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হা�া এগৰাকী ভাল মিহলা আিছল আৰু এলকানাহ নামৰ এজন ভাল পুৰুষৰ ৈসেত
িববাহপাশত আৱ� ৈহিছল। েতওঁেলাক দুেয়াজেন ঈ�ৰৰ উপাসনা কিৰিছল আৰু
আনৰ �িত দয়া েদখুৱাইিছল। িক� হা�াৰ জীৱনৰ পৰা িকবা এটা েহৰাই ৈগিছল।

তাই এটা স�ান জ� িদব িবচািৰিছল। ওহ, 
তাই েকেনৈক এটা েকঁচুৱা িবচািৰিছল! 
তাই অেপ�া কিৰিছল আৰু �াথর্না
কিৰিছল আৰু আশা কিৰিছল আৰু আৰু

িকছু অেপ�া কিৰিছল।
েকােনা েকঁচুৱা অহা নাই!



�িত বছেৰ হা�াই ঈ�ৰৰ তা�ুত উপাসনা
কিৰবৈল ৈগিছল। এবছৰতাই ঈ�ৰক
�িত�িত িদিছল েয যিদ েতওঁ তাইক পু�
স�ান হবৈল িদেয়, েতে� তাই লৰা
িচৰকালৰ বােব ঈ�ৰৰ েসৱক হ'ব।



বুঢ়া এলী পুেৰািহতজেন হা�াক
�াথর্না কৰা েদিখিছল। েতওঁ
ভািবিছল েয হা�াই সুৰাপান
কিৰিছল িকয়েনা তাইৰ ওঁঠ
লৰচৰ কিৰিছল িক� েকােনা
শ� অহা নািছল। এলীেয়

হা�াক গািল পািৰেল!



িক� হা�াই এলীক তাইৰ
স�ানৰ বােব কৰা �াথর্না আৰু
ঈ�ৰৰ �িত�িতৰ িবষেয়
ৈকিছল। "শাি�েৰ যাওক," 
ইলীেয় উৎতৰ িদেল। "আৰু
ই�ােয়লৰ ঈ�েৰ আেপানাৰ
আেৱদন ম�ুৰ কৰক িযেটা
আপুিন েতওঁক িবচািৰেছ।" 
এলীৰ কথােবােৰ হা�াক
আশা িদিছল।



অিত েসানকােলই হা�াৰ হৃদয় তছনছ কিৰেল। "�ভুেয় তাইক মনত েপলাইিছল" 
আৰু তাইৰ �াথর্নাৰ উৎতৰ িদিছল। তাই আৰু এলকানাহৰ অলপ লৰা আিছল যাক
েচমুেৱল নাম িদয়া ৈহিছল (যাৰ অথর্ ৈহেছ "ঈ�েৰ শনা")।
িক� হা�াই �ভু আৰু েতওঁক িদয়া �িত�িতমনত ৰািখবেন?



হা�াই �িত বছেৰ তা�ুৈল েযাৱা
ব� কেৰ। েহৰা! তাই ঈ�ৰক িদয়া
�িত�িত ভংগ কিৰিছল েনিক? 
নহয়, হা�াই অেপ�া কিৰ আিছল
েযিতয়াৈলেক েচমুেৱলৰ বয়স
েহাৱাৈলেক েতওঁ তা�ুত বাস
কিৰবৈল আৰু ঈ�ৰৰ েসৱাত ইলীক
সহায় কিৰবৈল অেপ�া কিৰ
আিছল। তাৰ িপছত তাই তাক
তা�ুৈল ৈল আিহল।



ঈ�েৰ হা�াৰ মহান িব�াসীতাক
স�ান জনাইিছল। চমূেৱলৰ
িপছত ঈ�েৰ তাইক আৰু
িতিনটা পু� আৰু দুগৰাকী কনয্া
িদিছল। �েতয্ক বছেৰ হা�াই
ঈ�ৰৰ উপাসনা কিৰবৈল আৰু
েচমুেৱলৰ বােব ৈতয়াৰ কৰা
এটা নতুন েপাছাক আিনবৈল
তা�ুৈল ৈগিছল।



েচমুেৱল এিলৰ একমা� সহায়ক নািছল। ইলীৰ পু�
েহাফিন আৰু িফেনহােছও তাত কাম কিৰিছল। িক�
েতওঁেলােক দু� কাযর্য্ কিৰ ঈ�ৰক অস�ান কিৰিছল আৰু
েতওঁেলাকৰ েদউতাক ইলীেয় েতওঁেলাকক অনুেৰাধ
কিৰেলও পিৰৱতর্ ন নহ'ব। ইলীেয় েতওঁেলাকক

