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ফাৰো খং উঠিছিল! ঈশ্বৰে 
মোচিৰ জৰিয়তে তেওঁক 
ইস্ৰায়েলৰ দাসসকলক মিচৰ 
এৰি যাবলৈ আদেশ দিছিল। 
তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিলে। 
চনত ফাৰোৱে তেওঁৰ দাস 
প্ৰভুসকলক আদেশ দিছিল। 
এতিয়া ইস্ৰায়েলসকলৰ বাবে
পৰিস্থিতি আৰুবেয়া আছিল।



আপোনাৰ নিজৰ খড় সংগ্ৰহ কৰক। আমি ইয়াক আৰুপ্ৰদান 
নকৰোঁ। কিন্তু একে সংখ্যক ইটা বনাওক। সেইবোৰ আছিল 
ফাৰোৰ নতুন আদেশ। 



টাস্কমাষ্টাৰসকলে 
কিছুমান দাসক চাবকু 
মাৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ 
খড় সংগ্ৰহ কৰিবলৈ 
আৰুতথাপিও পৰ্যাপ্ত ইটা 

তৈয়াৰ কৰিবলৈ সময় নাছিল। 



লোকসকলে মোচি 
আৰুহাৰোণক 
তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ 
বাবে দোষাৰোপ 
কৰিছিল। মোচিয়ে
প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ঠাই 
পালে। তেওঁ কান্দি
কৈছিল, "হে প্ৰভু, 
আপুনি আপোনাৰ 

লোকসকলক একেবাৰে
উদ্ধাৰ কৰা নাই।" ঈশ্বৰে 
উত্তৰ দিছিল: "মই পৰ্ভু 
আৰুমই তোমালোকক
বাহিৰলৈ উলিয়াই 
আনিম।"



তেতিয়া ঈশ্বৰে মোচি
আৰুহাৰোণক ফাৰোলৈ
ঘূৰাই পঠিয়ালে। যেতিয়া 
শক্তিশালী শাসকে 
ঈশ্বৰৰ সেৱকসকলক 
ঈশ্বৰৰ পৰা চিহ্ন 
বিচাৰিছিল, 

তেতিয়া হাৰোণৰ 
দণ্ডটো কটা সাপলৈ 
পৰিণত হৈছিল। 



"মোৰ যাদকৰসকলক ু 
মাতিব," ফাৰোৱে গৰ্জন 
কৰিলে। যেতিয়া ইজিপ্তৰ 
যাদকৰসক ু লে তেওঁলোকৰ 
ৰডবোৰ তললৈ দলিয়াই
দিছিল, প্ৰতিটো ৰড এটা 
সাপহৈ পৰিছিল। কিনতু্ 
হাৰোণৰ ৰডে আনসকলক
গিলি পেলাইছিল। তথাপিও 
ফাৰোৱে লোকসকলক 

যাবলৈ দিবলৈ 
অস্বীকাৰ
কৰিছিল। 



পিছদিনা ৰাতিপুৱা মোচি আৰুহাৰোণে নদীত ফাৰোক লগ 
পাইছিল। যেতিয়া হাৰোণে নিজৰ দণ্ডটো ধৰি ছিল, তেতিয়া 
ঈশ্বৰে পানীক তেজলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল। মাছ মৰিল! মানহেু 
ইয়াক পান কৰিব নোৱাৰিলে! 



কিন্তু ফাৰোৱে তেওঁৰ হৃদয় কঠোৰ কৰি তুলিলে। তেওঁ 
ইস্ৰায়েলসকলক ইজিপ্ত এৰিযাবলৈ নিদিয়ে। 



আকৌ মোচিয়ে ফাৰোক ঈশ্বৰৰ 
লোকসকলক যাবলৈ দিবলৈ কৈছিল। 

ফাৰোৱে পুনৰ 
অস্বীকাৰ কৰিলে। 
ঈশ্বৰে আন এটা 
মহামাৰী প্ৰেৰণ
কৰিলে। গোটেই 
ইজিপ্তভেকুলাৰে
ভৰি পৰিছিল। 
প্ৰতিটো ঘৰ, 
প্ৰতিটো কোঠা,
আনকি ৰন্ধন

চুলিবোৰো ভেকুলীৰ
সৈতে অত্যাধিক 
চলি আছিল! 



"মোৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা 
কৰক, যাতে ঈশ্বৰে

ভেকুলীবোৰ আঁতৰ 
কৰিব," ফাৰোৱে
অনৰু োধ কৰিছিল। 

"আৰুমই আপোনাৰ 
লোকসকলক যাবলৈ
দিম।" কিন্তু, যেতিয়া 
ভেকুলীবোৰ নাইকিয়া 
হৈছিল, ফাৰোৱে 
তেওঁৰ সিদ্ধান্ত
সলনি কৰিছিল। 
তেওঁ দাসসকলক 
মক্তু নকৰে। 



ঈশ্বৰে তেতিয়া উকুন নামৰ কোটি কোটি ক্ষুদ্ৰ পোক 
পঠিয়াইছিল। প্ৰত্যেক ব্যক্তি আৰুজন্তুৱে তেওঁলোকৰ 
কামোৰৰ ফলত খজৱুতি কৰিছিল, কিন্তু ফাৰোৱে ঈশ্বৰৰ 
ওচৰত হাৰ মানি বনাব নোৱাৰিলে।



