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যীচু আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলে চমৰীয়া 
দেশত ভ্ৰমণ কৰি আছিল। তেওঁলোক 
চিচাৰ নামৰ এখন চহৰলৈ আহিছিল।



তাত এটা কঁুৱা আছিল, য'ত চিচাৰৰ লোকসকলে 
তেওঁলোকৰ খোৱা পানী আঁকিছিল। ইস্ৰায়েলসকলৰ 
পিতৃ যাকোবে বহু আগতে কঁুৱাখন খনন কৰিছিল।



আবেলিটো সম্ভৱতঃ ৰ'দ আৰু গৰম আছিল। 
যীচুৱে কঁুৱাটোৰ কাষত বহি ছিল আৰু শিষ্যসকলে 
খাদ্য ক্ৰয় কৰিবলৈ চিচাৰলৈ গৈছিল।



যীচু একেবাৰে 
অকলশৰীয়া আছিল -
কিন্তু বেছি দিনৰ বাবে 
নহয়। চিচাৰত বাস
কৰা এগৰাকী মহিলা
পানী আঁকিবলৈ 
আহিছিল। যীচুৱে 
তাইক কৈছিল: "মোক 
এটা পানীয় দিয়ক।"



মহিলাগৰাকী আচৰিত 
হৈছিল। তাই ক'লে, 
"আপুনি কেনেকৈ ইহুদী 
হোৱাৰ বাবে মোৰ পৰা 
পানীয় বিচাৰিছে, এগৰাকী 
চামাৰিটান মহিলা?" সেই 
সময়ছোৱাত ইহুদীসকলে 
চামাৰিটানসকলৰ সৈতে 
কোনো আচৰণ 
কৰা নাছিল!



যীচুৱে এইদৰে কৈছিল: 
"যদি আপুনি জানিছিলযে 
মই কোন, তেন্তে 
আপুনি মোক জীয়াই 
থকা পানী বিচাৰিব।"



মহিলাগৰাকীয়ে যীচুক এইদৰে 
কৈছিল, "মহাশয়, আপোনাৰ লগত 
আঁকিবলৈ একো নাই, আৰু কঁুৱাটো 
গভীৰ। তেতিয়া আপুনি সেই জীৱিত 
পানী ক'ত পাব? আপুনি আমাৰ 
দেউতাক যাকোবতকৈ ডাঙৰ নেকি, 
যিয়ে আমাক কঁুৱাটো দিছিল. . .?



যীচুৱে মহিলাগৰাকীক কৈছিল, 
"যিজনে এই পানী খালে পুনৰ 
তৃষ্ণা হ'ব।" "কিন্তু যিজনে তেওঁক 
দিয়া পানী খাব তেওঁ কেতিয়াও 
তৃষ্ণা নকৰিব। মই দিয়া পানী... 
তেওঁৰ মাজত পানীৰ ঝৰ্ণা হৈ 
চিৰস্থায়ী জীৱনলৈ পৰিণত হ'ব।" 
"চাৰ, মোক এই পানী দিয়ক... " 

মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে।



যীচুৱে মহিলাগৰাকীক গৈ তেওঁৰ স্বামীক মাতিবলৈ 
কৈছিল। "মোৰ কোনো স্বামী নাই," মহিলাগৰাকীয়ে 
উত্তৰ দিলে। যীচুৱে এইদৰে কৈছিল: "আপোনাৰ 
পাঁচজন স্বামী আছে। "আৰু যিজন এতিয়া আপোনাৰ 
ওচৰত আছে তেওঁ আপোনাৰ স্বামী নহয়।"



মহিলাগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছিল যে যীচু এগৰাকী 
ভৱিষ্যতবক্তা আছিল। তাই তেওঁক ঈশ্বৰৰ উপাসনা ক'ত 
কৰিব লাগে সেই বিষয়ে তৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল: 
যিৰূচালেম বা চামাৰিটানসকলৰ পবিত্ৰ পৰ্বত। যীচুৱে 
কৈছিল যে প্ৰকৃত উপাসকসকলে পিতৃক আত্মা আৰু 
সত্যতাৰে উপাসনা কৰে।



"মই জানো যে মচীহ আহি আছে," মহিলাগৰাকীয়ে যীচুক 
কৈছিল। "যেতিয়া তেওঁ আহিব, তেওঁ আমাক সকলো কথা ক'ব।" 
যীচুৱে তাইক কৈছিল: "মই তোমাৰ সৈতে কথা পতা তেওঁ।" ঠিক 
তেতিয়াই শিষ্যসকল ঘূৰি আহিল। মহিলাগৰাকীয়ে তাইৰ দামী 
পানীৰ পাত্ৰটো কঁুৱাটোৰ কাষত এৰি চহৰলৈ উভতি আহিছিল।



"আহক, এজন 
পুৰুষক চাওঁক যিয়ে 
মোক মই কৰা 
সকলো বোৰ কথা 
কৈছিল," 
মহিলাগৰাকীয়ে
চিচাৰৰ পুৰুষসকলক 
কৈছিল। "এয়া খ্ৰীষ্ট 
হ'ব পাৰে নে?" 
মানুহবোৰে চহৰ
এৰি গৈ যীচুক নিজৰ 
বাবে চাবলৈ গৈছিল।



ইফালে, শিষ্যসকলে যীচুক খাবলৈ কৈছিল। কিন্তু যীচুৱে 
এইদৰে কৈছিল: "মোক পঠোৱা তেওঁৰ ইচ্ছাৰ প্ৰতি 
মোৰ আহাৰ আৰু তেওঁৰ কাম শেষ কৰা।" তেওঁৰ কাম 
আছিল মানুহক ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ অনা।



মহিলাগৰাকীৰ কথাৰ বাবে বহুতো চামাৰিটানে তেওঁৰ ওপৰত 
বিশ্বাস কৰিছিল। তেওঁলোকে যীচুক তেওঁলোকৰ সৈতে থাকিবলৈ 

কৈছিল; আৰু তেওঁ 
তাত দুদিন থাকিল।
যীচুৰ নিজৰ বাক্যৰ
বাবে আৰু বহুতে 
বিশ্বাস কৰিছিল। 
তেওঁলোকে ক'লে, 
". . . আমি নিজৰ 
বাবে শুনিছোঁ আৰু
জানো যে এয়া 
প্ৰকৃততে খ্ৰীষ্ট, 
পৃথিৱীৰ 
উদ্ধাৰকৰ্ত্তা।"
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়
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“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
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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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