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যীশ যখন
বাি�� িনেলন, 
তখন ঈ�র কথা
বেলিছেলন। িতিন
বেলিছেলন, “ইিন আমার
ি�য় পু�, ইঁহােত আিম
�ীত।” ঈ�েরর আৎমা
কেপােতর মেতা যীশর
উপর েনেম এল।



এর পের ঈ�েরর আৎমা
যীশেক �া�ের িনেয়
েগেলন। েসখােন যীশ একা
িছেলন।



যীশ চি�শ িদন উপবাস কেরিছেলন। এর
অথর্ িতিন িকছুই খানিন। পের িতিন

�ুধাতর্ হেলন।



বাইেবল বেল েয, েসখােন বনয্ জ�
িছল।



শয়তান যীশেক �েলাভন েদখােত এল।
অেনক আেগ এদন উদয্ােন ঈ�েরর
বােকয্র অবাধয্ হওয়ার জনয্ আদম ও
হবােক �েলািভত
কেরিছল।
এখন যীশেক
পরীি�ত
হেত
হেব।



শয়তান, ঈ�েরর পু�র
যীশেক �লু� করার
েচ�া করিছল।



িদয়াবল বলল, “যিদ তুিম ঈ�েরর স�ান
হও, তাহেল এই পাথরগেলােক রুিট হেত
বল”। েস জানত যীশ �ুধাতর্ । েস জানত
েয, ঈ�েরর পু� পাথরেক রুিটেত পিরণত
করেত পাের। যীশ িক িদয়াবেলর কথা

মানয্ কেরিছল?



না! যীশ িদয়াবেলর কথা মানয্ কেরনিন। পিরে�ি�েত
িতিন ঈ�েরর বাকয্ েথক উৎতর িদেয়িছেলন।



“মানুষ শধু রুিটেত বাঁেচ না, িক� ঈ�েরর মুখ েথক
িনগর্ত বাকয্ েথেকই বাঁেচ”।



তারপরর িদয়াবল যীশেক এক মহান শহর েজরুশােলেমর
পিব� মি�ের িনেয় েগল, েযখােন েলােকরা উপাসনা করত।
এর পের শয়তান কী করেব?



শয়তান বলল, “যিদ তুিম ঈ�েরর
স�ান হও, তাহেল িনেচ ঝাঁপ দাও, 
কারণ পিব� বাইেবল বেল, ‘তাঁর

দূেতরা েতামােক র�া করেব’”।



যীশ উৎতর িদেলন, “না! আবার এও েলখা আেছ, ‘তুিম
েতামার ঈ�র �ভুেক পরী�া েকােরা না’”।



িদয়াবল আবার েচ�া করল। েস যীশেক শহেরর
বাইের একটা উঁচু পাহােড়র উপের িনেয় েগল।



পািথর্ব ব�র রাজয্ েদিখেয় িদয়াবল বলল, 
“যিদ তুিম আমােক �ণাম কর ও আমার
উপাসনা কর, তাহেল আিম এই সম�

িবষয় েতামােক েদব”।



যীশ আেদশ িদেলন, “আমার সামেন েথেক দূর হও, 
শয়তান। ইহাও েলখা আেছ, ‘তুিম শধু েতামার �ভু
ঈ�রেক �ণাম করেব, আর তাঁরই েসবা
করেব’”।



িদয়াবল িকছু�েণর জনয্
যীশেক েছেড় িদল।
তারপর এক
আ�যর্জনক
ঘটনা ঘটল।



ঈ�র তাঁর পু� যীশেক (িযিন
িদয়াবেলর কথা
মানয্ কেরনিন)
সা�না ও
েদখােশানা
করার জনয্
একজন
�গর্দূত
পাঠােলন।



যীশর জনয্ এক ভয়�র সময়

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

মিথ ৪; লুক ৪

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130



mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q 
whwb Avgv‡`i wbg©vb K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb 

Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc 
e‡jb| cv‡ci kvw —̄ n‡”Q g„Zz̈ , wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB 

fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 
Avgv‡`i cv‡ci kvw —̄ ^̄iƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi 
ci hxï g„Zz̈ †_‡K RxweZ n‡jb Ges ^̄‡M© P‡j †M‡jb| 
hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi cv‡ci Rb¨

Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb 
Avm‡eb Ges Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI 

Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|



Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨
GB K_v¸‡jv ejyb: 

wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi 
cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi 

RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b G‡mv Ges 
Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, 

Ges †Zvgvi ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K 
mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb wnmv‡e †Zvgvi eva¨ _vK‡Z 

cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! 
†hvnb 3:16
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