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যীচুৱে লোকসকলক 
ঈশ্বৰৰ ক্ষমাৰ বিষয়ে
কবলৈ ভাল পাইছিল। কিন্তু 
ইহুদী নেতাসকলে 
পাপীসকলৰ সৈতে তেওঁৰ 
বন্ধুত্বৰ বিষয়ে অভিযোগ 
কৰিছিল। গতিকে যীচুৱে 
তিনিটা কাহিনী কৈছিল যে 
পাপীসকলে তেওঁলোকৰ 
পাপবোৰৰ বাবে দঃুখিত 
হ'লে ঈশ্বৰ সুখী হয়।



প্ৰথম কাহিনীটো 
আছিল এশটা 
ভেড়াথকা এজন 

মানহৰু বিষয়ে। এজন 
হেৰাই গ'ল। লগে লগে 
গৰখীয়াজনে নব্বৈটা
এৰি নিৰদ্দেু শ ভেড়াবিলাক 
বিচাৰি ওলাই 
গ'ল।



মেৰপালকে ভেড়াবিলাক বিচাৰি 
নোপোৱালৈকে অনসুন্ধান কৰিছিল 
আৰুঅনসুন্ধান কৰিছিল। তাৰ পিছত 

তেওঁ এইটো তেওঁৰ কান্ধত 
ৰাখিছিল আৰুআনন্দেৰে 
ঘৰলৈ লৈ গৈছিল। তেওঁ
তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গকৰ্গ 
এইদৰে কৈছিল: 

"মোৰ সৈতে আনন্দ 
কৰক, কিয়নো মই মোৰ 
ভেড়াবিলাক বিচাৰি পাইছোঁ 
যিটো হেৰাই গৈছিল!"



যীচুৱে বৰ্ণনা ৰ্ণ 
কৰিছিল যে অনতাপ ু 
কৰা এজন পাপীৰ বাবে 
স্বৰ্গতৰ্গ যথেষ্ট 
আনন্দ আছে। 
অনতাপ ু কৰাৰ অৰ্থ 
হৈছে আমাৰ পাপৰ 
বাবে দঃুখিত হোৱা –
ত্যাগ কৰিবলৈ 
যথেষ্ট দঃুখিত! 



চনত যীচুৰ পৰৱৰ্তী
কাহিনীআছিল এগৰাকী 
মহিলাৰ বিষয়ে যাৰ 
ওচৰত দহটা ৰপৰূ 
মদ্ৰুা আছিল, সম্ভৱতঃ 
তেওঁৰ গোটেই জীৱনৰ 
সঞ্চয়। এটা ভয়ংকৰ 
ঘটনা ঘটিল। তাই তাইৰ 
এটা মদ্ৰুা হেৰৱা  ুলে।



চুইপ! চুইপ কৰক! চুইপ কৰক! 
মহিলাগৰাকীয়ে সকলোতে চালে। 



অৱশেষত তাই হেৰওৱা ু মদ্ৰুাটো 
বিচাৰি পালে। তাই বৰ সুখী আছিল। 
তাই কি কৰিছিল আপুনি অনমান ু 
কৰিব পাৰিবনে? হয়, তাই তাইৰ 
সকলো বন্ধুক কৈছিল!



আকৌ যীচুৱে
এইদৰে কৈছিল: 
"অনতাপ ু কৰা
এজন পাপীৰ 
ওপৰত ঈশ্বৰৰ
স্বৰ্গদৰ্গ তৰূ 
উপস্থিতিত 
আনন্দ হৈছে।" 



যীচুৱে কোৱা তৃতীয় কাহিনীটো 
আটাইতকৈ দখজনক ু আছিল। ই
এটা লৰা কথা কৈছিল যিয়ে তেওঁৰ 
দেউতাকৰ ঘৰ এৰিছিল। 



এখন দৰূদেশত লৰা মৰ্খূৰ্খতাৰে তেওঁৰ ধন 
খৰচ কৰিছিল। এতিয়া তেওঁ কি কৰিব পাৰে? 
পৰিস্থিতিটো অধিক বেয়া কৰি তুলিবলৈ, দৰ্ভিু 
ৰ্ভিক্ষ আহিল। লৰা ভোকত থাকিব পাৰে। 



ভোকত আকুল হৈ, লৰা গাহৰিক খুৱাই এটা চাকৰি পাইছিল। 
কিন্তু কোনেও তেওঁক খুৱাই নিছিল। তেওঁ গাহৰিটোৰ খাদ্য 
আনন্দেৰে খালেহেঁতেন। সম্ভৱতঃ তেওঁ কৰিছিল! অৱশেষত, 
লৰা তেওঁৰ জ্ঞানলৈ আহিল। তেওঁ ভাবিলে, "ঘৰলৈ উভতি 
আহি, আনকি সেৱকসকলেও ভালদৰে খায়।" 



"মই ঘৰলৈ যাম 
আৰুদেউতাক ক'ম যে মই 
মোৰ পাপৰ বাবে দঃুখিত। 
মই আৰুতেওঁৰ পুত্ৰ
হোৱাৰ যোগ্য নহয়।
মই আশা কৰোঁ তেওঁ
মোক এজন সেৱক 
হিচাপে নিযুক্তি দিব।"



লৰা ঘৰৰ পৰা বহু দৰতূ থকাৰ সময়ত, তেওঁৰ দেউতাকে 
তেওঁক আহি থকা দেখিছিল। আনন্দেৰে দেউতাকে তেওঁৰ 
উভতি অহা পুত্ৰৰ ওচৰলৈ দৌৰি গৈছিল। সে লৰা চুম্বন 

করল, এবং তাকে জড়িয়ে ধরল। 



"পিতৃ, মই পাপ কৰিছো। মই 
আপোনাৰ পুত্ৰ হোৱাৰ 
যোগ্য নহয়।" লৰা তেওঁৰ 
দেউতাকক এজন সেৱক 
হিচাপে নিযুক্তি দিবলৈ ক'ব 
বিচাৰিছিল। কিন্তু দেউতাই 
বাধা দিলে। মোৰ পুত্ৰৰ 
বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পোছাক, 
চেণ্ডেল আৰুএটা আঙুঠি 
আনিব। আৰুএটা মহান
পাৰ্টিৰ বাবে প্ৰস্তুত 
হওঁক।"



তাত এটা সুন্দৰ পাৰ্টি আছিল 
কাৰণ হেৰাই যোৱা পুত্ৰক 
পোৱা গৈছিল। যীচুৱে এই 

কাহিনীটো কৈছিল কিয়নো 
ই দেখুৱায় যে ঈশ্বৰে 
কেনেকৈ পাপীসকলক 
গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাল 
পায় যিসকলে অনতাপ ু 

কৰে আৰুতেওঁৰ 
ওচৰলৈ আহে। 
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

লকূ ১৫

“ে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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