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এদিন যীচুৱে হ্ৰদৰ কাষত শিকাইছিল। 
তেওঁক শুনিবলৈ বহুতো মানহু
গোট খাইছিল। ভিৰ বহুত ডাঙৰ 
হৈ পৰিল। যীচুৱে কি কৰিব? 



ওচৰতে এখন নাও দেখি যীচুৱে জাহাজত 
উঠিল। এতিয়া তেওঁ মানহুবোৰক দেখিব 
পাৰিছিল আৰুতেওঁলোকে তেওঁক
দেখিবলৈ আৰুশুনিব পাৰিছিল।



যীচুৱে দষ্টৃ ান্তসমহূ কবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল -
সাধাৰণ বস্তুৰ বিষয়ে কাহিনী, যিয়ে
মানহকু ঈশ্বৰৰ বিষয়ে শিকাইছিল। 



"এজন কৃষকে তেওঁৰ পথাৰত বীজ 
সিচৰঁ তি কৰি ৰাখিছিল।" যীচুৰ 
কাহিনীটো অংকনৰ পৰিৱৰ্তে
শব্দৰ সৈতে এখন ছবিৰ দৰে আছিল।



মানহেু কৃষকজনক কাম কৰা ছবি 
তুলিব পাৰে - তেওঁলোকে ইয়াক 
বহুবাৰ দেখিছিল।



কিছুমান বিক্ষিপ্ত বীজ 
ফুটপাথত পৰি আছিল। স্বশু! 
চৰাইবোৰে ইয়াক গ্ৰাস
কৰিবলৈ লগে লগে তললৈ
নামি আহিল। 



কিছুমান বীজ পথাৰৰ পাথৰীয়া অংশত অৱতৰণ 
কৰিছিল। সিহঁত সোনকালে ঘূৰণীয়া পুণ্য উদ্ভিদলৈ 
বিকশ হৈ পৰিছিল। গৰম সূৰ্যই সোনকালেই 
সিহঁতক শুকাই গৈছিল কাৰণ সিহঁতে অগভীৰ 

মাটিত শিপা দিব নোৱাৰিলে। 



আন বীজবোৰ কণ্টকৰ মাজত শিপা 
আছিল। ই শস্য উৎপাদন কৰা নাছিল। 
ডেকা গছবোৰৰ চাৰিওফালে 
কণ্টকবোৰে ভিৰ কৰিছিল, 
যাৰ ফলত প্ৰয়োজনীয় 
ৰ'দ আৰুবৰষুণ বন্ধ হৈ গৈছিল।



বাকী বীজভাল মাটিত পৰিছিল। সময় পাৰ 
হোৱাৰ লগে লগে, অঙ্কুৰবোৰ স্বাস্থ্যকৰ 
উদ্ভিদ হৈ পৰিছিল য'ত যথেষ্ট পৰিমাণে 
নতুন শস্য আছিল। কৃষকজন 
নিশ্চয় বহুত সুখী আছিল। 



কাহিনীৰ শেষত শিষ্যসকল যীচুৰ ওচৰলৈ 
আহিল। তেওঁলোকে সুধিলে, "আপুনি
দষ্টৃ ান্তত কিয় শিকায়?" 



যীচুৱে কৈছিল যে দষ্টৃ ান্তবোৰে মানহকু ঈশ্বৰৰ বিষয়ে 
বজাত ু সহায় কৰে যদি তেওঁলোকে তেওঁক সচা ঁ কৈয়ে ভাল পায়। 
যিসকলে ঈশ্বৰক ভাল নাপায় তেওঁলোকে দষ্টৃ া

ন্তবজিু ব নোৱাৰে। 



যীচুৱে দষ্টৃ ান্তটো বৰ্ণনা ৰ্ণ কৰিছিল। 
তেওঁ কৈছিল যে বীজটো ঈশ্বৰৰ বাক্য। 

ফুটপাথত থকা বীজ কোনোবাই শুনা কিন্তু ঈশ্বৰৰ 
বাক্য বজিু নোপোৱাৰ 

দৰে। চয়তানে 
তেওঁলোকক 
ঈশ্বৰে 

কোৱা 
কথাবোৰ 

পাহৰি বলৈ 
বাধ্য কৰে।



কিছুমান লোকে অতি সোনকালে ঈশ্বৰৰ বাক্য 
গ্ৰহণ কৰে। সেইবোৰ পাথৰীয়া মাটিৰ বীজৰ দৰে। 
কিন্তু যেতিয়াই কোনোবাই তেওঁলোকক উপহাস কৰে 
বা ঈশ্বৰক ভাল পায় বাবে বস্তুবোৰ 
কঠিন কৰি তোলে, তেতিয়াই 
এক দখজনক ু ঘটনা ঘটে। 



যিসকলে আনন্দেৰে যীচুক অনসৰণ ু কৰিবলৈ আৰম্ভ 
কৰিছিল, তেওঁলোক ৰৈ যায় আৰুঈশ্বৰৰ বাক্যপালন 
কৰা বন্ধ কৰে। তেওঁলোকে ঈশ্বৰক অনসৰণ ু
কৰাৰ মল্ূয পৰিশোধ কৰিব নিবিচাৰে। তেওঁলোকে 
ঈশ্বৰৰ সলনি বন্ধুবৰ্গকৰ্গ সন্তুষ্ট কৰিব 
বিচৰাটো কিমান দখজনক ু !



দষ্টৃ ান্তৰ কণ্টকবোৰ 
সাংসাৰিক চিন্তা আৰুধনৰ 
প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ দৰে যি 
কিছুমান লোকৰ জীৱন 
ভৰাই তোলে। তেওঁলোকে 
অধিক ধন আৰুঅন্যান্য 
বস্তু পাবলৈ ইমান ব্যস্ত 
যে তেওঁলোকে ঈশ্বৰক 
তেওঁলোকৰ জীৱনৰ 
পৰা আঁতৰাই ৰাখে। 



কিন্তু ভাল মাটিত পৰি ভাল দৰে শস্য চপোৱা 
বীজটো ঈশ্বৰৰ বাক্যই হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰা 
আৰু মানহৰু জীৱন সলনি কৰাৰ দৰে। এই 
লোকসকলে ঈশ্বৰক সেৱা আৰুসন্মান কৰে।



জনতাই এৰিব নিবিচাৰিছিল। বহুতে ঈশ্বৰক অনসৰণ ু কৰি 
তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰিছিল। যীচুৰ দষ্টৃ ান্তবোৰে 
তেওঁলোকক ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ কেনেকৈ সহায় 
কৰিছিল তাক বজিু বলৈ সহায় কৰিছিল। 
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

েমিথউ ১৩

“ে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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

