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পািচর্ য়া নামৰ এক শি�শালী ৰা�ই িব�শাসন কিৰিছল। আৰু ৰজা
আটর্ া�াে�র্ েছ পািচর্ য়া শাসন কিৰিছল। এইেটােৱ েতওঁক পৃিথৱীৰ
আটাইতৈক শি�শালী শাসক কিৰ তুিলিছল। ৰজাৰ এজন গৰু�পূণর্
সহায়ক আিছল েনেহিময়া নামৰ এজন ইহুদী বয্ি�।
েতওঁৰ কাম আিছল ৰজাক সা�াবয্
িবষি�য়াৰ পৰা সুৰি�ত কিৰবৈল
ৰজাৰ খাদয্ৰ েসাৱাদ েলাৱা।



এিদন েনেহিময়া ৰজাৰ স�ুখত অিত দুখী মুখৈল আিহিছল। ৰজাই জািনব িবচািৰিছল
িক ভুল আিছল। "েহ ৰজা, আপুিন িচৰকাল জীয়াই থাকক," েনেহিময়াই ৈকিছল।
"মই দুিখত িকয়েনা েমাৰ েদউতাক কবৰ িদয়া চহৰখন �ংস�ূপত আেছ আৰু
দুৱাৰেবাৰ �লাই িদয়া ৈহেছ।" েনেহিময়াই িযৰূচােলমৰ িবষেয় ৈকিছল, িযেটা বহু

বছৰ আগেত যু�ৰ �াৰা �ংস ৈহিছল।



ৰজা আটর্ া�াে�র্ েছ সুিধিছল, "আপুিন িক িবচািৰব?" "েমাক িযৰূচােলমৈল যাবৈল
িদয়ক যােত মই ইয়াক পুনৰ িনমর্াণ কিৰব পােৰা," েনেহিময়াই অনুেৰাধ কিৰিছল।
ৰজা আটর্ াে�ে� অনু�হ কিৰ স�ত ৈহিছল। েতওঁ �মণ কৰাৰ সময়ত
েনেহিময়াক সুৰ�া িদবৈল চৰকাৰী প�ও িদিছল।



ৰজাই আৰু অিধক সহায় কিৰিছল। েতওঁ েনেহিময়াক ৰজাৰ
অৰণয্ৰ ৰ�ক আচাফৰ বােব এখন িচিঠ িদিছল। েনেহিময়াই
চহৰৰ েদৱাল িনমর্াণ কিৰবৈল িযমান কাঠ িবচািৰিছল িসমান
কাঠ েযাগান ধিৰবৈল আসাফক আেদশ িদয়া ৈহিছল।



েযিতয়া েনেহিময়া িযৰূচােলমত উপি�ত ৈহিছল, েতিতয়া েতওঁ চহৰৰ িবষয়াসকলক
একি�ত কিৰ ৈকিছল, "আিম ইয়াত সমসয্াত আেছাঁ। চহৰখন �ংস�ূপত আেছ আৰু
দুৱাৰেবাৰ �লাই িদয়া ৈহেছ। পুনৰ িনমর্াণ আৰ� কেৰাঁ আহক।" েতওঁ েতওঁেলাকক
ৈকিছল েয ৰজা আটর্ া�াে�র্ অনুেমাদন জনাইিছল আৰু আটাইতৈক
গৰু�পূণর্, ঈ�ৰ েতওঁেলাকৰ প�ত আিছল।



েনেহিময়াৰ িব�াস আৰু উৎসােহ িন�য় মানুহক অনু�ািণত কিৰিছল। েতওঁেলােক
স�ত ৈহ ক'েল, "আহক পুনৰ িনমর্াণ কেৰাঁ।" েনেহিময়াই �িতেটা পিৰয়ালক
ৈকিছল েয েতওঁেলােক েবৰৰ েকানেটা টুকুৰা িঠক কিৰব লােগ।



িক�, সকেলােৱ েদৱালখন পুনৰ িনমর্াণ কিৰবৈল স�ত েহাৱা নািছল। চানবালাত
নামৰ এজন বয্ি� আৰু েতওঁৰ দুই ব�ু টিবয়া আৰু েগেছম ইহুদী নািছল আৰু
েতওঁেলােক েদৱালখন পুনৰ িনমর্াণ কৰা
বা দুৱাৰ িঠক কৰােটা িবচৰা নািছল।



কাম চিল থকাৰ লেগ লেগ চানবালাত বৰ খং উিঠল। েতওঁ আৰু েতওঁৰ ব�ুবগর্ই
ইহুদীসকলক উপহাস কিৰিছল। টিবয়ােহ ৈকিছল, "েযিতয়া েতওঁেলােক েসই পুণয্
েদৱালখন িনমর্াণ কৰা েশষ কিৰব, েতিতয়া এটা সৰু িশয়ােল ইয়াক ভািঙ েপলাব।" 
েনেহিময়াই উৎতৰ িনিদেল। তাৰ পিৰৱেতর্ েতওঁ �াথর্না কিৰিছল েয ঈ�েৰ েতওঁেলাকৰ
ৈসেত েমাকািবলা কিৰব।



