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“গরু, অন� জীবন পাওয়ার
জনয্ আমার কী করা িচত?”
এই ��টা েয মানুষিট

কেরিছল, েস একজন
উিকল।



েস যীশেক �া� করার েচ�া
করিছল। যীশ উৎতর িদল, 

“ঈ�েরর আইন
কী বেল?”



েলাকিট উৎতর িদল, 
“ঈ�রেক ও েতামার
�িতেবিশেক ে�ম কর। িক�

েক আমার �িতেবিশ?”



ঐ মানুষিটর �ে�র উৎতর িদেত িগেয় যীশ একিট গ�
বলেলন। একিট েলাক েজরুশােলেমর রা�া িদেয়
িযহীেহােত যাি�ল।
েলাকিট দসুয্েদর �ারা

আ�া� হল।



তারা তার কােছ যা িছল সবই িনেয় িনল। এমনিক তার
কাপড়ও িনেয় িনল। তারা তােক �তিব�ত কের, 

অধর্মৃত অব�ায় রা�ার এক পােশ
েছেড় চেল েগল।



হঠাৎ েসই �ান িদেয় এক পুেরািহত
আসল। অবশয্্ই িতিন �তিব�ত

েলাকিটেক সাহাযয্
করেবন।



না! যখন িতিন র�া� েলাকিটেক
েদখেলন, তখন িতিন রা�ার অনয্

িদক িদেয় পার হেয়
েগেলন।



শী� �িণেকর িভতর আর একজন মানুষ তার িদেক
এেলন। িতিন েলবীয় িছেলন, িতিন মি�ের

পুেরািহতেক সাহাযয্ করেতন।



িতিন �তিব�ত েলাকিটর িদেক এেলন ও তাকােলন।
িক� সাহাযয্ না কেরই চেল েগেলন।



অবেশেষ এক শমরীয় মানুষ তার কােছ
এেলন। ইহুিদ েলাকরা শমিরয়েদর

ঘৃণা করেতন।



যীশর গ� েয েলােকরা শনিছল, তারা আশা
করেত পারিছল না েয, শমিরয় বয্ি�িটই

নায়ক হেব, িক� েসই-ই নায়ক

হেয়িছল।



শমিরয় বয্ি�িট তােক সাহাযয্
করার জনয্ দাঁড়ায় এবং তার

েদখােশানা কের।



শমিরয় েলাকটা িনচু হেয়
তার ঘােয় আে� আে�
কের ওষুধ লািগেয়
কাপড় িদেয় েবঁেধ িদল।



তােক রা�ার ধাের একিট পা�শালায়
িনেয এল। সারা রাত শমিরয়

বয্ি�িট তার
েদখােশানা
করল।



যত�ণ না েলাকটা সু� হেয় ওেঠ, 
তত�ণ েলাকটােক েদখােশানা করার

জনয্, সকালেবলায়
েস পা�শালার
মািলকেক
টাকা িদল।



গ�িট েশষ হল। যীশ িজ�াসা করেলন, “এই
�তিব�ত েলাকিটর �িতেবিশ েক?”



উিকলিট উৎতর িদল, “তার
�িতেবিশ হল ঐ শমিরয়
বয্ি�, েয তার �িত
সহানুভূিত েদিখেয়িছল।”



যীশ উৎতর িদেলন, “যাও, আর েসইরকম
কর।” দরকােরর
সময় েয পােশ
থােক, েসই হল
�িতেবিশ।



দরকােরর সময় মানুষেক সাহাযয্ কের
আমরা আমােদর ে�ম

েদখােত পাির, 
আর এটা
ঈ�রেক খুিশ
কের।



দয়ালু শমিরয়

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

লুক ১০

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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