
একজন ি�য় বালক
�ীতদাস হেয়িছল

wkï‡`i Rb¨ evB‡ej
wb‡e`b Ki‡Q 



‡jLK: Edward Hughes

wPÎvsKb: Byron Unger; Lazarus

Awf‡hvRb: M. Kerr; Sarah S; Alastair P.

Abyev`K: Manab Biswas

cÖ‡hvRbvq: wkï‡`i Rb¨ evB‡ej 
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc
¯Ë̂vwaKvi: MíwUi Abywjwc ev wcÖ›U e¨envi Kiv 

hv‡e Z‡e weµq Kiv hv‡ebv| 



ইসহাক খুব খুিশ িছেলন। তার স�ান যােকাব ঘের িছেলন।
এেষৗ তার ভাইেক �াগত জানােলন, যিদও একদা িতিন
ভাইেক হতয্া করার �িত�া কেরিছেলন।



িক� যােকােবর অনয্ স�ােনরা েযােষেফর জনয্ খুিশ িছল
না। তােদর কিন� ভাই িছল তার বাবার ি�য় পা�।



েস যখন তার �ে�র কথা বলল, তার ভাইেয়রা আরও েরেগ
েগল। েযােষফ বলল, “আমার আঁিট দাঁিড়েয় রইল ও আমার

ভাইেয়র আঁিটগেলা �ণাম
করেত লাগল।”
এই �ে�র মােন
হল, েযােষফ
তার ভাইেদর
েথেক আরও

গরু�পূণর্ হেব।



েযােষেফর ি�তীয় �ে�
সূযর্, চ� ও তারা তােক
�ণাম করেছ। এই �ে�
এমনিক তার বাবা যােকাব
�ু� হেয়িছেলন, কারণ
েযােষফ িনেজেক তার
বাবা-মা ও ভাইেদর
উপের েরেখিছল।



একিদন যােকাব তার েছেল েযােষফেক মােঠ পাঠােলন।
েযখােন তার অনয্ ভাইেয়রা তােদর পশপাল চরাি�ল। তার
ভাইেয়রা তােক আসেত েদেখ িবড়িবড় কের বলল, “চল, 
এই ��দশর্কেক হতয্া কির।” তার সামেন কী িবপদ িছল, 

েস িবষেয় েযােষফ
জানত না।



বেড়া ভাই রেবণ তােদর মেতর সােথ একমত হল না। েস
বলল, “আমরা তােক হতয্া করব না। েদখ, এখােন একটা
গতর্ , এখােনই ওেক মরেত দা্ও!” রেবণ েভেবিছল রাত

েপাহােল েস েযােষফেক
উ�ার করেব।



েযােষফ
যখন েপৗঁছাল,
তার ভাইেয়রা
তােক ধরল এবং তার
বাবা েয রংচেঙ কাপড়
তার ি�য় পু�র জনয্
বািনেয়িছল, েসটা খুেল
িনল। তারপর তােক
এক গেতর্ র মধয্
েফেল িদল।



রেবেণর অনুপি�েতেত একদল বিণক
উেট কের তােদর কাছ িদেয় িমসের
যাি�ল। িযহূদা িচৎকার কের বলল, 
“চল েযােষফেক িবি� কির।” 

চুি�মেতা তারা
েযােষফেক কুিড়িট
েরৗপয্ মু�ায় িবি�
কের িদল।



ভীত ও েচােখর জেল, অসহায় অব�ায়
েযােষফ উেটর িপেঠ
েচেপ তার পিরবার
ও েদশ েছেড়
চলল।



“এটা িক েযােষফর কাপড়? 
এটা েতা র�া�। আমরা এটা মরুভূিমেত
েপেয়িছ।” িন�ুর ভাইেয়রা যােকাবেক

িব�াস করেত বাধয্ করল েয, 
বনয্ জ�রা তার ি�য়
পু�েক হতয্া কেরেছ।
যােকাব তার কাপড় িছঁড়ল
ও েশাকাতর্ হল। েকউ
তােক সা�না িদেত পারল
না।



িমশের েযােষফ অবশয্ই ভীত
ও একাকী িছল। হয়েতা ঘের
যাবার ই�া িছল, িক� েস
পালােত পারল না। কারণ েস
িমশেরর একজন গরু�পূণর্
বয্ি� পটীফেরর বািড়েত
�ীতদাস িছল। পটীফর েদখল
েয, েযােষফ সবসময় পির�ম
কের এবং তার উপর িনভর্ র
করা েযেত পাের।



একিদন পটীফর বলল, “তুিম
যা কর, তাই সু�র হেয় ওেঠ, 
ঈ�র েতামার সােথ আেছ্ন।
আিম চাই তুিম আমার �ধান
কমর্চারী হও, আমার বয্বসার
কণর্ধার ও সম� কমর্চারীেদর
উপের �ধান
হও।”



ঈ�র েযােষেফর জনয্ পটীফরেক অেনক শসয্
ও অেনক স�িৎত িদেয়িছেলন। েস
এখন একজন গরু�পূণর্ বয্ি�।
বং েস িব��ভােব ঈ�েরর
েসবা করিছল। িক� এরপর
েযােষেফর সামেন
সমসয্া এল।



পটীফেরর �ী একজন দু� মিহলা িছল। েস েযােষফেক তার
�ামীর জায়গা িনেত বলল। েযােষফ অ�ীকার করল।
পটীফেরর �ীর �িত
েনাংরােমা কের েস
ঈ�েরর িবরুে�

পাপ করেব না।



মিহলািট যখন তােক েজার করল, তখন েস
পািলেয় েগল। িক� পটীফেরর
�ী তার জামা
ধের িনল।



পটীফেরর �ী অিভেযাগ করল, “েতামার চাকর আমােক
আ�মণ কেরেছ, েদখ এখােন তার জামা!” পটীফর েরেগ
েগল। েস হয়েতা জানত না েয, তার �ী িমথয্া বলেছ। িক�

তােক িকছু করেত হেব। েস কী করেব?



যিদও েস িনেদর্ াষ, িক�
পটীফর েযােষফেক েজেল
িদল। েযােষফ দুঃেখ িছল না
বা েরেগ িছল না।



েবাধহয় এই কিঠন অব�া
েথেক েস িশেখিছল েয, 
অব�া যাই েহাক না েকন,
যিদ ঈ�রেক স�ান করা
যায়, ঈ�র েতামােকও
স�ান করেব, এমনিক

েজেলেতও।



একজন ি�য় বালক �ীতদাস হেয়িছল

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

আিদপু�ক ৩৭, ৩৯

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130



mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q 
whwb Avgv‡`i wbg©vb K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb 

Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc 
e‡jb| cv‡ci kvw —̄ n‡”Q g„Zz̈ , wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB 

fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 
Avgv‡`i cv‡ci kvw —̄ ^̄iƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi 
ci hxï g„Zz̈ †_‡K RxweZ n‡jb Ges ^̄‡M© P‡j †M‡jb| 
hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi cv‡ci Rb¨

Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb 
Avm‡eb Ges Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI 

Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|



Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨
GB K_v¸‡jv ejyb: 

wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi 
cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi 

RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b G‡mv Ges 
Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, 

Ges †Zvgvi ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K 
mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb wnmv‡e †Zvgvi eva¨ _vK‡Z 

cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! 
†hvnb 3:16
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