পােৰ।" 
েযিতয়া িযিহে�েল েতেন কিৰেল, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ মাজত উশাহ আিহল।
েতওঁেলােক বাস কিৰিছল, আৰু েতওঁেলাকৰ ভিৰৰ ওপৰত িথয় ৈহিছল। এখন মহান
ৈসনয্ই এিতয়া উপতয্কােটা ভৰাই তুিলেছ।



িযৰূচােলম ৰখাৰ সময়ত ঈ�েৰ জািনিছল েয বািবলত থকা ইহুদীসকেল আশাহীন
অনুভৱ কিৰিছল। েতওঁ িযিহে�লৰ দৃি�ভ�ীৰ জিৰয়েত এটা বাৎতর্ া ে�ৰণ কিৰিছল।
ঈ�েৰ এইদেৰ ৈকিছল: "এই হাড়েবাৰ ৈহেছ ই�ােয়লৰ েগােটই ঘৰ।" "মই েমাৰ
আৎমা আেপানাৰ মাজত ৰািখম আৰু আেপানাক আেপানাৰ িনজৰ েদশত ৰািখম।"



ঈ�ৰৰ পৰা িকমান েয এক মহান আশাৰ বাৎতর্ া! িযিহে�লৰ �াৰা ঈ�েৰ িদয়া
�িত�ােবাৰ সঁচা ৈহিছল েযিতয়া ইহুদীসকেল িপছৈল িনজৰ েদশৈল ঘূিৰ আিহিছল।
েতওঁেলােক জািনিছল েয �ভু ঈ�েৰ েতওঁেলাকক ঘৰৈল ৈল আিহেছ।
ঈ�ৰৰ বাকয্ সদােয় সঁচা হয়।



িযিহে�ল: দশর্নৰ মানুহ

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

িযিহে�ল

“ে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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