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যায়ীর একজন ইহুিদ েনতা িছেলন, িযিন ঈ�েরর উপাসনা
করেতন ও ঈ�েরর বাকয্ অনয্েদরেক িশ�া িদেতন।

একিদন এক ভয়�র সমসয্া
যায়ীেরর কােছ এল।



তার বােরা বছেরর ি�য় েমেয়র অসুখ হল। এরকম মেন
হি�ল েয, েকউ তােক সাহাযয্ করেত পারেব না। এটা িছল

একটা কিঠন অসুখ। যায়ীর জানত
েয, তার েমেয় মরেত

চেলেছ।



একমা� একজনই যায়ীরেক সাহাযয্ করেত পাের। যায়ীর
যীশেক খঁুজেত েবিরেয় পড়ল এবং তাঁেক তার ঘের িনেয়
আনেলন।



যায়ীর স�বত জানত েয, তার ধম�য় ব�ুরা যীশেক
অনুেমাদন করেব না, িক� যায়ীর এেত িকছু মেন করল না।
েমেয় মারা যাবার আেগ তােক সাহাযয্ েপেতই হেব।



যায়ীর েদখেত েপল, 
েলােকরা যীশেক
িঘের রেয়েছ। েস
যীশর পােয়র
কােছ নতজানু
হেয় বলল,

“আমার েছা�
েমেয়িট
মৃতুয্শযয্ায়
শেয় আেছ।



আসুন, এবং
আপনার হাত
তার উপর
িদন, যােত
ও সু� হয়
এবং েবঁেচ
যায়।”



যীশ যায়ীেরর সে�
েগেলন, িক� �চ�
িভেড়র জনয্ তারা
তাড়াতািড় েবেরােত পারল
না। একজন মিহলা �ায়
বােরা বছর ধের �চ�
অসু� অব�ায় িছল।



েস কারও কােছ সাহাযয্ না
েপেয় সম� ডা�ারেদর কােছ
িগেয়িছল (এবং তার সম�
টাকা-পয়সা বয্ায় কেরিছল)।
ও! কীভােবই না েস যীশেক
েদখেত েচেয়িছল!



মিহলািট কী েপেত চায়? মিহলািট িফসিফস
কের বলল, “যিদ আিম যীশর কাপড় �শর্
কির, তাহেল আিম হয়েতা ভােলা হেয়
েযেত পাির।” েস যীশর িদেক সামানয্
এেগাল, তারপর হাত বাড়াল। েস যীশর
কাপড় �শর্ করল।



অেলৗিকক! অেলৗিকক! �িণেকর
মেধয্ মিহলািট স�ূণর্ সু� হেয় েগল।
েস জানল েয, েস স�ূণর্ সু� ও
সবল হেয়েছন। িক� তারপর একিট
�র েভেস এল, যীশ িজ�াসা
করেলন, “েক আমােক �শর্
কেরেছ?” জনতা তাঁেক �শর্
কেরেছ। িক� েয মিহলািট সু�
হেয়েছ, েস জানত েয যীশ চান
েযন েস এই স�ে� বল। ভীত হেয়
েস তাঁেক সম� খুেল বলল।



িঠক েসই সমেয় যায়ীেরর
ঘর েথেক একজন চাকর
এল। বলার আেগই তােদর
মুখ েদেখ সম� ঘটনা
েবাঝা যাি�ল। যারা
যায়ীরেক বলল, “আপনার
েমেয় মারা েগেছ।” মৃত!
অেনক েদির হেয় েগেছ।



েবাধহয়, যিদ না ঐ
মিহলািট েদির করত ... 
েবাধহয় যিদ ... মৃত, 
তাহেল যাযীেরর মূলয্বান
েমেয়িট েবঁেচ েযত। যীশ
যখন শনেত েপেয় উৎতর
িদেলন, “ভয় েপও না,
শধু িব�াস কর এবং
তােক সু� করা হেব।”



যীশেক িব�াস করেত
যায়ীেরর কত না
অসুিবধা হেয়িছল। তার
েমেয় মারা িগেয়িছল।



ঘেরেত েমেয়িটর জনয্ সবাই কাঁদিছল ও দুঃখ করিছল। যীশ
বলেলন, “েস মৃত নয়, িক� ঘুমাে�।” তারা যীশর �িত
হাঁসল। তারা জানত েয েমেয়িট মারা েগেছ।



যীশ সবাইেক ঘর েথেক বার হেত বলেলন, েমেয়িটেক
হােত তুেল বলেলন “েছা� েমেয়, ওঠ!”



যায়ীর ওখােন িছল। তার �ীও ওখােন িছল। যীশর িতনজন
িশষয্ও িছল। তারা �েতয্েক যীশর কথা শনেত েপেয়িছল।

েছা� মৃত েমেয়িটও
িক তােদর কথা

শেনিছল?



মৃত েমেয়িট যীশর
আেদশ শনেত
েপল! তার আৎমা
িফের এল, 
ও সে�
সে� েস
উেঠ
পড়ল।



েমেয়িটর বাবা ও মা অবাক হেয় িগেয়িছল। যীশ তােদর
বলেলন, েমেয়িটেক িকছু েখেত িদেত। কত না খুিশ তারা
অনুভব কেরিছল, কত না কৃত� তারা যীশর �িত হেয়িছল।
যীশর ে�ম ও
�মতা তােদর
েমেয়েক মৃতুয্
েথেক িফিরেয়
এেনিছল।
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

মাকর্ ৫; লুক ৮

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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