েযিতয়া েতওঁেলাকৰ উপহাসমূলক অপমানৰ েকােনা �ভাৱ পৰা নািছল, েতিতয়া
েতওঁেলােক এেকলেগ িযৰূচােলমৰ িবৰুে� যঁুজ িদবৈল আৰু িযমান পােৰ িসমান সমসয্া
ৰখাৰ ষড়য� কিৰিছল। আেকৗ েনেহিময়াই ঈ�ৰৰ সহায়ৰ বােব �াথর্না কিৰেল। েতওঁ

িদন-ৰািত এজন গাডর্ ও ৰািখিছল
যােত েতওঁেলাকআচিৰত নহয়।



িযহূদীসকেল ইমান পিৰ�ম কিৰিছল, 
েতওঁেলােক ভাগিৰ পিৰিছল।
িকছুমােন ভয় খাইিছল েয শ�েৱ
কাম কিৰ থােকােত আিহ
েতওঁেলাকক হতয্া কিৰব। তথািপও, 
েনেহিময়াই �ক�েটা ব� নকেৰ।
েতওঁ �িমকসকলৰ চািৰওফােল ৰ�ী
ৰািখিছল আৰু েতওঁেলাকক েসাঁৱৰাই
িদিছল েয ঈ�ৰ েতওঁেলাকৰ প�ত
আিছল আৰু ঈ�ৰ িযেকােনা শ�তৈক
অিধক শি�শালী!



ৰজা আটর্ া�াে�র্ েতওকঁ িযৰূচােলমৰ
ৰাজয্পাল কিৰ মানুহৰ পৰা খাদয্ আৰু
ধন দাবী কৰাৰ অিধকাৰ িদিছল, িক�
েতওঁ েসইেটা কৰা নািছল। েতওঁ
েকৱল মানুহৰ লগত কেঠাৰ পিৰ�ম
কিৰিছল েযিতয়া েতওঁেলােক
েদৱালখন পুনৰ িনমর্াণ কিৰিছল।
েতওঁ খাদয্ িকিনবৈল িনজৰ ধন
বয্ৱহাৰ
কিৰিছল।

েনেহিময়াই এটা ভাল
উদাহৰণ হ'বৈল েচ�া
কিৰিছল।



অৱেশষত, মানুেহ েদৱালখন েশষ কিৰেল, আৰু েকৱল দুৱাৰেবাৰেহ মূল দুৱাৰত
ৰািখব লগা হ'ল। েযিতয়া চানেবেল, টিবয়া আৰু েগেছেম শিনিছল েয েদৱালেবাৰত
আৰু েকােনা বয্ৱধান নাই, েতওঁেলােক েনেহিময়াৰ �িত কৰাৰ পিৰক�না কিৰিছল।



েতওঁেলােক েনেহিময়াক ওেনা নামৰ ঠাইত লগ কিৰবৈল বাতর্ া ে�ৰণ কিৰিছল। িক�
েনেহিময়াই জািনিছল েয েতওঁেলােক েতওঁক চহৰৰ পৰা বািহৰ ৈল যাবৈল েচ�া কিৰ
আেছ যােত েতওঁেলােক েতওঁৰ �িত কিৰব পােৰ। েতওঁ েতওঁেলাকক পুনৰ িলিখিছল
েয েতওঁ েতওঁেলাকৰ ৈসেত সা�াৎ কিৰবৈল কাম এিৰ নাযাব।



অৱেশষত েদৱালখন েশষ
হ'ল আৰু েনেহিময়াই
ইয়াক সুৰ�া িদবৈল ৰ�ী

�াপন কিৰেল।



েতওঁ এটা িনয়েমা কিৰিছল
েয সূযর্ ওপৰৈল অহাৰ
আগৈলেক েগটেবাৰ খুিলব

নালােগ।

েগােটই ৰািত, েতওঁেলাকক
ব� কিৰ বাধা িদব লািগিছল।



এিতয়া চহৰখন সুৰি�ত েহাৱাৰ িপছত পৃিথৱীৰ িবিভ� �া�ৰ পৰা বহুেতা ইহুদী
িনবর্ািসত েলাক িযৰূচােলমৈল ঘূিৰ আিহল। সকেলা বাধা ৰখা �ে�ও ঈ�েৰ েতওঁক
িদয়া কামেটা েশষ কৰাৰ বােব েনেহিময়াই িন�েয় অিত সুখী ৈহিছল। েতওঁ
িযৰূচােলমত থািক
মানুহক সদায়ঈ�ৰৰ
আ�া পালন কৰাত
সহায় কিৰিছল।



েনেহিময়াৰ মহান েদৱাল

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

েনেহিময়া

“ে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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

