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একিদন যীশ মি�ের েগেলন। িতিন েদখেলন, েলােকরা
ঈ�েরর গৃহেক অস�ান করেছ। মি�েরর সামেন তারা
পশ িবি� ও পয়সা আদান-�দান করিছল।



িতিন দিড় িদেয় একিট চাবুক বানােলন, আর আদান-�দানকারীেদর মি�র েথেক
তািড়েয় িদেলন। িতিন আেদশ করেলন, “এগেলা এখান েথেক িনেয় যাও, আমার
িপতার গৃহেক বয্বসার �ান েকােরা না।” যীশ তাঁর িপতার গৃহেক ভােলাবাসেতন।



েনতারা যীশর কােছ দািব
করল েয, েকানও অেলৗিকক
িচ� েদখান, যােত েবাঝা
যায় েয, তাঁর মি�র শ�
করার অিধকার আেছ। যীশ
উৎতর িদেলন, “মি�রিট
েভে� েফল, িতনিদেন আিম
আবার তা বানাব।” অস�ব!
েছচি�শ বছর েলেগেছ এই
মি�রটা বানােত।



যীশ িক� তাঁর েদেহর কথা বেলিছেলন।
মি�েরর মেতা, তাঁর শরীর িছল ঈ�েরর
বাস�ান। যিদও যীশ �ুেশ মারা যােবন, 
িতিন জানেতন েয, ঈ�র
িতনিদেন তাঁেক মৃতেদর
মধয্ েথেক উঠােবন।



মি�েরর এক েনতা
রাে�েবলা যীশর সােথ
সা�াৎ করেত এেলন।
যীশর অেলৗিকক কাজ
েদেখ িতিন বুঝেত
েপেরিছেলন েয, যীশ
ঈ�র �ারা ে�িরত। ঈ�র
স�ে� আরও জানার জনয্
নীকদীম যীশর কােছ
এেসিছেলন।



যীশ নীকদীমেক বলেলন, 
ঈ�েরর রােজয্ �েবশ
করেত হেল েলাকেদর
নতুন জ� �হণ করা
দরকার। নীকদীম বুঝেত
পারল না। েকমন কের
একজন বয়� মানুষ িশশ
হেত পাের? একজন
ধম�য় েনতা হওয়াটা িক
যেথ� িছল না?



যীশ বয্াখয্া করেলন, “েয
েকউ আৎমায় জ�ায়, েস
আিৎমক। ঈ�েরর আৎমা
কেপােতর মেতা। েলােকরা
বাতাসেক েদখেত ও
বুঝেত পাের না। শধু
বাতাস যা কের, তারা তা
েদখেত পায়।”



যীশ নীকদীমেক �রণ কিরেয় িদেলন েয, অেনক িদন আেগ, 
ই�ােয়ল স�ােনরা েমািশেক অিভেযাগ কেরিছল। তারা বেলিছল, “আমােদর খাবার
েনই, জল েনই এবং ঈ�র েয রুিট েদন, তা ঘৃণা কির।”



েলাকেদর পােপ ঈ�র �ু�
হেয়িছেলন। িতিন �ল� সাপ পাঠােলন

তােদর মেধয্। েসই সাপগেলা অেনক েলাকেদর কামড়ােলা, তােত
অেনেক মারা েগল।



তারা অনুনয় করল, “আমরা পাপ কেরিছ, 
�াথর্না করুন েযন ঈ�র সাপেক আমােদর মধয্ েথেক
িনেয় েনন।” সুতরাং েমািশ তােদর জনয্ �াথর্না করল।
িক� ঈ�র সাপেক তােদর মধয্ েথেক সরােলন না।



ঈ�র েমািশেক বলেলন, “একিট �ল� সাপ
ৈতির কর ও উঁচু �ে�র উপের দাঁড় করাও। যারা
সােপর কামড় েখেয়েছ, তারা ঐ �ে�র সােপর
িদেক তাকােল বাঁচেব।” ঈ�র �িত�া করেলন।
েমািশ একিট ে�াে�র সাপ ৈতির করল এবং যারা
েসিটর িদেক তািকেয়িছল, তারা সু� হেয়িছল।



যীশ নীকদীমেক বলেলন েয, 
মনুষয্ পু�েক আবশয্ই ঐ

সােপর মেতা উঁচুেত ওঠােনা
হেব। যীশ �ুেশর কথা
বলিছেলন, েযখােন
পাপীেদর জনয্ তাঁেক

মরেত হেব।



যীশ বলেলন, “ঈ�র জগৎেক
এমন ে�ম করেলন েয, িতিন তাঁর
একমা� পু�েক িদেলন, েযন
েয েকউ তাঁেক িব�াস
কের, েস িবন� না
হয়, িক� অন�
জীবন পায়।”



এর মােন, েয
েকউ যীশেক

িব�াস কের, েসই
ঈ�েরর পিরবাের

জ��হণ
কের।



েবাধহয় েসই রােত নীকদীম যীশর িশষয্� �হণ কেরিন, 
িক� কেয়ক বছর পের নীকদীম েদিখেয়িছল েয, িতিন
যীশেক ভােলাবােসন ও িব�াস কেরন, 
যার ফল�রপ �ুশােরািপত ঈ�েরর
পু�েক কবর� করেত িতিন
সাহাযয্ কেরিছেলন।



এর পের, যীশ ও তাঁর িশষয্রা উৎতেরর িদেক যা�া করেত েবিরেয় পড়ল। অনয্
েলাকেদরও ঈ�েরর রাজয্ স�ে� েশানার �েয়াজন আেছ এবং ঈ�েরর পু� নাসরতীয়
যীশর উপর িব�াস করার সুেযাগ আেছ।



মি�েরর এক েনতা যীশর কােছ এল

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

েযাহন ২-৩; গণনাপু�ক ২১

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130



mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw —̄ n‡”Q g„Zz̈ , 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw —̄¯̂iƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz̈ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯̂‡M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb| 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb: 
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16
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