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েমৰী আৰু মাথর্া িচি�ত ৈহ পিৰিছল।
েতওঁেলাকৰ ভােয়ক লাজাৰ অসু�
আিছল - অিত অসু�। ভ�ীসকেল
জািনিছল েয লাজাৰ েসানকােলই
মৃতুয্বৰণ কিৰব পােৰ। েতওঁেলােক
যীচুক পিঠয়াইিছল। েতওঁ
েবথািনৰ এই সৰু পিৰয়ালেটাক
ভাল পাইিছল।



েযিতয়া যীচুেৱ লাজাৰৰ িবষেয় শিনিছল েতিতয়া েতওঁ েতওঁৰ িশষয্সকলক
এইদেৰ ৈকিছল: "এই েৰাগ মৃতুয্ত েশষ নহ'ব।" যিদও যীচু বহু মাইল দূৰত
আিছল, তথািপও েতওঁ জািনিছল েয লাজাৰৰ ৈসেত িক ঘিটব।



যীচুেৱ েবথািনৈল েযাৱাৰ দুিদন আগেত অেপ�া কিৰিছল। তাৰ িপছত েতওঁ িকবা
এটা ৈকিছল িযেয় েতওঁৰ িশষয্সকলক িবি�ত কিৰিছল। "লাজাৰ মিৰেছ। মই সুখী
েয মই তাত নািছেলা গিতেক আপুিন িব�াস কিৰব পােৰ।" এই অ�ুত শ�েবাৰৰ
অথর্ িক আিছল? যীচুেৱ িক কৰাৰ পিৰক�না কিৰিছল?



েযিতয়া যীচু
েবথানীত উপি�ত
ৈহিছল, েতিতয়া
লাজাৰ চািৰিদন
ধিৰ মৃত ৈহ আিছল।

কবৰৰ কােপাৰত
েমিৰয়াই েথাৱা েতওঁৰ
শৰীৰেটা গহাৰ দেৰ
সমািধত আিছল।



মাথর্াই যীচুক লগ কিৰবৈল ৈগিছল। যীচুেৱ এইদেৰ ৈকিছল: "েতামাৰ ভােয়ক পুনৰ
উিঠব।" "মই জােনা - েশষৰ িদনেটাত পুনৰুৎথানত," মাথর্াই উৎতৰ িদিছল। তাই
ভািবিছল েয তাই লাজাৰক পুনৰ চাবৈল সময়ৰ েশষৈলেক অেপ�া কিৰব লািগব।
িক� যীচুেৱ িকবা েবেলগ বুজাইিছল।



"মই পুনৰুৎথান আৰু জীৱন," যীচুেৱ
মাথর্াক ৈকিছল। "িয জেন েমাক িব�াস
কেৰ েতওঁ মৃতুয্বৰণ কিৰেলও জীয়াই
থািকব।" মাথর্াই যীচুক িব�াস কিৰিছল।
তাই জািনিছল েয েতওঁ ঈ�ৰৰ পু�।

িক� েতওঁ লাজাৰক েকেনৈক
সহায় কিৰব পােৰ?



লাজাৰৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ বােব সকেলােৱ দুখী ৈহিছল। েতওঁৰ
ভ�ী েমৰীেয় কাি� আিছল। তাইৰ ব�ুসকেলও তাইক
সা�না িদবৈল েচ�া কিৰিছল। যীচুেৱও কাি�িছল।



যীচুেৱ েলাকসকলৰ ৈসেত সমািধৈল
ৈগিছল। দুৱাৰমুখৰ ওপেৰেৰ এটা
ডাঙৰ িশল পিৰ আিছল।



"িশলেটা কািঢ় িনয়ক," যীচুেৱ আেদশ িদিছল।
"�ভু," মাথর্াই উৎতৰ িদিছল, এই
সময়ত দুগর্� ওলাইেছ, িকয়েনা
েতওঁ চািৰ িদন ধিৰ মিৰেছ।"



যীচুৰ আ�াত
েলাকসকেল িশলেটা কািঢ়

ৈল যায়। েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁৰ
�গ�য় িপতৃক �াথর্না কিৰিছল।
যীচুেৱ ইমান মহান অেলৗিকক কাযর্য্
কিৰবৈল ওলাইিছল েয মানুেহ জািনব
পািৰব েয ঈ�েৰ েতওঁক পিঠয়াইেছ।
"লাজাৰ!" যীচুেৱ িচঞিৰ উিঠল।
"বািহৰৈল আহক!" মানুহেবােৰ িন�য়
আচিৰত ৈহ গহােটাৰ ফােল চাই

আিছল। যীচুেৱ

এজন মৃত বয্ি�ক
জীয়াই ৰািখব পািৰবেন?



হয়! 
লাজাৰ
গহাৰ পৰা

ওলাই আিহিছল, 
সকেলােৱ কবৰৰ
কােপাৰত
েমিৰয়াই ৈলিছল
- জীিৱত!



"তাক িঢলা কিৰ িদয়ক," যীচুেৱ ৈকিছল। "তাক যাবৈল
িদয়ক।" তাত িক আন� আিছল! চকুপানী হাঁিহৈল
পিৰৱিতর্ ত হ'ল। যীচুেৱ েতওঁৰ বাকয্ পালন কিৰিছল। 

লাজাৰ আেকৗ জীয়াই আিছল। 
েকৱল ঈ�ৰৰ পু�ই এজন মৃত
বয্ি�ক জীৱন িদব পািৰিছল।



এই অেলৗিকক ঘটনা েদিখ বহুেত যীচুক িব�াস কিৰিছল। িক� আন িকছুমােন েতওঁক
েতওঁৰ শ�সকলক জনায় - মি�ৰৰ েনতাসকলক। ঈষর্াৰ ৈসেত েতওঁেলােক যীচুক
হতয্া কৰাৰ ষড়য� কিৰিছল। েযিতয়া যীচুেৱ এই কথা জািনিছল েতিতয়া েতওঁ অলপ

সময়ৰ বােব আঁতিৰ ৈগিছল।



যীচু আৰু লাজাৰ

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

জন ১১

“ে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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