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"শিক্ষক!  চিৰন্তন জীৱন প্ৰাপ্ত 
কৰিবলৈ মই কি কৰিব লাগিব?" 

প্ৰশ্নটো সোধা ব্যক্তিজন 
এজন উকীল আছিল, যিয়ে যীচুক 

প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ 
চেষ্টা কৰিছিল।  

"ঈশ্বৰৰ নিয়মে কি কয়?"
যীচুৱে উত্তৰ দিলে।



"ঈশ্বৰ আৰু আপোনাৰ 
চুবুৰীয়াক প্ৰেম কৰক," 
মানুহজনে কৈছিল।  
"কিন্তু মোৰ চুবুৰীয়া 
কোন?" তেওঁ সুধিলে।



সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ যীচুৱে 
যিৰূচালেমৰ পৰা জেৰিকোলৈ যোৱা পথত এজন 
ব্যক্তিৰ বিষয়ে এটা 
কাহিনী কৈছিল। 
মানুহজনক চোৰে 
আক্ৰমণ কৰিছিল।



চোৰে তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱা সকলো খিনি চুৰি কৰিছিল, 
আনকি দুৰ্ভগীয়া ভ্ৰমণকাৰীৰ কাপোৰ ও লৈছিল।
তেওঁলোকে তেওঁক বেয়াকৈ আঘাত কৰিছিল, যাৰ 

ফলত তেওঁ ৰাস্তাৰ কাষত আধা মৃত 
হৈ পৰিছিল।



এতিয়া এজন নিৰ্দিষ্ট পুৰোহিত আহিল।  
নিশ্চিতভাৱে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত 
ব্যক্তিজনক সহায় কৰিব।



নহয়!  যেতিয়া তেওঁ মানুহজনক 
ৰক্তক্ষৰণ হোৱা দেখিলে, তেওঁ 
ৰাস্তাৰ সিপাৰে পাৰ হৈ গ'ল।



সোনকালেই ভৰিৰ পেডে আন এজন ব্যক্তিৰ কাষ চাপিবলৈ 
ঘোষণা কৰিলে।  তেওঁ এজন লেৱতি আছিল - এজন ব্যক্তি 

যিয়ে মন্দিৰৰ পুৰোহিতসকলক সহায় কৰিছিল।



তেওঁ গৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনৰ ফালে 
চালে, তাৰ পিছত সহায় নকৰাকৈ আঁতৰি গ'ল।



অৱশেষত এজন চামাৰিটান ব্যক্তি 
আহিল। ইহুদী লোকসকলে 
চামাৰিটানসকলক ঘৃণা কৰিছিল।



যীচুৰ কাহিনী শুনি থকা লোকসকলে এজন চামাৰিটানক 
নায়ক বুলি আশা নকৰে।  কিন্তু তেওঁ আছিল।  

চামাৰিটানজনে যত্ন লৈ ছিল আৰু সহায়
কৰিবলৈ ৰৈ গৈছিল।



চামাৰিটানে আঁঠু কাঢ়ি 
অচিনাকি ব্যক্তিজনৰ ঘাঁত 
লাহেকৈ ঔষধ আৰু বেণ্ডেজ 
লগাই দিলে।  তাৰ পিছত তেওঁ 
আঘাতপ্ৰাপ্ত মানুহজনক 
নিজৰ গাধত সহায় কৰিছিল।



ৰাস্তাৰ কাষৰ সৰঞ্জামত চামাৰিটানে 
গোটেই ৰাতি মানুহজনৰ যত্ন লৈছিল।



ৰাতিপুৱা তেওঁ ভ্ৰমণকাৰীজনৰ যত্ন ল'বলৈ 
ইনকিপাৰক পৰিশোধ কৰিছিল যেতিয়ালৈকে 

তেওঁ পুনৰ সুস্থ নাছিল।



কাহিনীটো সমাপ্ত হ'ল।  যীচুৱে এইদৰে 
সুধিছিল: "আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনৰ 
চুবুৰীয়া কোন আছিল?"



উকীলে উত্তৰ দিছিল, 
"তেওঁৰ চুবুৰীয়া আছিল 
চামাৰিটান যিয়ে দয়া 
দেখুৱাইছিল।"



যীচুৱে এইদৰে কৈছিল: "যাওক, আৰু একেদৰে কৰক।"  চুবুৰীয়া 
এজনপ্ৰয়োজনীয় ব্যক্তি।  আমি প্ৰয়োজনীয় লোকসকলক 

সহায় কৰি প্ৰেম প্ৰদৰ্শন 
কৰিব পাৰোঁ।  ই ঈশ্বৰক 
সন্তুষ্ট কৰে।
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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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