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একিদন যীশু িযরীেহা 
শহেরর পাশ িদেয় 
যািচ্ছেলন। অেনক বছর 
আেগ িযেহাশূয় এই 
শহরিটেক ধব্ংস 
কেরিছেলন। এখন 
এটােক আবার বানােনা 
হেয়িছল এবং ওখােন 
অেনক েলাক বাস 
করত। তােদর মেধয্ 
সেকব্য় নােম এক বয্িক্ত 
থাকত। 
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ডুমরু গােছ উেঠ, সেকব্য় একটা 
ভােলা বসার জায়গা েপল, ঐখােন 
বেস েস যীশুর জনয্ অেপক্ষা করেত 
লাগল। েস হয়েতা মেন মেন িচন্তা 
করিছল, “যীশু আমােক েদখেত না 
েপেলও, আিম যীশুেক খবু 
ভােলাভােব েদখত পাব।” 

সেকব্য় যখন শুনল েয, যীশু িযরীেহােত এেসেছন। তখন েস নাসরেতর যীশুেক, 
িযিন িনেজেক ঈশব্েরর পতুর্ বেল দািব করিছেলন, তােক েদখেত চাইল। িকন্তু 
েসখােন পর্চরু িভড় িছল, আর েলােকরা লমব্া িছল। 

একজন কর আদায়কারী হওয়ার জনয্ েস অেনক ধনী িছল। েসই জায়গায় তার 
বিড় েবাধহয় সবেচেয় বেড়া ও সুন্দর িছল। 

সেকব্য় একটা উপায় েপেয় 
েগল। যিদ েস জনতার আেগ 
িগেয় গােছ উঠেত পাের, 
তাহেল েস যীশুেক েদখেত 
পােব। 

িকন্তু েস েবঁেট িছল। টাকা-পয়সােত 
কম িছল না, িকন্তু লমব্ায় েছাট িছল। 
সেকব্য় েকানও িদন অনয্ েলাকেদর 
মেতা লমব্া িছল না। 

অনয্ েলাকরা তােক পছন্দ করত না, কারণ েস তােদর েথেক কর 
আদায় করত। সেকব্য় অেনক টাকা িনেজর জনয্ েরেখ িদত, আর 
বাদবািক টাকা সরকারেক িদত। 
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যীশু এবং সেকব্য় 
 

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

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

লকু ১৯ 

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó 
MxZmswnZv 119:130 

যীশু সেকব্য়র মেধয্ এক 
নতনু জীবন এেনিছেলন। 
সেকব্য় বলল, “পর্ভু আমার 
অেধর্ক সম্পিত্ত গিরবেদর 
েদব। যিদ আিম কাউেক 
পর্তারণা কের থািক, 
তাহেল তার চারগুণ তােক 
িফিরেয় েদব।” 

যীশু সেকব্য়েক েডেকিছেলন বেল 
হয়েতা েস অবাক হেয় 
িগেয়িছেলন। িকন্তু েস আরও 
আশ্চযর্ হেয় িগেয়িছল, যখন যীশু  
তােক বলল, “আিম আজেক 
অবশয্ই েতামার ঘের থাকব।” 
সেকব্য় এত েজাের েনেম এল 
েয, মেন হিচ্ছল েয পেড় যােব। 

সেকব্য়র নতনু জীবেন যীশু 
খিুশ হেয়িছেলন। িতিন 
েলাকেদর পাপ েথেক 
িফরেত ও সিঠক কাজ 
করেত েদখেত 
ভােলাবাসেতন। যীশু 
বলেলন, “যারা হািরেয় 
েগেছ, তােদর খুঁজেত ও 
পিরতর্াণ িদেত মনুষয্পতুর্ 
এেসেছন।” েসইিদন 
িযরীেহােত যীশু সেকব্য়েক 
খুঁেজ েপেয়িছেলন। 

যখন যীশু তার ঘের এেলন, তখন সেকব্য় িশহিরত হেয় 
িগেয়িছল। িকন্তু েলােকরা এটা পছন্দ করল না। তারা 
অিভেযাগ করল, সেকব্য়র মতা পাপীর ঘের যীশুর যাওয়া 
উিচত হয়িন। 

েছাট্ট কর-আদায়কারী তার কানেক 
িবশব্াস করেত পারিছল না। যীশু 
গােছর তলায় এেস দাঁিড়েয় তােক 
ডাকেলন, “সেকব্য় তাড়াতািড়  
েনেম এস।” 
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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„Zz¨, 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯îƒc wZwb µz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡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 53 60 

mgvß  
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