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বািটর্ মাউছ (বাৰ-িটম-আয়-আমাক) এজন অ� বয্ি� আিছল, িযিৰেকাৰ ওচৰত
ৰা�াৰ কাষত বিহ আিছল। িভ�া কৰা। িকছুমান দয়ালু মানুেহ েতওঁক পাৰ ৈহ
েযাৱাৰ সময়ত এটা সৰু মু�া বা খাদয্ৰ টুকুৰা িদিছল। বািটর্ মাউেছ কাম কিৰব
েনাৱািৰেল কাৰণ েতওঁ েদখা নাপায়। েতওঁ েকৱল িভ�া কিৰব পািৰিছল।



এিদন ৰাজপথেটা বয্� আিছল। বািটর্ মাউেছ বহুভিৰৰ �া� শিনিছল।
িকবা অ�াভািৱক ঘটনা ঘিটিছল। অিত েসানকােলই অ� বয্ি�জেন
িশিকেল েয এইেটা িক। নাজােৰথৰ যীচু চহৰত আিছল। 
যীচুক চাবৈল, েতওঁৰ কথা শিনবৈল িভৰ ৈহিছল।



"যীচু, দায়ূদৰ পু�, েমাৰ ওপৰত দয়া
কৰক!" বািটর্ মাউেছ িকয় িচঞিৰ িছল? 
যীচুেৱ েতওঁক সহায় কিৰব পািৰব বুিল
েতওঁ িকয় ভািবিছল? হয়েতা েতওঁ
যীচুেৱ আেৰাগয্ েহাৱা আনসকলৰ িবষেয়
শিনিছল। িকছুমান বিধৰ, িকছুমান েবাবা, 
িকছুমান প�ু - আৰু িকছুমান অ�, 
েযেনৈক েতওঁ আিছল। "দায়ূদৰ পু�, 
েমাৰ ওপৰত দয়া কৰক," বািটর্ মাইউেচ
বােৰ বােৰ িচঞিৰ উিঠল। আশােৰ তাৰ
ক��ৰ বািজ উিঠল।



বািটর্ মাউচ এটা কথািনি�ত
আিছল। যিদ েতওঁ এিতয়া সহায়
নাপােল, েতওঁ েকিতয়াও আন
সুেযাগ নাপাব পােৰ। যীচুেৱ
হয়েতা আেকৗ েকিতয়াও িনজৰ
পথ পাৰ নকিৰব পােৰ।



বািতর্ মাউেছ যীচুৰ ওচৰৈল
যাব লগা ৈহিছল। িক�
মানুহেবাৰ লৰচৰ কৰা
নািছল। "স্শশহ!" 
েতওঁেলােক ক'েল।
েতওঁেলােক েতওঁক শা�
হ'বৈল সতকর্ কিৰ িদিছল।



িক� বািটর্ মাউেছ চুচ আপ কৰা নািছল। েস িচৎকার
কের চেলেছ। হঠােত যীচু ৈৰ গ'ল! শিনিছল! অ�
মানুহজনক েতওঁৰ ওচৰৈল অনাৰ আেদশ িদিছল! 
"ভাল আনি�ত হওক," মানুেহ বািটর্ মাউচক ৈকিছল।
"উৎথান। েতওঁ আেপানাক েফান কিৰেছ।"



িনজৰ েপাছাকেটা আঁতৰাই বািতর্ মাউচ উিঠ যীচুৰ ওচৰৈল আিহল।



"মই আেপানাৰ বােব িক কিৰব িবচাৰা?" যীচুেৱ সুিধেল।
আপুিন েকেনদেৰ উৎতৰ িদেলেহঁেতন? আপুিন বহুত
টকা বা সু�ৰ নতুন কােপাৰ িবচািৰেলেহঁেতন েনিক? 
বািটর্ মাউেছ এইেটােৱই িবচািৰিছল েনিক?



নহয়, অ� বািতর্ মাউেছ যীচুক েসাণ
বা সু�ৰ কােপাৰ িবচৰা নািছল। তুিম
জােনা িস িক িবচািৰিছল।



"�ভু, মই হয়েতা েমাৰ দৃি� লাভ কিৰম।" বািটর্ মাউেছ চাব িবচািৰিছল! 
গছ-গছিন, চৰাই আৰু ঈ�ৰৰ সৃি�ৰ সকেলা েসৗ�যর্ চাবৈল। েতওঁ চাব
িবচািৰিছল যােত েতওঁ িনজৰ যৎন ল'ব পােৰ আৰু িভ�াৰী নহ'ব পােৰ।



েতিতয়া যীচুেৱ বৰিতমায়ুসকলক এইদেৰ ৈকিছল: "েতামাৰ দৃি�
আহৰণ কৰক। আেপানাৰ িব�ােস আেপানাক ৰ�া কিৰেছ।"



এেকলেগ েতওঁ িনজৰ দৃি� লাভ কিৰেল
আৰু যীচুক অনুসৰণ কিৰেল। েতওঁ েকৱল
এয়াই ক'ব পািৰিছল েয
"ঈ�ৰ আচিৰত! েতওঁ
েমাক আেৰাগয্ কিৰেল!" 
এইেটা বািটর্ মাউছৰ
বােব এটা আ�যর্কৰ
মুহূতর্ আিছল।



সকেলা েলােক েযিতয়া ইয়াক
েদিখিছল, েতওঁেলােক ঈ�ৰক �শংসা
কিৰিছল। আেকৗ এবাৰ েতওঁেলােক
ঈ�ৰৰ পু� যীচুৰ আচিৰত শি�েদিখ
এজন দিৰ� অ� িভ�াৰীক দৃি�
আকষর্ণ কৰা েদিখিছল।
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এই কািহনী েপাৱা যায়
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“ে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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