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আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িব�ী নকিৰব৷



ৰজা েনবুচাদেন�ােৰ এটা িবশাল
েসাণালী মূিতর্ িনমর্াণ কিৰিছল। এয়া
েসাণৰ আিছল, মূৰৰ পৰা ভিৰৈল।
হয়েতা ৰজাই ঈ�েৰ েতওঁক েতওঁৰ
েসাণালী ৰাজয্ িচৰকাল �ায়ী নহ'ব বুিল
েকাৱাসেপানেটা পাহিৰ ৈগিছল। হয়েতা
েতওঁ ভািবিছল েয যিদ েতওঁ
স�ূণর্ৰূেপ েসােণেৰ িনিমর্ত এটা মূিতর্
িনমর্াণ কেৰ, েতে� েতওঁৰ সেপানত
ঈ�ৰৰ বাকয্ সঁচা নহ'ব।



ৰজাৰ এজন েসৱেক সকেলা েলাকক
আেদশেটা পিঢ় শনােল:" ... 
আপুিন তলৈল পিৰ েসাণালী
মূিতর্ েটাৰ উপাসনা কিৰব... আৰু
িযেয় তলৈল নপেৰ আৰু উপাসনা
নকেৰ েতওঁক �ল� �ল� চুি�ৰ
মাজত েপলাই িদয়া হ'ব।"



ৰজাই িয আেদশ িদিছল সকেলােৱ কিৰিছল - িতিনজন মানুহৰ বািহেৰ। এই
েলাকসকল ই�ী আিছল। েতওঁেলাক আিছল শা�াচ, েমচাচ আৰু দািনেয়লৰ ব�ু
আেবদেনেগা। এেনকুৱা লািগেছ েয েসই সময়ত দািনেয়ল তাত নািছল, িকয়েনা

িনি�তভােৱ েতওঁও এটা মানৱ-িনিমর্ত মূিতর্ ৰ উপাসনা কিৰবৈল
অ�ীকাৰ কিৰেলেহঁেতন।



ৰজাৰ �ানী েলাকসকেল দািনেয়ল আৰু েতওঁৰ ব�ুবগর্ক ঈষর্া কিৰিছল িকয়েনা ৰজাই
েতওঁেলাকক ভাল পাইিছল। েসেয়েহ েতওঁেলােক এইদেৰ ৈকিছল: "আপুিন েবিবলন
�েদশত শাসক িহচােপ িতিনজন েলাকক ৰািখেছ- শা�াচ, েমচাচ আৰু আেবদেনেগা।
েহ ৰজা এই মানুহেবােৰ েতামাক মািন নলয়। েতওঁেলােক আেপানাৰ েদৱতাসকলৰ
েসৱা নকেৰ বা আপুিন �াপন কৰা েসাণালী মূিতর্ ৰ উপাসনা নকেৰ।"



ৰজা েনবুচাদেন�াৰ খঙত ভিৰ
পিৰিছল। েতওঁ েতওঁেলাকক সতকর্
কিৰ িদিছল, "যিদ আপুিন উপাসনা
নকেৰ, েতে� আেপানাক �ল�
�ল� চুি�ৰ মাজত েপলাই িদয়া
হ'ব। আৰু েকান ঈ�েৰ েতামাক
েমাৰ হাতৰ পৰা িবতৰণ কিৰব? "



ৰজাই এটা ডাঙৰ ভুল কিৰ আিছল। েতওঁ সঁচাৈকেয় জীিৱত ঈ�ৰক �তয্া�ান
জনাইিছল। িতিনজন িহ� মানুেহ জািনিছল েয এটা মূিতর্ ৰ উপাসনা কৰােটা ঈ�ৰৰ
িনয়মৰ িবেৰাধী। েতওঁেলাক িথয় ৈহ থািকল। িকয়েনা েতওঁেলােক ঈ�ৰক িব�াস
কিৰিছল, েতওঁেলােক ৰজাক ভয় কৰা নািছল।



