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এিদন যীচুেৱ িযিৰেকাৰ
মােজেৰ পাৰ ৈহ ৈগিছল।
এই চহৰখন িযেহাচূৱাই
বহু আগেত �ংস
কিৰিছল। এিতয়া ইয়াক
পুনৰ িনমর্াণ কৰা ৈহিছল
আৰু বহুেতা মানুহ তাত
বাস কিৰিছল। েতওঁেলাকৰ
িভতৰত জাকিচয়াছ নামৰ
এজন বয্ি� আিছল।



স�ৱতঃ েজিৰেকাৰ আন েলাকসকেল জাকিচয়াছক েবিছ ভাল
েপাৱা নািছল িকয়েনা েতওঁ েতওঁেলাকৰ পৰা কৰ ধন সং�হ
কিৰিছল। জাকিচয়ােছ িকছু ধন চৰকাৰৈল ে�ৰণ কিৰিছল - িক�
িনজৰ বােব বহুত ৰািখিছল।



এজন কৰ সং�াহক েহাৱাৰ বােব জাকিচয়াছ বহুত ধনী ৈহ পিৰিছল।
েতওঁৰ ঘৰেটা খ�েটাৰ আটাইতৈক ডাঙৰ আৰু সবর্ে�� হ'ব পােৰ।



িক� েতওঁ অিত কম আিছল - ধনৰ
অভাৱ নহয়, িক� উ�তাৰ অভাৱ।
জাকিচয়াছ েকিতয়াও আন মানুহৰ
দেৰ ওখ েহাৱা নািছল।



েযিতয়া জাকিচয়ােছ শিনিছল েয যীচু েজিৰেকাত আেছ, েতিতয়া কণমািন
কৰ সং�াহেক নাজােৰথৰ মানুহজনক চাব িবচািৰিছল িযেয় িনজেক ঈ�ৰৰ
পু� বুিল দাবী কিৰিছল। িক� িভৰ ডাঠ আিছল... মানুহেবাৰ ওখ।



জাকিচয়াছৰ এটা ধাৰণা আিছল! 
যিদ েতওঁ িভৰৰ পৰা আগবািঢ়ব
পােৰ... ৰা�ােটা ওপৰৈল ওেলামাই
েথাৱা গছ এখনত উিঠযাওক... 
েতওঁ যীচুক চাব পািৰব।



িচকােমাৰ গছৰ ওপৰত উিঠ
জাকিচয়ােছ ডালেবাৰত এটা
আৰামদায়ক ফকর্ িবচািৰ পােল আৰু
যীচুৰ বােব অেপ�া কিৰবৈল িথয়
হ'ল। "মই ভাল দৃি�ভংগী ৰািখম



"জাকিচয়াছ, েসানকােল আৰু তলৈল
নািম আহক।" সৰু কৰ সং�াহেক
েতওঁৰ কাণক িব�াস কিৰব েনাৱািৰেল।
যীচুেৱ গছৰ তলত িথয় ৈহিছল। যীচুেৱ
েতওঁৰ ফােল চাই আিছল। যীচুেৱ
েতওঁক মািত আিছল!



যিদ যীচুেৱ েতওঁক মািতবৈল শিন
জাকিচয়ােছ আচিৰত ৈহিছল, 
েতে� যীচুেৱ এইদেৰ ৈকিছল: 
"আিজ মই েতামাৰ ঘৰত থািকব
লািগব।" জাকিচয়াছ ইমান
�তগিতত নািম আিহিছল
েয েতওঁ �ায় পিৰ ৈগিছল।



যীচুেৱ েতওঁৰ ঘৰৈল আিহব বুিল জাকিচয়ােছ
আনি�ত ৈহিছল। িক� মানুেহ এইেটা ভাল েপাৱা
নািছল। েতওঁেলােক অিভেযাগ কিৰিছল েয যীচুেৱ
জাকিচয়াছৰ দেৰ পাপীক লগ কৰা উিচত নহয়।



যীচুেৱ জাকিচয়াছৈল
এক স�ূণর্ নতুন জীৱন
কিঢ়য়াই আিনিছল।
জাকিচয়ােছ ৈকিছল, 
"�ভু, মই েমাৰ আধা
সাম�ী দিৰ�েলাকক িদওঁ।
আৰু যিদ মই কােৰাবাক
�তাৰণা কিৰেছাঁ, েতে�
মই চািৰগণ ঘূৰাই িদম।"



জাকিচয়াছৰ নতুন জীৱনত
যীচুেৱ স�� ৈহিছল। েতওঁ
মানুহক পাপৰ পৰা ঘূিৰ অহা
আৰু সিঠক কাম কৰা েদিখ
ভাল পায়। যীচুেৱ এইদেৰ
ৈকিছল: "মানুহৰ পু�ই
েহৰুওৱা েটািবচািৰ বৈল
আৰু বচাবৈল আিহিছল।"
েসইিদনা িযিৰেকাত
যীচুেৱ জাকিচয়াছক
িবচািৰ পাইিছল!



যীচু আৰু জাকিচয়াছ

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

লূক ১৯

“ে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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