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িযেহাচূৱাৰ মৃতুয্ৰ িপছত
ই�ােয়লৰ সকেলা েলােক
ঈ�ৰক অমানয্ কিৰ েতওঁক
িনজৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই
েপলাইিছল। ঈ�েৰ চুবুৰীয়া
িমিদয়ানীয়সকলক ই�ােয়লৰ

শসয্ আৰু ঘৰ �লাবৈল
িদয়ক। ই�ােয়লসকেল
গহাসমূহত বাস কিৰব
লগা ৈহিছল।



এজন ই�ােয়লীয় িগিডয়েন িন�য় েঘঁহু েখিত
কিৰবৈল েগাপেন ঠাই পাইিছল। েস একটা
বণর্ গােছর িনেচ একটা লুিকেয় থাকা
ওয়াইনে�েসর �ারা শসয্টা েকঁেপ উঠাল।
িমিডয়ানসকেল ঠাইখন নাজািনিছল - িক�

ঈ�েৰ কিৰিছল! 

ঈ�েৰ িগিডয়নৰ বােব এটা
বাতর্ া সহ এজন
এে�ল পিঠয়াইিছল।



ঈ�েৰ িবচািৰিছল েয িগিডয়েন িনজৰ িপতৃৰ িমছা ঈ�ৰৰ �িত�িব �ংস
কৰক আৰু �কৃত ঈ�ৰৰ বােব এটা েবদী িনমর্াণ কৰক। যিদও িগিডয়েন ভয়
কিৰিছল েয েতওঁৰ েদশবাসীেয় েতওঁক হতয্া কিৰব, 
তথািপও েতওঁ ঈ�েৰ আেদশ িদয়া অনুসিৰ কিৰিছল।



ঈ�েৰ ও িবচািৰিছল েয িগডেন দু� িমিদয়ানসকলৰ িবৰুে� ই�ােয়লৰ ৈসনয্বািহনীক
েনতৃ� িদয়ক। িক� িগিডয়েন ভয় খাইিছল। েতওঁ ঈ�ৰ েতওঁৰ ৈসেত আেছ বুিল এটা
িবেশষ িচ� িবচািৰিছল। তাৰ িপছত েতওঁ মািটত েভড়াৰ ছাল এটা ৰািখেল।



"যিদ েকৱল ৰুণত েডউকা থােক, আৰু ই সকেলা
মািটত শকান হয়, েতে� মই জািনব পািৰম েয আপুিন
েকাৱাৰ দেৰ ই�ােয়লক েমাৰ হাতত বচাব।" ৰািতপুৱা, 
মািট শকান আিছল, িক� ৰুণেটা েৱট িতয়াই আিছল!



িগিডয়েন এিতয়াও সে�হ কিৰিছল। এিতয়া েতওঁ
িবচািৰিছল েয ঈ�েৰ মািটত েডউকা পিঠয়াওক
িক� ৰুণত নহয়। িপছিদনা ৰািতপুৱা - মািটখন
েবয়া আিছল, িক� ৰুণেটা শকান আিছল!



িগিডয়েন ৩২,০০০ জনীয়া ৈসনয্বািহনীেৰ আৰ� কিৰিছল। ঈ�েৰ ইয়াক মা� ৩০০ জন
পুৰুষৈল �াস কিৰিছল। ঈ�েৰ িনিবচািৰিছল েয ই�ােয়লসকেল "েমাৰ িনজৰ হােতেৰ
েমাক ৰ�া কিৰেছ" বুিল েকাৱা। েকৱল ঈ�ৰই ই�ােয়লৰ �াণকতর্ া আিছল।



িগিডয়নক জািন ঈ�েৰ েতওঁক েগাপেন এজন িমিডয়ানাইট ৈসিনকক এটা
অ�ত সেপানৰ িবষেয় েকাৱা শিনবৈল িদিছল। সেপানত, এটা িমিডয়ানাইট
ত�ুৰ িবপৰীেত এটা ৰুিট বাগিৰ পিৰিছল আৰু ইয়াক �ংস কিৰিছল।



আনজন ৰ�ী আতংিকত ৈহ পিৰিছল। "এইেটা ৈহেছ ... 
িগিডয়নৰ তেৰাৱাল...", েতওঁ কাি�িছল। েযিতয়া
িগিডয়েন সেপানেটা আৰু ইয়াৰ অথর্ শিনিছল, েতিতয়া
েতওঁ জািনিছল েয ঈ�েৰ েতওঁক িবজয় �দান কিৰব।



িগিডয়েন িনশাৰ আ�মণৰ পিৰক�না
কিৰিছল। েতওঁ �িতজন ৈসিনকক
এটা িশঙা আৰু িভতৰত মশাল ৈল
খালী কলহ িদিছল। েতওঁেলােক
িমিডয়ানাইট ৈসনয্বািহনীক
আগিৰ ধিৰিছল।



িগিডয়নৰ সংেকতঅনুসিৰ ৈসনয্সকেল েতওঁেলাকৰ িশঙা বজাই, 
েতওঁেলাকৰ কলহ ভািঙ িছল আৰু েতওঁেলাকৰ মশাল �লাইিছল। িক
েকালাহল! িক িব�াি�! ভয় েখাৱা িমিডয়ানীয়সকল উিঠ পলাই গ'ল।



এই মহান িবজয়ৰ িপছত ই�ােয়লৰ েলাকসকেল িগিডয়নক েতওঁেলাকৰ ওপৰত
শাসন কিৰবৈল ৈকিছল। "মই েতামাৰ ওপৰত শাসন নকেৰা...। �ভুেয় আেপানাৰ
ওপৰত শাসন কিৰব," িগিডয়েন উৎতৰ িদেল। েতওঁ জািনিছল েয মানুহৰ জীৱনত

েকৱল ঈ�ৰৰেহ শাসন কৰাৰ অিধকাৰ আেছ।



িগিডয়নৰ িলটল আিমর্

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

নয্ায়াধীশ ৬-৮

“ে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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