এই িতিনজন সাহসী বয্ি�ৰ ওচৰত ৰজাৰ বােব এটা উৎতৰ আিছল। েতওঁেলােক
এইদেৰ ৈকিছল: "আিম িযঈ�ৰক েসৱা কেৰাঁ, েতওঁ আমাক �ল� �ল� চুি�ৰ পৰা
িবতৰণ কিৰবৈল স�ম ৈহেছ। িক� যিদ নহয়, েতে� েহ ৰজা, আিম েতামাৰ
েদৱতাসকলৰ েসৱা নকেৰাঁ বা আপুিন �াপন কৰা েসাণালী মূিতর্ ৰ উপাসনা নকেৰাঁ।"



ৰজা েনবুচাদেন�াৰ খং
উিঠিছল! েতওঁ আেদশ
িদিছল েয েতওঁেলােক
চুি�েটা সাধাৰণেত গৰম
কৰাতৈক সাতগণ েবিছ
গৰম কিৰব লােগ। তথািপও
মানুহেবােৰ আঁঠু নল'ব।



ৰজাই েতওঁৰ ৈসনয্বািহনীৰ শি�শালী েলাকসকলক শা�াচ, েমচাচ
আৰু আেবদেনেগাক বাি� �িল থকা �ল�
চুি�ত েপলাই িদবৈল
আেদশ িদিছল।



চুি�েটা ইমানগৰম আিছল েয
�া�াচ, েমচাচ আৰু আেবদেনেগাক
জুইত দিলয়াই িদয়া েলাকসকল
গৰমৰ ফলত িনহত ৈহিছল।



ৰজাই সুৰি�ত দূৰ�ৰ পৰা চাই আিছল। েতওঁ িতিনজন
মানুহক �ল� চুি�ৰ িঠক মাজভাগত েপলাই িদয়া
েদিখিছল। িক� েতওঁ এয়াই েদখা নািছল।



ৰজা েনবুচাদেন�াৰ আচিৰত ৈহিছল! েতওঁ েতওঁৰ
সহায়কসকলক সুিধিছল, "আিম িতিনজন েলাকক জুইৰ
মাজত বাি� িদয়া নািছেলাঁ েনিক?" "হয়," 
েতওঁেলােক উৎতৰ িদেল। েতওঁ ক'েল, 
"চাওক! মই চািৰজন মানুহক িঢলা
ৈহ থকা েদিখেছাঁ, জুইৰ মাজত
েখাজ কািঢ় আেছ, আৰু
েতওঁেলাক আঘাত�া�
নহয়। আৰু চতুথর্েটা
ঈ�ৰৰ পু�ৰ দেৰ!"



�িল থকা �ল� চুি�ৰ দুৱাৰৰ ওচৰৈল ৈগ ৰজাই
িচঞিৰ উিঠল, "সেবর্া� ঈ�ৰৰ েসৱক শা�াচ, 
েমচাচ আৰু আেবদেনেগা ওলাই আেহ!" 
তাৰ িপছত �া�াচ, েমচাচ আৰু আেবদেনেগা
�ল� চুি�ৰ পৰা ওলাই আিহল।



সকেলােৱ চািৰওফােল সমেবত ৈহিছল আৰু িতিনটা ই�ী পৰী�া কিৰিছল।
েতওঁেলােক েদিখিছল েয জুইৰ েতওঁেলাকক �লাই িদয়াৰ েকােনা শি�
নাই। েতওঁেলাকৰ চুিল �িল েযাৱা নািছল আৰু েতওঁেলাকৰ কােপাৰ �িল
েযাৱা নািছল। েতওঁেলাকৰ ওপৰত জুইৰ েগাে�া নািছল।



েযিতয়া েতওঁ অনুভৱ কিৰেল েয িক ঘিটেছ, ৰজা েনবুচাদেন�ােৰ অিত
�ানী িকবা এটা কিৰেল। েতওঁ �াথর্না কিৰ এইদেৰ ৈকিছল: "�া�াচ, 
েমচাচ আৰু আেবদেনেগাৰ ঈ�ৰ ধনয্, িযেয় েতওঁৰ দূতক পিঠয়াইেছ আৰু
েতওঁৰ ওপৰত িব�াস কৰা েতওঁৰ েসৱকসকলক �সৱ কিৰেছ।"
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

েডিনেয়ল ৩

“ে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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