পৰৱৰ্তী 
ঈশ্বৰে 

মাখি পঠিয়াইছিল, সেইবোৰৰ
জাক। ঈশ্বৰে ইজিপ্তৰ পশুধন 
হত্যা কৰিবলৈ ৰোগ প্ৰেৰণ 
কৰিছিল। ঈশ্বৰে বেদনাদায়ক 
ফোঁহা পঠিয়াইছিল। মানহেু
ভয়ানকভাৱে কষ্ট পাইছিল। 
তথাপিও ফাৰোৱে ঈশ্বৰক 
প্ৰতিৰোধ কৰিছিল। 



ফোঁহা মহামাৰীৰ পিছত 
ঈশ্বৰে পঙ্গপালৰ দল 
পঠিয়াইছিল। 
পঙ্গপালবোৰে দেশৰ 
প্ৰতিটো সেউজীয়া
উদ্ভিদ খাইছিল। 



তেতিয়া ঈশ্বৰে তিনি দিনৰ 
সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ প্ৰেৰণ 
কৰিছিল। কিন্তু জেদী 
ফাৰোৱে ইস্ৰায়েলসকলক 
মক্তু নকৰে। 



"মই আৰুএটা মহামাৰী 
প্ৰেৰণ কৰিম," 
ঈশ্বৰে সতৰ্ক কৰি 
দিছিল। "প্ৰায় মাজনিশা, 
মানহু আৰুজন্তুৰ 
প্ৰথম সন্তানৰ মতৃ 
্যু হ'ব।" ঈশ্বৰে 
ইস্ৰায়েলসকলক 
কৈছিল যে যদি 
তেওঁলোকে 
তেওঁলোকৰ দৱাৰৰ ু 
পোষ্টত ভেড়াৰ তেজ 
ৰাখে তেন্তে তেওঁলোকৰ 
প্ৰথম সন্তানক 
ৰক্ষা কৰা হ'ব। 



মাজনিশা ইজিপ্তত এক
ডাঙৰ কান্দোন ৰখা হৈছিল। 
মতৃ ্যুয়ে আঘাত কৰিছিল। 
প্ৰতিটো ঘৰত কমেও 
এজন লোকৰ 
মতৃ য্ু হৈছিল।



বাহিৰ লৈ যাওক, ফাৰোৱে 
মোচিক অনৰু োধ কৰিলে। 
যাওক, প্ৰভুৰ সেৱা 
কৰক। লগে লগে ঈশ্বৰৰ 
লোকসকলে মিচৰৰ 
সীমাঅতিক্ৰম কৰিলে। 



ঈশ্বৰে মোচিক নিস্তাৰৰ
নিশাটো মনত ৰাখিবলৈ কৈছিল কিয়নো

ঈশ্বৰৰ দতেূ ইস্ৰায়েলৰ ঘৰবোৰপাৰ হৈ ফাৰো 
আৰুতেওঁৰ লোকসকলক আঘাত কৰিছিল। 



মিচৰত ৪৩০ বছৰ অতিবাহ 
কৰাৰ পিছত ঈশ্বৰৰ লোকসকল এতিয়া মক্তু
হৈ পৰিছিল। ঈশ্বৰে তেওঁলোকক দিনত মেঘৰ
স্তম্ভআৰুনিশা জইৰু স্তম্ভত লৈ গৈছিল। 



কিন্তু ফাৰোই 
ইস্ৰায়েলসকলৰ সৈতে শেষ 
হোৱা নাছিল। আকৌ তেওঁ 
ঈশ্বৰক পাহৰি গ'ল। 
আকৌ, তেওঁ নিজৰ মন
সলনি কৰিলে। সৈন্য বাহিনী 
একত্ৰিত কৰি তেওঁ 
দাসসকলৰ পিছে পিছে
গৈছিল। অতি সোনকালেই, 
তেওঁ তেওঁলোকক শিল
আৰুসাগৰৰ মাজত 
আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। 



"প্ৰভুয়ে তোমাৰ বাবে যুজঁ দিব," মোচিয়ে কৈছিল। 
মোচিপানীৰ কাষলৈ আগবাঢ়ি গ'ল আৰুবাহু খন 

প্ৰসাৰিত কৰিলে। 



এটা ডাঙৰ অলৌকিক 
ঘটনা ঘটিল। ঈশ্বৰে
পানীৰ মাজেৰে এটা 
পথ মকু লি কৰিছিল। 
মানহুবোৰসুৰক্ষিত
ভাৱে পাৰ হ'ল। 



তেতিয়া ফাৰোৰ সৈন্যবাহিনী লোহিত সাগৰত দৌৰি গৈছিল। 
"এতিয়া আমি তেওঁলোকক ধৰিম," সৈন্যসকলে ভাবিলে। কিন্তু 
ঈশ্বৰে পানী বন্ধ কৰিলে। ইজিপ্তৰ শক্তিশালী 
সৈন্যবাহিনীক গিলি পেলোৱা হৈছিল। এতিয়া 
ফাৰোৱে জানিছিল যে ইস্ৰায়েলৰ 
ঈশ্বৰ সকলোৰে ওপৰত প্ৰভু। 



িবদায় ফােৰা! 

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

যা�া ৪-১৫

“ে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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