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যীচু এজন
মহান শিক্ষক আছিল

– এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। মানহেু তেওঁৰ
কথা শুনিছিল। যীচুৱে তেওঁলোকক দয়াল, ু 
ভাল আৰুদয়ালুহবলৈ কৈছিল। আনসকলে 
তেওঁলোকক ঘৃণা আৰুআঘাত কৰিব পাৰে, 
কিন্তু ঈশ্বৰে তেওঁলোকৰ যত্ন ল'ব। 



যীচুৱে বহুতো কথা
শিকাইছিল। তেওঁ
কৈছিল যে ঈশ্বৰৰ 
মানহেু পৃথিৱীখন 
কঢ়িয়াই আনিছে
যিদৰে এটা মমবাতিয়ে 
ঘৰ জ্বলাই ছে। এটা
আন্ধাৰ কোঠাত 
মমবাতিএটাই কিমান 
পাৰ্থক্য আনিছে! 



যীচুৱে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবে বিশ্বাস কৰা 
লোকসকলৰ সৈতে "চকুৰ বাবে চকু, দাঁতৰ 
বাবে দাঁত"। কিন্তু যীচুৱে শত্ৰুসকলৰ প্ৰতিও 
দয়া, ক্ষমা আৰুপ্ৰেম 
শিকাইছিল। 



যীচুৰ দিনত কিছুমান লোকে অতি পবিত্ৰ 
বলিু ভাও ধৰিছিল। যেতিয়া তেওঁলোকে 

ভিক্ষাৰীসকলক টকা দিছিল, তেওঁলোকৰ 
ওচৰত এজন মানহেু শিঙা বজাইছিল যাতে 
সকলোৱে চাব। যীচুৱে এইদৰে কৈছিল: 

"তোমালোকে গোপনে দান কৰা, 
আৰুঈশ্বৰে তোমাক পুৰস্কৃত 
কৰিব।" 



যীচুৱে প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে একেটা শিক্ষা কৰিছিল। কিছুমান 
মানহেু ব্যস্ত ৰাস্তাৰ কোণত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যাতে 
সকলোৱে সেইবোৰ চাব আৰুশুনিব পাৰে। তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ 

প্ৰতি গুৰত্বু নিদিলে। তেওঁলোকে আনে 
তেওঁলোকৰ বিষয়ে কি ভাবিছিল তাৰ 
বিষয়ে চিন্তা কৰিছিল। যীচুৱে
তেওঁলোকক ভণ্ড বলিু অভিহিত

কৰিছিল -মিছা 
অভিনেতা। 



যীচুৱে প্ৰায়ে প্ৰকৃতিক তেওঁৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে বজাব ু লৈ 
ব্যৱহাৰ কৰিছিল। উদাহৰণ স্বৰপেূ , তেওঁ চৰাইবোৰলৈ 
আঙুলিয়াই দিছিল। তেওঁ কৈছিল,"তোমাৰ স্বৰ্গীয় পিতৃয়ে 

তেওঁলোকক খুৱায়।" "চিন্তা নকৰিব।
ঈশ্বৰেও তোমাক খুৱাব।" 



"ধনী ৰজা চলোমনকো লিলিৰ দৰে পোছাক পৰিধান কৰা 
নাছিল," যীচুৱে আগবাঢ়ি গৈছিল। "যদি ঈশ্বৰে পথাৰৰ ঘাঁহ 
কাপোৰ পিন্ধে, তেন্তে তেওঁ তোমালোককো কাপোৰ পিন্ধাব 
নোৱাৰিবনে?" যীচুৱে লোকসকলক ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিবলৈ 
শিকাইছিল যিয়ে আমাৰ সকলো প্ৰয়োজনীয়তাৰ ব্যৱস্থা 
কৰে। 



"যদি আপুনি আপোনাৰ ভায়েকক 
বিচাৰ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ 
নিজৰ চকুত কাঠৰ এটা 
ডাঙৰ কাঠ থাকিলে 
তেওঁৰ চকুৰ পৰা 
এটুকুৰা কাঠ ৰখাৰ 
চেষ্টা কৰাৰ দৰে," 
যীচুৱে কৈছিল। 
হয়তো মানহেু হাঁহিলে।
কিন্তু তেওঁলোকে 
তেওঁৰ অৰ্থৰ 
কথা ভাবিব লাগিছিল। 



যীচুৱে কৈছিল যে
মানহেু ঈশ্বৰক সহায় 
বিচাৰিব লাগে। যেতিয়া
ভোকাতুৰ শিশুৱে পিঠা 
বিচাৰে তেতিয়া
পাৰ্থিৱ পিতৃসকলে 
শিলৰ এটা পিণ্ড 
দিয়ে নেকি? নহয়! 
তেওঁলোকে ভাল 
বস্তু দিয়ে। যিসকলে 
সুধিছে তেওঁলোককো 
ঈশ্বৰে ভাল 
বস্তু দিয়ে। 



মহান শিক্ষক যীচুৱে মিছা শিক্ষকসকলৰ 
বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিছিল। যীচুৱে
এইদৰে কৈছিল: "তেওঁলোকে ভেড়াৰ দৰে 
পোছাক পিন্ধে।" "কিন্তু ভিতৰত, সিহঁত 
নেকড়ে!" তেওঁ কৈছিল যে মিছা শিক্ষকসকল 

তেওঁলোকে জীয়াই থকা জীৱনৰ 
দ্বাৰা জনা যাব। 



তেওঁ কোৱা এটা কাহিনীত যীচুৱে দেখুৱাইছিল যে যিসকলে 
ঈশ্বৰৰ বাক্যপালন কৰে তেওঁলোক শিলৰ ওপৰত নিজৰ ঘৰ 

নিৰ্মাণৰ্ম কৰা মানহৰু দৰে। এক
ভয়ংকৰ ধুমহাৰু সৃষ্টি হ'ল।
যেতিয়া ই শেষ হ'ল, ঘৰটো

দঢ়ৃ হৈ থিয় হ'ল। 



কিন্তু এজন মৰ্খূৰ্খ মানহেু বালিৰ ওপৰত নিজৰ ঘৰ 
নিৰ্মাণৰ্ম কৰিছিল। যেতিয়া ধুমহা ু ইয়াৰ বিৰদ্ধেু প্ৰহাৰ কৰা 
হৈছিল, ইয়াৰ দৰ্বুৰ্বল ভেটিৰ বাবে ই পৃথক হৈ পৰিছিল। যীচুৱে 
কৈছিল যে যিসকলে ঈশ্বৰৰ বাক্য পালন নকৰে তেওঁলোক 
তেনে ধৰণৰ পুৰষ।ু 



যীচুৰ কথাত জনতা আচৰিত হৈছিল। 
তেওঁলোকে আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা 
কথা শুনা নাছিল। এতিয়া তেওঁলোকে 
জানিছিল যে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবলৈ 
যথেষ্ট নহয়। তেওঁলোকেও প্ৰতিদিনে 
ইয়াক মানি চলিব লাগিব। 



যীচু মহান িশ�ক

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

মিথ ৫-৭, লকূ ৬

“ে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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