
ঈশব্ৰৰ পৰা েপৰ্ৰণ 

কৰা এজন বয্িক্ত

অকঁিনহতঁৰ বােব বাইেবলখন
আগবঢ়াইেছ



িলিখেছ: Edward Hughes

বয্াখয্া কিৰেছ: Byron Unger, Lazarus
Alastair Paterson

�হণ কিৰেছ: E. Frischbutter, Sarah S.

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



এদিন ঈশ্বৰৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত 
জাকাৰিয়া নামৰ এজন বৃদ্ধ 
পুৰোহিতই ধূপ জ্বলাই আছিল । 
বাহিৰত মানুহে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল । 
হঠাতে জাকাৰিয়াক কঁপি উঠিল ।



এজন দেৱদূত আহিছিল ।  "ভয় নকৰিব," তেওঁ ক'লে । "ঈশ্বৰে 
মোক পঠিয়াইছিল । আপোনাৰ পত্নীৰ এটা পুত্ৰ হ'ব । তাক 
জন বুলি কওঁক । তেওঁ জন্মৰ পৰাই পবিত্ৰ আত্মাৰে ভৰি 

পৰিব । তেওঁ বহুতো লোকক 
ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই দিব ।"



"জাকাৰিয়া, আমাৰ সৈতে কথা পাতক ।"  বাহিৰৰ মানুহবোৰ 
বিস্মিত হৈছিল । তেওঁলোকে নাজানিছিল যে 
গেব্ৰিয়েল দূতে কৈছিল যে জাকাৰিয়াই 

কেঁচুৱাটোৰ জন্মলৈকে কথা পাতিব 
নোৱাৰিব কিয়নো তেওঁ ঈশ্বৰৰ 
বাৰ্তাটো বিশ্বাস কৰা নাছিল । 

তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁৰ পত্নীৰ 
সন্তান জন্ম দিবলৈ
বহুত বয়স হৈছে ।



ঘৰত জাকাৰিয়াই লিখিছিল যে সকলো 
দূতে তেওঁক কৈছিল । তেওঁৰ পত্নী 
এলিজাবেথ আচৰিত হৈছিল । তেওঁলোকে 
সদায় এটা শিশুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল । 
এইটো এতিয়া হ'ব পাৰে নেকি ?



সোনকালেই এলিজাবেথে 
জানিছিল যে এটা কেঁচুৱা 
আহি আছে । তাই ঈশ্বৰৰ 
প্ৰশংসা কৰিছিল । এদিন 
এলিজাবেথৰ সম্পৰ্কীয় 
ভাই মেৰীয়ে সাক্ষাৎ
কৰিছিল । মেৰীয়েও এটা 
কেঁচুৱা আশা কৰি আছিল ।



যেতিয়ামেৰীআহিছিল, 
এলিজাবেথে তাইৰ 
কেঁচুৱাটোক তাইৰ 
শৰীৰৰ ভিতৰত 
জপিয়াই পৰা অনুভৱ 
কৰিছিল । এলিজাবেথ 
পবিত্ৰ আত্মাৰে ভৰি 
পৰিছিল । তাই 
জানিছিল যে মেৰীৰ 
কেঁচুৱাটো প্ৰভু যীচু 
খ্ৰীষ্ট হ'ব । একেলগে 
দুয়ো গৰাকী মহিলাই 
আনন্দেৰে ঈশ্বৰৰ 
প্ৰশংসা কৰিছিল ।



এলিজাবেথৰ সন্তান ঈশ্বৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি জন্ম 
হৈছিল ।  "তেওঁক তেওঁৰ দেউতাকৰ দৰে জাকাৰিয়া বুলি কওঁক," 

আন পুৰোহিত সকলে কৈছিল । 
জাকাৰিয়াই ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ 
কথা মনত পেলাইছিল ।  "নহয় !
কেঁচুৱাটোৰ নাম জন ।"  যেতিয়া 
জাকাৰিয়াই এই কথাবোৰ 

লিখিছিল, তেতিয়া তেওঁৰ 
ভাষণ ঘূৰি আহিছিল । 
তেতিয়া তেওঁ ঈশ্বৰৰ 

প্ৰশংসা 
কৰিলে ।



যেতিয়া যোহন ডাঙৰ হৈছিল তেতিয়া তেওঁ ঈশ্বৰৰ মহাপুৰুষ 
এলিয়াৰ দৰে আছিল । জনে লোকসকলক কৈছিল যে 

মচীহে সোনকালেই তেওঁলোকক 
আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহিছে । ইহুদী 
নেতাসকলে যোহনক ঘৃণা কৰিছিল 
কিয়নো তেওঁ তেওঁলোকক কৈছিল, 
"অনুতাপ কৰক!  পাপ বন্ধ কৰক ।"
তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পাপৰ
বিষয়ে শুনিব নিবিচাৰিছিল ।



