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যেতিয়া যীচুক 
বাপ্তিষ্মা লোৱা 
হৈছিল, তেতিয়া
ঈশ্বৰে এইদৰে 
কৈছিল । তেওঁ ক'লে, 
"এয়া মোৰ প্ৰিয়
পুত্ৰ । তেওঁৰ 
ক্ষেত্ৰত মই 
ভালদৰে সন্তুষ্ট ।"  
ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ 
আত্মাই যীচুৰ 
ওপৰত কপৌৰ দৰে
নামি আহিছিল ।



তাৰ পিছতে ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ 
আত্মাই যীচুক এক অৰণ্যৰ 
ঠাইলৈ লৈ গৈছিল । যীচু 
অকলে আছিল ।



যীচুৱে চল্লিশ দিন উপবাস কৰিছিল । 
ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে তেওঁ কোনো খাদ্য 
খোৱা নাছিল । তেওঁ বৰ ভোক লাগিছিল ।



বাইবেলে কৈছে যে বনৰীয়া 
জন্তুবোৰো তাত আছিল ।



চয়তানে যীচুক প্ৰলোভিত কৰিবলৈ 
আহিছিল । বহু আগতে তেওঁ আদম আৰু 
হৱাক এদন বাগিচাত ঈশ্বৰক অমান্য 
কৰিবলৈ প্ৰলোভিত কৰিছিল । এতিয়া 
যীচুক পৰীক্ষা কৰা হ'ব ।



চয়তানে ঈশ্বৰৰ 
পুত্ৰ যীচুকো 
প্ৰলোভিত কৰিবলৈ 
চেষ্টা কৰিব পাৰে ।



" যদি তুমি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ , তেন্তে এই 
শিলবোৰক পিঠালৈ পৰিৱৰ্তন কৰক ।"  
তেওঁ জানিছিল যে যীচুৰ ভোক লাগিছে । 
তেওঁ জানিছিল যে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰই শিলবোৰ 
পিঠালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে । যীচুৱে 
চয়তানৰ আজ্ঞা পালন কৰিব নে ?



নহয়!  যীচুৱে চয়তানৰ আজ্ঞা পালন কৰা নাছিল । ইয়াৰ 
পৰিৱৰ্তে তেওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা উত্তৰ দিছিল ।  "মানুহে 
কেৱল পিঠাৰ দ্বাৰা জীয়াই নাথাকিব, কিনতু্ ঈশ্বৰৰ মুখৰ 
পৰা ওলাই অহা প্ৰতিটো শব্দৰ দ্বাৰা 
জীয়াই থাকিব ।"



তেতিয়া চয়তানে যীচুক মহানগৰ যিৰূচালেমলৈ লৈ 
গ’ল, পবিত্ৰ মন্দিৰলৈ য’ত মানুহে ঈশ্বৰক 
উপাসনা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত চয়তানে কি কৰিব?



"যদি তুমি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ, তেন্তে 
নিজকে তললৈ পেলাই দিয়া" 
চয়তানে ক'লে। "তেওঁৰ বাক্যই 
কয় যে তেওঁৰ স্বৰ্গদূতসকলে 
আপোনাক ৰক্ষা কৰিব।"



" নাই!" যীচুৱে উত্তৰ দিলে। "এইতো লিখা আছে... `আপুনি 
আপোনাৰ ঈশ্বৰ যিহোৱাক পৰীক্ষা নকৰিব।'"



চয়তানে আকৌ চেষ্টা কৰিলে। তেওঁ যীচুক নগৰৰ 
বাহিৰলৈ লৈ গৈ এটা অতি ওখ পৰ্বতৰ শৃংগলৈ লৈ গ’ল।



যীচুক প্ৰতিটো পাৰ্থিৱ ৰাজ্যৰ সকলো 
মহিমা দেখুৱাই চয়তানে ক'লে, "মই 
আপোনাক সকলো দিম, যদি আপুনি
তললৈ পৰি মোক পূজা কৰে।"



"মোৰ পিছফালে যোৱা চয়তান!" যীচুৱে আজ্ঞা দিলে। 
"লিখা আছে...`তোমালোকে তোমাৰ ঈশ্বৰ যিহোৱাৰ 
উপাসনা কৰিবা আৰু কেৱল তেওঁৰ সেৱা কৰিবা।'”



চয়তানে যীচুক কিছু সময়ৰ 
বাবে এৰি থৈ গ’ল। তেতিয়াই 
কিবা এটা আচৰিত কথা 
ঘটিল। ঈশ্বৰে তেওঁৰ পুত্ৰ 
যীচুক সান্ত্বনা আৰু 
যত্ন ল’বলৈ স্বৰ্গদূত 
পঠিয়াইছিল - যিজনে 
চয়তানৰ আজ্ঞা 
পালন কৰা নাছিল।



“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ
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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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