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বহু আগেত ই�ােয়লেদশত মােনাহ নামৰ এজন বয্ি�বাস কিৰিছল।
েতওঁৰ আৰু েতওঁৰ পৎনীৰ েকােনা স�ান নািছল। এিদন �ভুৰ দূত
�মতী মােনাহৰ ওচৰত উপি�ত ৈহিছল। "আেপানাৰ এটা অিত
িবেশষ স�ান হ'ব," েতওঁ ৈকিছল।



তাই তাইৰ �ামীক আ�যর্কৰ খবৰেটা ৈকিছল। মেনােহ �াথর্না
কিৰ ৈকিছল, "েহ �ভু. . . আেকৗ আমাৰ ওচৰৈল আহক।
আিম িশশেটাৰ বােব িক কিৰম আমাক িশকাওঁক।"



ঈ�ৰৰ দূেত মােনাহক ৈকিছল েয িশশেটােৱ
েকিতয়াও চুিল কািটব নালােগ, েকিতয়াও সুৰা পান
কিৰব নালােগ, আৰু েকিতয়াও িকছুমান খাদয্ খাব
নালােগ। ঈ�েৰ এই িশশেটাক িবচাৰক িহচােপ
বাছিন কিৰিছল। েতওঁ ই�ােয়লক েনতৃ� িদব।



ঈ�ৰৰ েলাকসকলক িনি�তভােৱ সহায়ৰ
�েয়াজন আিছল। েতওঁেলােক ঈ�ৰক েতওঁেলাকৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই িদিছল
আৰু তাৰ িপছত েতওঁেলাকৰ শ� পেল�ীয়সকেল েতওঁেলাকক উৎপীড়ন
কিৰিছল। িক� েযিতয়া েতওঁেলােক �াথর্না কিৰিছল ঈ�েৰ শিনিছল। েতওঁ
এই েকঁচুৱােটাক পিঠয়াইিছল িয পৃিথৱীৰ আটাইতৈক শি�শালী মানুহ হ'ব।



"েসেয়েহ মিহলাগৰাকীেয় এটা পু� স�ান জ� িদিছল আৰু েতওঁৰ নাম েচমছন বুিল
ৈকিছল: আৰু িশশেটা ডাঙৰ ৈহিছল আৰু �ভুেয় েতওঁক আশী�র্ াদ কিৰিছল। আৰু
�ভুৰ আৎমাই েতওঁৰ ওপৰত আগবািঢ়বৈল ধিৰেল।" েচমছন বহুত শি�শালী ৈহ

পিৰিছল। এিদন েতওঁ খালী হােতেৰ
এটা েডকা িসংহৰ ৈসেত যঁুিজিছল –
আৰু ইয়াক হতয্া কিৰিছল!



িপছৈল েচমচেন িসংহৰ মৃতেদহত বাহ সািজ থকা
েমৗমািখৰ জাকৰ পৰা েমৗৰ েসাৱাদ ৈলিছল। েতওঁ এইদেৰ
এটা ধাঁধা ��ত কিৰিছল: "েভাজনকাৰীৰ পৰা িকবা খাবৈল
আিহিছল আৰু শি�শালীসকলৰ পৰা িকবা িমঠা আিহিছল।"



েকােনও অথর্ অনুমান কিৰব েনাৱািৰেল - িক� েচমছনৰ
নতুন পৎনী, এগৰাকী পেলি�েন তাইৰ ব�ুবগর্ক ৈকিছল।
এইেটােৱ েচমছনক বৰ খং তুিলিছল।



েযিতয়া পেল�ীয়সকেল েতওঁৰ পৎনীক েতওঁৰ সবর্ে�� ব�ুৰ পৎনী হ'বৈল িদিছল
েতিতয়া েচমছন আৰু েবিছ খং উিঠিছল। েতওঁ �িতেশাধ েলাৱাৰ পিৰক�না
কিৰিছল। িক� েকেনৈক? �থেম, েচমচেন 300 টা িশয়াল ধিৰিছল। তাৰ
িপছত েতওঁ েতওঁেলাকৰ েলজদুটা দুটাৈক বাি� িদেল আৰু েতওঁেলাকৰ
মাজত �ল� মশাল ৰািখেল।



েতিতয়া েচমচেন পেল�ীয়সকলৰ শসয্পথাৰত িশয়ালেবাৰ মুকিল কিৰ িদিছল!