আন কিছুমানে তেওঁক জন বেপ্টিষ্ট বুলি অভিহিত কৰিছিল 
কিয়নো তেওঁলোক সকলক তেওঁলোকৰ পাপৰ বাবে দুঃখিত 
বুলি দেখুৱাবলৈ পানীৰ তলত ডুবাই দিছিল । 
এদিন যীচুৱে যোহনৰ ওচৰলৈ বাপ্তিষ্মা 
লবলৈ আহিছিল ।  "আপুনি 
মোক বাপ্তিষ্মা দিয়া 
উচিত," জনে প্ৰতিবাদ 
কৰিলে । কিন্তু যীচুৱে 
এইদৰে কৈছিল: 
"তেনে হওঁক ।"  
আৰু যোহনে 
তেওঁক 
বাপ্তিষ্মা 
দিছিল ।



যীচুৰ বাপ্তিষ্মা
লোৱাৰ পিছত যোহনে
পবিত্ৰ আত্মাক যীচুৰ 
ওপৰত কপৌৰ ৰূপত 
অহা দেখিলে । এয়া
ঈশ্বৰৰ চিহ্ন আছিল । 
যোহনে জানিছিল যে
যীচু ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ । 
যোহনে যীচুক ঈশ্বৰৰ 
মেষশাবক বুলি অভিহিত 
কৰিছিল যিয়ে পৃথিৱীৰ 
পাপ কাঢ়িলৈ যায় ।



যোহনে বহুতো লোকক ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল । কিন্তু 
দুষ্ট শাসক হেৰোদে যোহনক কাৰাগাৰত পেলাই দিছিল । 
যোহনে হেৰোদক কৈছিল, " আপোনাৰ ভায়েকৰ পত্নী 

হেৰোদিয়াক আপোনাৰ 
নিজৰ বুলি কোৱাটো 
আপোনাৰ বাবে পাপ ।"   
হেৰোদে জানিছিল যে 
এইটো সঁচা । তেওঁ জানিছিল 
যে যোহন ঈশ্বৰৰ সেৱক, 
এজন ন্যায়সঙ্গত আৰু 
পবিত্ৰ ব্যক্তি । কিন্তু
তেওঁ পাপ বন্ধ কৰিব 
নিবিচাৰিছিল । আৰু যোহনে 
পাপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ কৰা 
বন্ধ নকৰে, আনকি ইয়াৰ 
অৰ্থ কাৰাগাৰ হ'লেও ।



তেওঁৰ জন্ম দিনত হেৰোদে এটা ডাঙৰ পাৰ্টি 
কৰিছিল । হেৰোদিয়াছৰ জীয়েকে তেওঁৰ বাবে 
নাচিছিল । এইটোৱে হেৰোদক সন্তুষ্ট 
কৰিলে ।  "আপুনি বিচৰা যিকোনো বস্তু 
আপোনাৰ ওচৰত থাকিব পাৰে," তেওঁ
প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ।  "আনকি মোৰ
আধা ৰাজ্যও ।"



"মইকিবিচাৰিম?" 
ছোৱালী জনীয়ে
আচৰিত হৈছিল ।
যোহনক ঘৃণা কৰা
তাইৰ দুষ্ট মাক
হেৰোডিয়াছে তাইক 
কি বিচাৰিব লাগে 
কৈছিল!  এইটো 
ভয়ানক আছিল!



"মোক বাপ্তিস্মদাতা যোহনৰ মূৰটো 
প্লেটত দিয়ক," ছোৱালীজনীয়ে
হেৰোদক ক'লে। তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ 
বাবে দুখ পাইছিল, কিন্তু সেই
প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিবলৈ বৰ 
গৌৰৱ কৰিছিল। "যোহনৰ মূৰ 
কাটি ইয়ালৈ আনিব" হেৰোদে
আজ্ঞা দিলে। তেওঁৰ সৈন্যসকলে 
তেওঁৰ কথা মানিলে।



"মোক জনক প্লেটত
বেপ্টিষ্টৰ মুৰটো
দিয়ক," ছোৱালীজনীয়ে 
হেৰোদক কৈছিল । তেওঁ 
তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ 
বাবে দুঃখিত আছিল, 
কিন্তু ইয়াক ভাঙিবলৈ 
গৌৰৱান্বিত আছিল ।  
"যোহনৰ মূৰটো কাটি
ইয়ালৈ আনি দিয়ক," 
হেৰোদে আদেশ দিছিল । 
তেওঁৰ সৈন্যসকলে
তেওঁক মানি চলিছিল ।



“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

মাকর্  ৬, লকূ ১, ৩



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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