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যেতিয়া যীচুৱে এদিন মন্দিৰলৈ গৈছিল, তেতিয়া 
তেওঁ দেখিলে যে মানহেু ঈশ্বৰৰ ঘৰক অসন্মান 
কৰিছে। তেওঁলোকে জন্তু বিক্ৰী কৰি আছিল 
আৰুমন্দিৰত ধন বিনিময় কৰিছিল! 



ৰজ্জৰু পৰা চাবকু মাৰি যীচুৱে ব্যৱসায়ীসকলক মন্দিৰৰ পৰা 
উলিয়াই দিছিল। "এই বস্তুবোৰ আঁতৰাই নিয়ক," তেওঁ আদেশ 
দিছিল। "মোৰ পিতৃ গৃহক ব্যৱসায়ৰ স্থান নকৰিব।" যীচুৱে 
তেওঁৰ পিতৃগৃহক ভাল পাইছিল। 



নেতাসকলে যীচুৰ
মন্দিৰ টো পৰিষ্কাৰ 
কৰাৰ অধিকাৰ আছে
বলিু দেখুৱাবলৈ এটা 
চিহ্ন দাবী কৰিছিল। 
"এই মন্দিৰটো ধ্বংস 
কৰক আৰুমই ইয়াক
তিনি দিনৰ ভিতৰত
উত্থাপন কৰিম," 
যীচুৱে উত্তৰ দিছিল। 
অসম্ভৱ! মন্দিৰটো
নিৰ্মাণৰ্ম কৰিবলৈ 
ছিয়াল্লিশ বছৰ 
লাগিছিল।



কিন্তু যীচুৱে তেওঁৰ শৰীৰৰ 
বিষয়ে কৈছিল। মন্দিৰৰ 
দৰে তেওঁৰ শৰীৰো ঈশ্বৰৰ 
বাসস্থান আছিল। যদিও 
যীচুৱে ক্ৰছত মৰিব তেওঁ 
জানিছিল যে ঈশ্বৰে তৃতীয় 
দিনা তেওঁক মতৃ ্যুৰ পৰা 
ডাঙৰ কৰিব। 



নিশা মন্দিৰৰ এজন 
নেতাই যীচুক সাক্ষাৎ
কৰিছিল। তেওঁ 
অলৌকিক ঘটনাৰ
দ্বাৰা জানিছিল যে 
যীচুক ঈশ্বৰে 
পঠিয়াইছিল। 
নিকোডেমাছে 
ঈশ্বৰৰ বিষয়ে 
অধিক জানিবলৈ
যীচুৰ ওচৰলৈ 
আহিছিল। 



যীচুৱে নিকোদেমাছক 
কৈছিল যে ঈশ্বৰৰ 
ৰাজ্যত প্ৰৱেশ 
কৰিবলৈ পুনৰ মানহৰু 
জন্ম হ'ব লাগিব। 
নিকোডেমাছে বজিু
পোৱা নাছিল। এজন 
ডাঙৰ মানহু কেনেকৈ 
পুনৰ কেঁচুৱা হ'ব
পাৰে? ইয়াৰ উপৰিও, 
তেওঁ ধাৰ্মিকৰ্মি
আছিল। সেয়া পৰ্যাপ্ত 
নাছিল নেকি? 



"আত্মাৰ পৰা জন্ম 
হোৱা আত্মা হৈছে 
আত্মা," যীচুৱে
বৰ্ণনা ৰ্ণ কৰিছিল। 
"ঈশ্বৰৰ আত্মা
বতাহৰ দৰে। মানহেু 
বতাহ দেখা বা বজিু 
নাপায়। তেওঁলোকে 
কেৱল বতাহে কি
কৰে সেয়া হে চায়।"



