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যীশ েলাকেদরেক ঈ�েরর �মা
স�ে� বলেত ভােলাবাসেতন। িক�
যীশর সােথ পাপীেদর ব�ু� স�ে�
িযহূদী েনতারা অিভেযাগ করল।
সুতরাং যীশ িতনিট গ� বেল
েদখােলন েয, যখন পাপীরা তােদর
পােপর জনয্ দুঃিখত হয়, তখন
ঈ�র কত আনি�ত হন।



�থম গ� একিট
েলােকর স�ে�, যার
একেশািট েভড়া িছল।
একিট হািরেয় েগল।

েমষপালক িনরান�ইিট
েভড়ােক েছেড় িদেয় হািরেয়
যাওয়া একিট েভড়ােক
খঁুজেত লাগল।



যত�ণ না েমষিটেক
খঁুেজ পাওয়া েগল, 
তত�ণ েমষপালক েসিটেক
খঁুজেলন। তারপর আন�
সহকাের তােক কাঁেধ কের িনেয়
ঘের িফরেলন। িতিন তার ব�ুেদর
বলেলন, “আমার সােথ আন�
কর। আিম আমার হািরেয় যাওয়া
েমষেক খঁুেজ েপেয়িছ”।



যীশ তােদর বয্াখয্া করেলন
েয, একজন পাপী অনুতাপ
করেল �গর্রােজয্ অেনক
আন� হয়। অনুতাপ মােন
িনেজর পাপ স�ে� দুঃিখত
হওয়া –
এতটাই দুঃিখত েয েসখান
েথেক েবিরেয় আসা!



যীশর পরবত� গ� হল একিট
নারীেক িনেয়, যার দশিট
েরৗপয্মু�া িছল। েবাধহয়
েসগিল তার সম� জীবেনর
স�য়। একিট ভয়ানক ঘটনা
ঘেটিছল। িতিন তার একিট
মু�া হািরেয় েফলেলন।



সম� ঘর ঝাঁট িদেয় মিহলািট েসই মু�ার েখাঁজ
করেলন।



অবেশেষ, িতিন যখন তার হারােনা মু�ািট খঁুেজ
েপেলন, িতিন খুব খুিশ িছেলন। অনুমান করেত পার, 
িতিন কী কেরিছেলন? হয্াঁ, িতিন তার সম� ব�ুেদর এ
িবষেয় বেলিছেলন।



যীশ আবার বলেলন, 
“একজন পাপী যখন
অনুতাপ কের, তখন
�েগর্ ঈ�েরর দূেতরা
�চুর আন� কের”।



যীশর তৃতীয় গ�িট িছল খুব
দুঃখজনক। এটা একটা েছেলর কথা
বেল, েয তার বাবার ঘর েছেড়িছল।



েসই েছেল দূর েদেশ তার সম� টাকা-পয়সা েবাকার মেতা খরচা কের িদেয়িছল।
এখন েস কী করেব? যখন দুিভর্ � এল, তখন অব�া আরও েশাচনীয় হেয় উঠল।
বালকিট অনাহাের মৃতুয্র মুেখ পড়ল।



িখেদর চরম অব�ায় বালকিট শূকরেদর খাবার েদবার চাকির েপল। িক� েকউ তােক
েখেত িদত না। েস শকেরর খাদয্ আন� সহকাের েখেয়িছল। অবেশেষ বালকিটর
ৈচতনয্ হল। েস ভাবল, “ঘের েফর, এর েথেক আমার বািড়র চাকেররা ভােলা খাবার
খায়”।



“আিম ঘের যাব, এবং আমার
বাবােক বলব, আিম আমার
পােপর জনয্ দুঃিখত। আিম
েতামার স�ান হওয়ার েযাগয্
নই। আমার িব�াস িতিন
আমােক একজন চাকেরর মেতা
�হণ করেবন”।



ঘর েথেক িকছুটা দূের রা�ায় তার বাবা তােক েদখেত েপল।
িফের আসা স�ানেক িনেত তার বাবা আন� সহকাের
েদৗড়ােলন। িতিন তােক জিড়েয় ধের চু�ন করেলন।



েছেলিট তার বাবােক বলেত
চাইিছল, “িপতা, আিম পাপ
কেরিছ। আিম েতামার স�ান
হওয়ার েযাগয্ নই। তােক েযন
একজন চাকেরর মেতা রাখা
হয়”। িক� পাতা বাদ সাধল।
িতিন বলেলন, “আমার েছেলর
জনয্ সবেচেয় ভােলা কাপড়, 
জুেতা ও আংিট িনেয় এস এবং
এক েভাজসভা ��ত কর”।



েসখােন এক িবরাট েভাজসভা ��ত হেয়িছল, কারণ েয স�ান হািরেয় েগিছল, 
তােক পাওয়া েগেছ। যীশ এটা েদখােনার জনয্ এই গ�িট বেলিছেলন েয, যারা

তােদর পােপর জনয্ অনুতাপ
কের ঈ�েরর কােছ িফের
আেস, ঈ�র তােদরেক

কত ভােলাবােসন।
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

লুক ১৫

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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