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েমািশ মারা িগেয়িছল। 
িযেহাশয়ূ জানত, 
ই�ােয়লীয়েদর পথ 
েদখােনার জন� ঈ�র 
তােক  
মেনানীত কেরেছন। 
ৈসনদল  
ৈতির করার আেগ 
িযেহাশেূয়র িনেজেক 
ৈতির করার  
�েয়াজন িছল। 



ঈ�র �িত�া 
কেরিছেলন, যিদ 
েলােকরা ঈ�েরর বােক� 
মেনােযাগ েদয়, তাহেল 
তারা কনান েদেশ 
েসৗভাগ� ও জয় েদখেত 
পােব। 



ই�ােয়লীয়রা 
�িত�া 
করল েয, 
তারা 
িযেহাশয়ূেক 
অনুসরণ 
করেব ও 
ঈ�েরর 
বাক� েমেন 

 



   িবচ�ণতার 
সােথ নত�ন 
েনতা িযরীেহার 
�িতেরাধ 
ব�ব�া েদখার 
জন� দু’জন 
চরেক কনান 
েদেশর 
িযরীেহা শহের 
পাঠাল। 

 
  

  
 



েকউ িযরীেহার রাজােক বলল েয, শহের 
চর এেসেছ। িতিন েখাজঁ করার জন� 
ৈসন�দল পাঠােলন। েযখােন তারা থাকত, 
েসই রাহেবর ঘের েখাজঁা �� হল। 
ৈসন�রা তার দরজায় �চ� আঘাত 

   ী    
     



ৈসন�দল েবিরেয় যাবার 
পর, রাহব তােদরেক 
শহেরর �াচীেরর 
েদওয়াল িদেয় িনরাপেদ  
নািমেয় িদল। েকন েস  
চরেদর সাহায� 
কেরিছল?  
কারণ েস জানত েয, 
ঈ�র  
তােদর সহবত�। েস  
েচেয়িছল েযন ঈ�র 

  
   
   

    
  

 



িযরীেহােত েপৗ�ছােনার আেগ 
ই�ােয়লীয়েদর যদ�ন নদী পার হেয় েসই 
�িত�াত কনান েদেশ �েবশ করেত 
হেয়িছল। েসখােন িক� েকানও েসত�  িছল 
না। েকমন কের েলােকরা পার হেয়িছল? 



ঈ�র িযেহাশয়ূেক বলেলন, পুেরািহেতরা 
িস�েুকর মেধ�  
দশ আ�া িনেয় ৈসন� ও েলাকেদর আেগ 
চলুক। যখন পুেরািহতেদর পা নদীর জল 
�শ � করল, ঈ�র এক অেলৗিকক কাজ 
করেলন। ঈ�র জেলর মধ� িদেয় এক�ট 
�কেনা রা�া ৈতির করেলন। 



এর পের সম� 
েলাকরা িনরাপেদ 
রা�া পার হল। 
তারা নদীর পােশ 
বােরাটা বেড়া 
পাথর বসাল, আর 
বােরাটা পাথর 
বসাল কনান 
েদেশর নদীর 
পােশ। এই�েলা 
তােদর 

 
   

   
   
   

  



িযরীেহার 
েদওয়াল শ� ও 
েমাটা িছল। েযই 
িযেহাশয়ূ 
আ�মণ করার 
পিরক�না 
করিছল, ঈ�র 
�গ � েথেক তার 
ৈসন�দেলর জন� 
নত�ন েনতা 
পা�ঠেয় 

 
  

   
  

  



কীভােব িযরীেহা শহরেক আ�মণ করা 
হেব, েস িবষেয় ঈ�র িযেহাশয়ূেক 
বেলিছেলন। এ�ট এক অদ্ভ�ত পিরক�না 
ি  



ঈ�েরর েলােকর িদেন একবার কের ছয় 
িদন শহেরর চািরিদেক শ�ৃলাব�ভােব 
হাটঁেত হেয়িছল, আর সাত িদেন সাতবার 
েঘারার সময় তারা েজাের িচৎকার ও ড�া 

     
 



ঈ�র েযমন আেদশ কেরিছেলন 
িযেহাশয়ূ ও তার ৈসন�দল �ঠক 
তাই করল। েবাধহয় িযরীেহা 
শহেরর েলােকরা তােদরেক েদেখ 
েহঁেসিছল, িক� সাতিদন পের 
সাতবার হাটঁার পর  
                      পুেরািহেতরা  
                      েভড়ার ড�া  
                      বা�জেয়িছল। 
 



ঈ�র েযমন তােদর �িত�া 
কেরিছেলন, �ঠক েতমনই েসই 
িবরাট েদওয়াল ট�কেরা ট�কেরা 
হেয় পেড় েগল। 



েদওয়ােল একমা� রাহেবর 
ঘরটা িনরাপদ িছল। েস 
তার লাল কাপড়  
জানালার বাইের ঝুিলেয় 
েরেখিছল। শী�ই িযেহাশয়ূর 

   
    

 



তারপর িযরীেহা শহর 
�ংস হেয়িছল, 
েযমন�ট ঈ�র আেদশ  
িদেয়িছেলন। 



যথািবিধভােব িযেহাশয়ূ  
িযরীেহার েসানা, �পা ও স�ি�  
ঈ�েরর উে�েশ�, তারঁ েসবার 
জন� উৎসগ � করল। িতিন এক�ট 
অিভশাপ িদেলন, েয েকউ ঐ খল 
শহরটা আবার বানােব  েস 

  



িযেহাশয়ূ কীভােব  
িযরীেহােক পরা�জত  
কেরিছল, খুব শী�ই েসকথা 
কনােনর সবাই জানেত পারল। 
তারা বুঝল েয, ঈ�র তারঁ  
স�ানেদর সে� িছেলন। 



িযেহাশূয় দািয়� িনেলন 
 

 Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

িযেহাশূয় ১-৬ 

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„Zz¨, 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„Zz¨eib K‡ib| Gi 
ci hxï g„Zz¨ †_‡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 


	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
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