এিতয়া পেল�ীয়সকেল �িতেশাধ ল'ব িবচািৰিছল। েচমচেন িনজেক ধৰা পিৰবৈল
িদিছল, বাি� ৰািখিছল আৰু পেল�ীয়সকলৰ �াৰা হতয্া কিৰবৈল গতাই িদিছল।



িক� �ভুৰ আৎমা েচমছনৰ ওচৰৈল আিহিছল।
েতওঁ ৰছীেবাৰ ভািঙ, এটা মৃত গাধৰ পৰা এটা
সেতজ কঁকালৰ হাড় তুিল ল'েল আৰু ১০০০
শ�ক হতয্া কিৰেল।



পেলি�ন অনুস�ানকাৰী দেল েচমছনক িবচািৰিছল। এিদন ৰািত েতওঁেলােক েতওঁক
এখন চহৰত ফা�ত েপলাই িছল আৰু চহৰৰ দুৱাৰব� কিৰ িদিছল। িক� েচমছেন
বািহৰৈল ওলাই গ'ল - চহৰৰ দুৱাৰখন কা�ত ৈল!



িক� েচমচেন ঈ�ৰক িবফল কিৰেল। ঈ�েৰ
েতওঁক শি� িদিছল েযিতয়াৈলেক েতওঁ আ�া
পালন কিৰিছল। এিদন েচমচেন েতওঁৰ শি�ৰ
ৰহসয্ েডিললা নামৰ এজন সু�ৰ পেলি�ন গ�চৰৰ
ৈসেত ভাগ বতৰা কিৰিছল। তাই শই থােকাঁেত
এজন মানুেহ েচমছনৰ চুিল খুৰাই িছল।



েতিতয়া পেলি�ন ৈসনয্সকেল েডিললাৰ
েশাৱিন েকাঠাত েচমছনক আ�মণ
কিৰিছল। েচমচেন কেঠাৰ যঁুজ িদিছল -
িক� েতওঁৰ শি� নাইিকয়া ৈহিছল।
েতওঁৰ শ�সকেল চকু দুটা উিলয়াই
িদেল। অ� আৰু দুবর্ল, েচমছন
পেল�ীয়সকলৰ দাস ৈহ পিৰিছল।
েতওঁেলােক হাঁিহিছল আৰু ঈ�ৰৰ
েসৱকক উপহাস কিৰিছল।



পেল�ীয়সকেল এটা েভাজ খাইিছল।
েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ মাছ-েদৱতা
ডাগনক েচমছনক েতওঁেলাকৰ হাতত
িদয়াৰ বােব �শংসা কিৰিছল।
েতওঁেলােক ডাগনৰ মি�ৰত সুৰাপান
কিৰিছল আৰু আনি�ত ৈহিছল।
েতিতয়া েতওঁেলােক েচমছনক
েতওঁেলাকৰ বােব �দশর্ন
কিৰবৈল আ�ান জনাইিছল।



এজন লৰা েচমছনক আিন মি�ৰেটা ৈতয়াৰ কৰা ��েবাৰৰ ওপৰত েহলান িদবৈল
িদিছল। ছাদত ৩০০০ পেল�ীয় আিছল, আৰু মি�ৰত আৰু বহুেতা আিছল, সকেলােৱ
েতওঁক উপহাস কিৰিছল। িক� কাৰাগাৰত েচমছনৰ চুিল বািঢ়বৈল আৰ� কিৰিছল। 
এিতয়া েতওঁ �াথর্না কিৰিছল, "েহ ঈ�ৰ, েমাক এবাৰ শি�শালী কৰক, যােত মই

েমাৰ দুটা চকুৰ
�িতেশাধ লওঁ।"



ঈ�েৰ েচমছনক পুনৰ শি� িদব েন? 
েচমচেন অস�ৱ কিৰব পািৰবেন? হয়! 
হয়! চাপ আৰু গধুৰ ৈহ েচমচেন
শি�শালী ��েবাৰক আঁতৰাই
েপলাইিছল। ডাগনৰ মি�ৰ�ংস�ূপত
পিতত ৈহিছল, যাৰ ফলত হাজাৰ

হাজাৰ পেল�ীয় েলাকৰ
মৃতুয্ ৈহিছল –
আৰু েচমছন!



েচমচন, ঈ�ৰৰ শি�শালী বয্ি�

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

নয্ায়াধীশ ১৩-১৬

“ে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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