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েযিতয়া ঈ�েৰ ই�ােয়লসকলক িমচৰৰ পৰা উ�াৰ কিৰেল, 
েতিতয়া েমািচেয় েলাকসকলক উপাসনাকিৰবৈল েনতৃ�
িদিছল। েতওঁ �শংসাৰ এটা গান ৈতয়াৰ কিৰিছল। "মই
�ভুৰ ওচৰত গান গাইম, কাৰণ েতওঁ েগৗৰৱপূণর্ভা ণর্ েৱ
জয়লাভ কিৰেছ।" েমািচেয় ঈ�েৰ ই�ােয়লৰ বােব কৰা
সকেলা মহান কামৰ িবষেয় গাইিছল।



িতিনিদন মৰুভূিমত থকাৰ িপছত িপয়াহত
েভাগা েলাকসকেল এটা পুখুৰী পােল। িক�
িততা পানী খাব েনাৱািৰেল। �াথর্না কৰাৰ
পিৰৱেতর্ ৰাইেজ অিভেযাগ কিৰেল।

ঈ�ৰ অিত দয়ালু আিছল ৷
েতওঁ পানীিখিন ভালৈক
পান কিৰবৈল বনাইিছল ৷



এেন লািগল েযন ৰাইেজ সকেলা কথােত অিভেযাগ কিৰিছল। " আমাৰ
িমচৰত খাদয্ আিছল। মৰুভূিমত আিম েভাকত মিৰম," েতওঁেলােক কাি�েল।
েসইিদনা সি�য়া ঈ�েৰ বতা চৰাই বুিল পিঠয়াইিছল। ৰাইেজ সহেজ ধিৰেল।



িপছিদনা ৰািতপুৱা ঈ�েৰ মা�া পিঠয়াইিছল। এইেটা এক �কাৰৰ িপঠা আিছল িযেমৗ
েৱফাৰৰ দেৰ েসাৱাদ পাইিছল। �েতয্ক ৰািতপুৱা মা�া মািটত পিৰ আিছল আৰুেগাট

খাবৈল সাজুআিছল। এেনদেৰ ঈ�েৰ
মৰভু◌ূিমত থকা েতওঁৰ েলাকসকলক
খুৱাইিছল।



েতওঁেলােক নতুন খাদয্ৰ বােব �িতিদেন ঈ�ৰক িব�াস কিৰব লািগিছল। িক�
িকছুমান েলােক অিতিৰ� মা�া সং�হ কিৰিছল, যিদও ঈ�েৰ ৈকিছল েয ই
ৰািতেটাৰ িভতৰেত পিচ যাব।



িনি�তভােৱ, কািলৰ মা�াত েমগট আিছল - িব�ামৰ িদনৰ বািহেৰ। েসই িবেশষ
স�ম িদনেটাত মানেহু িব�াম ৈল িছল আৰুকািলৰ মা�া খাইিছল।



ঈ�েৰ মৰভু◌ূিমত
থকা ই�ােয়লসকলক
েচাৱািচতা কিৰিছল। েতওঁ
েতওঁেলাকক খাদয্ আৰুপানী
িদিছল - আৰুেতওঁেলাকক
শ�ৰ পৰা সুৰি�ত কিৰিছল।

েযিতয়া আমােলকীসকেল আ�মণ
কিৰিছল, েতিতয়াৈলেক েমািচেয়
ঈ�ৰৰ দ� েটা ধিৰ ৰািখিছল
েতিতয়াৈলেক ই�ােয়লসকেল যু�ত

জয়ী ৈহ আিছল।



ঈ�েৰ ই�ােয়লসকলক এইদেৰ ৈকিছল: "যিদ তুিম েমাৰ ক��ৰ মািন বাধয্ হবা, 
েতে� তুিম েমাৰ িবেশষ েলাক হবা।" "ঈ�েৰ েকাৱা সকেলা, আিম কিৰম," 
েলাকসকেল েমািচক ৈকিছল। েতওঁেলােক িচনাই পবর্তৰ পাদেদশৈল আিহিছল
আৰুেমািচেয় ঈ�ৰক লগ কিৰবৈল েযাৱাৰ সময়ত অেপ�া কিৰিছল।



েমািচ চি�শ িদন ধিৰ
পবর্তত ঈ�ৰৰ ৈসেত
আিছল। ঈ�েৰ িশলৰ
দটা ◌ু ে�বত দহটা
আ�া িলিখিছল। েতওঁ
েমািচক ৈকিছল েয
েতওঁ েকেনৈক েতওঁৰ
েলাকসকলক জীয়াই
থকােটা িবচািৰিছল।



1. "েমাৰ আগত আেপানাৰ
আন েকােনা েদৱতা
নাথািকব।“

2. "ছিবেবাৰ ৈতয়াৰ নকিৰব
বা নমনা নকিৰব। ৩."

