
দুবাৰ জীয়াই
থািকবৈল েপাৱা

েছাৱালী

অকঁিনহতঁৰ বােব বাইেবলখন
আগবঢ়াইেছ



িলিখেছ: Edward Hughes

বয্াখয্া কিৰেছ: Janie Forest, 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



জাইৰুছ এজন ইহুদী ধ��য় েনতা আিছল িযেয় ঈ�ৰৰ উপাসনা কিৰিছল আৰু আনক
ঈ�ৰৰ বাকয্ িশকাইিছল। এিদন জাইৰাছৈল ভয়ংকৰ সমসয্া আিহল। মা� বাৰ বছৰ
বয়সৰ েতওঁৰ মৰমৰ েছাৱালীজনী অসু� ৈহ পিৰিছল। এেন লািগিছল েয েকােনও

তাইক সহায় কিৰব েনাৱােৰ। এইেটা
এটা েবয়া েৰাগ আিছল। জাইৰােছ
জািনিছল েছাৱালীজনী মিৰ আেছ।



েকৱল এজন বয্ি�েয়েহ জাইৰুছৰ জীেয়কক সহায় কিৰব পািৰিছল। জাইৰােছ যীচুক
িবচািৰ উিলয়াই েতওঁৰ ঘৰৈল ঘূৰাই আিনবৈল ওলাই িছল। জাইৰুেছ স�ৱতঃ জািনিছল
েয েতওঁৰ ধ��য় ব�ুসকেল যীচুক অনুেমাদন কৰা নািছল।

িক� জাইৰােছ গৰু�
িনিদেল। েতওঁৰ জীেয়কৰ
মৃতুয্ৰ আগেত েতওঁ
েসানকােল সহায়
ল'ব লগা ৈহিছল।



েতওঁ যীচুৰ ভিৰত
আঁঠু কািঢ়েল। "েমাৰ
সৰু েছাৱালীজনী
মৃতুয্ৰ সময়ত শই
আেছ," িনৰাশ
বয্ি�জেন অনুেৰাধ
কিৰিছল। "আহক
আৰু তাইৰ ওপৰত
হাত ৰাখক যােত
তাই আেৰাগয্ হ'ব
পােৰ, আৰু তাই
জীয়াই থািকব।"

জাইৰােছ যীচুক মানুেহ আগিৰ
থকা েদিখেল।



যীচু জাইৰাছৰ ৈসেত ৈগিছল। িক� িবশাল
িভৰৰ কাৰেণ েতওঁেলােক েসানকােল
আগবািঢ়ব েনাৱািৰেল। এগৰাকী মিহলা দীঘর্
বাৰ বছৰ ধিৰ বহুত অসু� আিছল। তাই
সহায় েনােপাৱাৈক সকেলা িচিকৎসকৰ
ওচৰৈল ৈগিছল (আৰু তাইৰ সকেলা টকা
খৰচ কিৰিছল)। ওহ, তাই যীচুক
েকেনৈক চাব িবচািৰিছল!



মিহলাগৰাকীেয় িক কিৰব পােৰ? "যিদ মই েতওঁৰ কােপাৰ
�শর্ কিৰব পােৰা, েতে� েমাক ভালদেৰ বেনাৱা হ'ব," 
মিহলাগৰাকীেয় িবড়িবড় কিৰ ক'েল। তাই যীচুৰ ফােল আগবািঢ়
ৈগিছল। তাৰ িপছত তাই যীচুৰ েপাছাক �শর্ কিৰেল।