তা�ুত কাম কৰাৰ পৰা
বখর্া� কিৰব লািগিছল।
িক� েতওঁ নকিৰেল।



এিদন ৰািত েচমুেৱেল েতওঁক
এটা ক��ৰ শিনিছল। লৰা
ভািবিছল েয এইেটা এলীেয়
েফান কিৰেছ। "মই ইয়াত
আেছাঁ," েতওঁ ক'েল। "মই
েফান কৰা নািছেলাঁ," ইলীেয়
উৎতৰ িদিছল। এইেটা িতিনবাৰ
ঘিটিছল। েতিতয়া ইলীেয়
জািনিছল েয ঈ�েৰ েচমুেৱলৰ
ৈসেত কথা পািতব িবচািৰিছল।



ইলীেয় েচমুেৱলক এইদেৰ
ৈকিছল: "যিদ েতওঁ
আেপানাক েফান কেৰ, েতে�
আপুিন ক'ব লািগব, "�ভু
কওঁক, িকয়েনা আেপানাৰ
েসৱেক শিনেছ।" আৰু ঈ�েৰ
পুনৰ েফান কিৰেল আৰু
েচমুেৱলক এটা অিত
গৰু�পূণর্ বাৎতর্ া িদেল।



ৰািতপুৱা ইলীেয় েচমুেৱলক েফান কিৰিছল। "�ভুেয় আেপানাক িক ৈকেছ?" েতওঁ
সুিধেল। েডকা েচমুেৱেল েতওঁক সকেলা কথা ৈকিছল। এইেটা এটা ভয়ংকৰ বাতর্ া
আিছল - ঈ�েৰ ইলীৰ েগােটই পিৰয়ালেটা�ংস কিৰবৈল ৈগ আিছল িকয়েনা েহাফিন
আৰু িফেনহাসকল ইমান দু� আিছল।



ঈ�ৰৰ সতকর্ বাণী সঁচা হ'ল। পেল�ীয়সকলৰ
ৈসেত েহাৱা যু�ৰ সময়ত ইলীৰ দুই দু� পু�ই
ই�ােয়লৰ ৈসনয্বািহনীৰ আগত ঈ�ৰৰ জাহাজৰ
েনতৃ� িদিছল। শ�েৱ জাহাজখন দখল কিৰিছল
আৰু বহুেতা ই�ােয়লৰ ৈসেত েহাফিন আৰু
িফেনহাসকলক হতয্া কিৰিছল। েযিতয়া ইলীেয়
এই কথা শিনিছল, েতিতয়া েতওঁ িনজৰ আসনৰ
পৰা বাগিৰ পিৰিছল, িডিঙ ভািঙিছল আৰু
এেকিদনাই মৃতুয্বৰণ কিৰিছল।



ঈ�ৰৰ জাহােজ পেল�ীয়সকলৰ বােব সমসয্া কিঢ়য়াই আিনিছল। েতওঁেলােক ইয়াক
েতওঁেলাকৰ িমছা েদৱতা ডাগনৰ মি�ৰত ৰািখিছল। ৰািতপুৱা মূিতর্ ডাগনৰ মুখত
পিৰিছল। পেল�ীয়সকেল ডাগনক ওপৰৈল তুিল েল - িক� িপছিদনা ৰািতপুৱা েতওঁ
পুনৰ তলৈল নািম ৈগিছল। এইবাৰ ডাগন টুকুৰা টুকুৰাৈক ভািঙ পিৰিছল।



পেল�ীয়সকলৰ মাজত েৰাগ আৰু
মৃতুয্ িবয়িপ পিৰিছল। ঈ�েৰ
েতওঁেলাকক শাি� িদেছ েনিক
চাবৈল পেল�ীয়সকেল দুটা গৰুেৱ
জাহাজত থকা জাহাজৰ ৈসেত এখন
গাড়ী টািন িছল। িক� েতওঁেলােক
গৰুেবাৰৰ েপাৱালীেবাৰ ৰািখিছল।
েতওঁেলােক এইদেৰ ৈকিছল: 
"যিদ গৰুেবাৰ ই�ােয়লৰ ওচৰৈল যায়
আৰু েতওঁেলাকৰ েপাৱালীেবাৰ এিৰ
যায়, েতে� আিম জািনব পািৰম েয
ঈ�েৰ এেন কিৰেছ।" আৰু গৰুেবাৰ
ওপৰৈল উিঠ গ'ল!



েতিতয়া েচমুেৱেল, িয এিতয়া এজন
ডাঙৰ মানুহ আিছল, ই�ােয়লৰ
সকেলা েলাকৰ ৈসেত কথা পািতিছল।
"যিদ আপুিন আেপানাৰ হৃদেয়েৰ �ভুৰ
ওচৰৈল ঘূিৰ আেহ. . . েতওঁ
আেপানাক পেল�ীয়সকলৰ হাতৰ পৰা
িবতৰণ কিৰব।" মানুেহ ঈ�ৰৰ িব�াসী
ভিৱষয্তব�াক মািন চিলিছল। আৰু
�ভুৰ হাত েচমুেৱলৰ সকেলা
িদনপেল�ীনসকলৰ িবৰুে� আিছল।



েচমুেৱল, ঈ�ৰৰ ল'ৰা-েসৱক

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

১ েচমুেৱল ১-৭

“ে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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