৩. "�ভুৰ নাম বথা ◌ৃ
নলবা।" 

৪. "পিব� কিৰ ৰািখবৈল
িব�ামৰ িদনেটা মনত
ৰািখব।"

৫. "েতামাৰ েদউতাক
আৰুেতামাৰ মাকক স�ান
কৰক।"



6. "আপুিন হতয্া নকিৰব।"

৭. "আপুিন বয্িভচাৰ নকিৰব।."

8. "আপুিন চুিৰ নকিৰব।."

৯. "আপুিন িমছা কথা
নক'ব।."

১০. " আপুিন েলাভ
নকিৰব।."



েযিতয়া েমািচ িচনাই পবর্তত ঈ�ৰৰ
ৈসেত আিছল েতিতয়া ই�ােয়লসকেল
িকবা ভয়ংকৰ কাম কিৰিছল।
েতওঁেলােক হােৰাণক এটা েসাণালী
েপাৱালী বনাবৈল আেদশ িদিছল -
আৰুেতওঁেলােক ঈ�ৰৰ পিৰৱেতর্ েসই
েটােপালা েটা কিঢ়য়াই আিনিছল। ঈ�ৰ
বৰ খং উিঠিছল। েমািচেয়ও েতেনদেৰই
আিছল।



েযিতয়া েমািচেয় েপাৱালীেটা
আৰুমানহুেবাৰক নািচ থকা েদিখিছল, 
েতিতয়া েতওঁ িশলৰ েটবেলটেবাৰ
মািটত ভািঙ েপলাইিছল। খঙত
েমািচেয় েসাণালী মিতূর্ িতর্ েটা �ংস
কিৰেল। িযসকল দ�ু বয্ি�েয় ইয়াক
উপাসনা কিৰিছল েতওঁেলাকক হতয্া
কৰা ৈহিছল।



ঈ�েৰ িশলৰ েটবেলট দটা ◌ু সলিন কিৰিছল।
েতওঁ েমািচক এটা তা�ুিনমর্াণমর্ কিৰবৈল
ৈকিছল - এটা ডাঙৰ তাঁবুযাৰ চািৰওফােল
েবৰ আিছল - য'ত ঈ�েৰ েতওঁৰ েলাকসকলৰ
ৈসেত বাস কিৰব। েতওঁেলােক তাত ঈ�ৰৰ
উপাসনা কিৰব লািগিছল। েমঘ আৰুজইৰু
��েটােৱ েদখুৱাইিছল েয ঈ�ৰ েতওঁেলাকৰ
ৈসেত উপি�ত আিছল।



কনানৰ ওচৰচািপ অহাৰ লেগ লেগ েমািচেয় বাৰজন েচাৰাংেচাৱাক ঈ�েৰ েতওঁৰ
েলাকসকলক িদয়া ভূিম চাবৈল পিঠয়াইিছল। েচাৰাংেচাৱা সকেল স�ত ৈহিছল েয
এইেটা ধুনীয়া আিছল! িক� মা� দজনু , িযেহাচূৱা আৰুকােলেব িব�াস কিৰিছল েয
েতওঁেলােক ঈ�ৰৰ সহায়ত েদশখন জয় কিৰব পািৰব।



আন দহজন েচাৰাংেচাৱাই েদশৰ শি�শালী চহৰ
আৰুৈদতয্সকলক ভয় কিৰিছল। "আিম মািটিখিন
ল'ব েনাৱােৰাঁ," েতওঁেলােক িবলাপ কিৰেল।
েতওঁেলােক ঈ�েৰ েতওঁেলাকক
িমচৰৰ পৰা ম�ু কিৰবৈল
কৰা মহান কামেবাৰ
পাহিৰ ৈগিছল।



মানেহু দহজন অিব�াসী েচাৰাংেচাৱাক অনসৰণ ◌ু কিৰিছল। েতওঁেলােক কাি�িছল
আৰু ইিজ�ৈল উভিত যাবৈল ��ত ৈহিছল। আনিক েতওঁেলােক েমািচক হতয্া
কিৰবৈল েচ�া কিৰিছল!



ঈ�েৰ েমািচৰ জীৱন ৰ�া কিৰেল। তাৰ িপছত েতওঁ েলাকসকলক ৈকিছল, "চি�শ
বছৰ ধিৰ আপুিন অৰণয্ত ঘূিৰ ফুিৰব। েকৱল কােলব, িযেহাচূৱা আৰুআেপানাৰ স�ােন
েহ আপুিন ঘৃণা কৰা েদশখনত �েৱশ কিৰবৈল জীয়াই থািকব।"



চি�শ বছৰ

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

যা�া ১৫ ৰ পৰা ১৪

“ে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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