এটা অেলৗিকক ঘটনা! এক আেলৗিকক ঘটনা! 
মিহলাগৰাকী আেৰাগয্ ৈহিছল। লেগ লেগ! 
স�ূণর্ৰূেপ! তাই জািনিছল েয তাই ভাল আৰু
শি�শালী আৰু স�ূণর্। িক� েতিতয়া এটা মাত
ক'েল। "েমাক েকােন �শর্ কিৰিছল?" যীচুেৱ
সুিধেল। জনতাই েতওঁক �শর্ কিৰিছল। িক�
আেৰাগয্ েহাৱা মিহলাগৰাকীেয় জািনিছল েয
েতওঁ িবচািৰিছল েয েতওঁ েতওঁক এই িবষেয়
কওঁক। ভীতুভােব, তাই তাক তাইৰ েগােটই
কািহনীেটা ৈকিছল।



িঠক েতিতয়াই, চাকিৰয়ালসকল জাইৰাছৰ ঘৰৰ পৰা আিহিছল। েতওঁেলাকৰ মুখেবােৰ
স�ৱতঃ কথা েকাৱাৰ আগেত দুখৰ কািহনীেটা ৈকিছল। "েতামাৰ েছাৱালীমিৰেছ!" 
েতওঁেলােক জাইৰাছক ৈকিছল। মৃত! বহুত েদিৰ ৈহিছল। স�ৱতঃ, যিদ েসই

মিহলাগৰাকীেয় ব�েবাৰ পলম নকিৰেলেহঁেতন... 
স�ৱতঃ, যিদ ... মৃত! জাইৰাছৰ
মূলয্ৱান সৰু েছাৱালীজনী গিচ ৈগিছল।



যীচুেৱ শিন উৎতৰ িদেল, "ভয় নকিৰব; 
েকৱল িব�াস কৰক, আৰু তাইক ভালদেৰ
বেনাৱা হ'ব।" জাইৰুছৰ বােব যীচুক
সঁচাৈকেয় িব�াস কৰােটা িকমান কিঠন
আিছল। েতওঁৰ েছাৱালীৰ মৃতুয্ ৈহিছল।



ঘৰত, সকেলােৱ েছাৱালীজনীৰ বােব কাি�িছল আৰু েশাক �কাশ কিৰিছল। যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ৈকিছল: "তাই মিৰ েযাৱা নাই, িক� শই আেছ।" েতওঁেলােক েতওঁৰ
ওপৰত হাঁিহিছল। েতওঁেলােক জািনিছল েয েছাৱালীজনী মিৰ ৈগেছ।



যীচুেৱ েসই সকেলােবাৰ বািহৰৈল
উিলয়াই, েছাৱালীজনীক হাতত ধিৰ
ক'েল, "সৰু েছাৱালী, উ�ৱ হওক।"



জাইৰাছ তাত আিছল। েতওঁৰ পৎনী
তাত আিছল। যীচুৰ িতিনজন িশষয্
তাত আিছল। েতওঁেলাক সকেলােৱ
যীচুৰ কথা শিনিছল। সৰু মৃত
েছাৱালীজনীেয়ও েতওঁেলাকৰ
কথা শিনব েনিক?



মৃত েছাৱালীজনীেয় যীচুৰ
আেদশ শিনিছল! তাইৰ
আৎমা ঘূিৰ আিহল, আৰু
তাই লেগ লেগ উ�ৱ
হ'ল। যীচুেৱ তাইক
মৃতকৰ পৰা
ডাঙৰ-দীঘল কিৰিছল।



েছাৱালীজনীৰ মাক েদউতাক আচিৰত ৈহিছল। যীচুেৱ েতওঁেলাকক
েছাৱালীজনীক িকবা খাবৈল িদবৈল ৈকিছল। েতওঁেলােক িকমান সুখী
অনুভৱ কিৰেছ; যীচুৰ �িত িকমান কৃত�। েতওঁৰ আ�যর্কৰ মৰম আৰু
শি�েয় েতওঁেলাকৰ েছাৱালীক মৃতুয্ৰ পৰা ঘূৰাই আিনিছল।



দুবাৰ জীয়াই থািকবৈল েপাৱা েছাৱালী

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

মাকর্ 5, িলউক 8

“ে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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