যীচুৱে নিকোদেমাছক 
ইস্ৰায়েলৰ সন্তানসকলে মোচিৰ ওচৰত বহু 

আগতে অভিযোগ কৰাৰ বিষয়ে সোঁৱৰাই দিছিল। তেওঁলোকে 
কান্দি কান্দি কৈছিল: "আমাৰ ওচৰত খাদ্য নাই, পানী নাই 
আৰুঈশ্বৰে আমাক দিয়া পিঠাক আমি ঘৃণা কৰোঁ।" 



মানহৰু পাপে ঈশ্বৰক খং 
তুলিছিল। তেওঁ জ্বলন্ত সৰ্পঠেলি 
দিছিল তেওঁলোক। সৰ্পবোৰে
মানহুবোৰক কামৰিু ছিল। বহুতে 
মতৃ ্যুবৰণ কৰিছিল। 



আমি পাপ কৰিছো। প্ৰাৰ্থনা কৰক 
যাতে প্ৰভুয়ে সৰ্পবোৰ কাঢ়ি নিব," 
লোকসকলে অনৰু োধ কৰিছিল। 
সেয়েহে মোচিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে 
প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। কিন্তু ঈশ্বৰে 
সৰ্পবোৰ কাঢ়ি নিলে। 



ঈশ্বৰে মোচিক এটা জ্বলন্ত 
সৰ্প বনাবলৈ আৰুএটা খুটাত 
স্থাপন কৰিবলৈ কৈছিল। ঈশ্বৰে
প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল: "কামোৰা
সকলোৱে মেৰৰু সৰ্পটোলৈ চালে জীয়াই 
থাকিব।" মোচিয়ে এটা ব্ৰঞ্জৰ সৰ্প 
তৈয়াৰ কৰিছিল আৰুযিসকলে ইয়াক 
চাইছিল তেওঁলোক আৰোগ্য হৈছিল। 



যীচুৱে নিকোদেমাছক কৈছিল 
যে মানহৰু পুত্ৰক ব্ৰঞ্জৰ 
সৰ্পৰ দৰে ওপৰলৈ তুলি ল'ব
লাগিব। যীচুৱে সেই ক্ৰছৰ

বিষয়ে কৈছিল য'ত 
তেওঁ পাপীসকলৰ 

বাবে মৰিব।



চনত যীচুৱে এইদৰে কৈছিল: 

"ঈশ্বৰে পৃথিৱীখনক ইমান েই
ভাল পাইছিল যে তেওঁ তেওঁৰ

একমাত্ৰ পুত্ৰক দিছিল, যিজনে 
তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে 
তেওঁ ধ্বংস হোৱা উচিত 
নহয় কিন্তু চিৰস্থায়ী 

জীৱন যাপন 
কৰিব লাগে।" 



ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যিয়ে
যীচুক বিশ্বাস কৰে তেওঁ 

ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালত 
জন্ম গ্ৰহণ কৰে। 



হয়তো নিকোডেমাছ সেই নিশা যীচুৰ শিষ্য 
হোৱা নাছিল। কিন্তু বহু বছৰৰ পিছত 
নিকোদেমাছে দেখুৱাইছিল যে তেওঁ যীচুক 
প্ৰেম কৰিছিল আৰুবিশ্বাস কৰিছিল 
আৰুঈশ্বৰৰ ক্ৰুচবিদ্ধ পুত্ৰক 
সমাধিস্থ কৰাত সহায় কৰিছিল। 



ছিল। আন লোকসকলে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বিষয়ে শুনিবলৈ 
আৰুঈশ্বৰৰ পুত্ৰ নাজাৰেথৰ যীচুত বিশ্বাস ৪৫১৮ ইয়াৰ 
পিছত যীচু আৰুতেওঁৰ শিষ্যসকলে উত্তৰদিশে যাত্ৰা 
কৰিবলৈ ওলাই কৰাৰ সুযোগ পোৱাৰ 
আৱশ্যক আছিল। 



মি�ৰৰ মৰু�ীেয় যীচুক সা�াৎ কেৰ

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

জন 2-3, সংখয্া 21

“ে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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