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এইযে দেখ! হিকাহি 
আি মানা!

মানা, তুহম 
ঠিক আয�া?

আমি সাহায্্য করব।
 চল একসাথে খুমি!

দতামাি হক মযন িয় 
ওিা একসাযে নেীযত 

এযসয�?

ওি, হিকাহি। আহম 
আমাি হিড়াল �ানা 

দমাযমাযক িাহিযয় 
দেযলহ�।

শুধু েহে…
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দস মযি দেল।

ওি…
েেু্গন্ধময় 
জঘন্য 
পৃহেিী!

এইটা ইয়হি। 
তাযক আিাি 
সিাই উত্যক্ত 

কিয�…

তুহম ঠিক 
আয�া, 
হিকাহি?

আমাযক আমাি 
চিমা হেহিযয় োও!

তািা ওযকই 
লক্ষ্য কিযত 

োযক।

মিমরথে দাও!
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আহম আমাি চিমা 
�াড়া দেখযত পাইনা!

আহম েঃুহখত হিকাহি! 
তুহম ঠিক আয�া?!

ইয়হি চিমা 
�াড়া হক�ুই 

কিযত পাযিনা, 
িা াটযতও 
পাযিনা।

না, সহি, আহম 
সািাে্য কিযত 
পািলাম না।

আি ওই িেমাইি 
গুযলা ওগুযলা হনযয় 

দেল। 

ওই িেমাইি গুযলা 
ওি চিমা লম্া 

লম্া ঘাযসি মযধ্য 
দেযল হেযয়হ�ল 
আি তা খুজযত
 অযনক সময় 

দলযেয�।

আমাযক সািাে্য 
কিযতই িত… 

অিযিযে আমিা 
দপযয়হ� হকন্তু 
চিমাি দরেম 
দেযগে দেয�!

ওযক একা 
োকযত 

োও!

আহম 
ওযেিযক 
ঘৃণা কহি!

তুহম হনযজযক হক 
মযন কযিা?

দকন সিসময় 
হনযে্গ ােীিাই 
মাি খায়!

হেহিযয় োও!
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আহম ওযেিযক 
মািযত চাই! এটাই আহম চাই… 

একটা উত্তি। মৃতু্যি 
পযি আহম

 দকাোয় োি?
আহম িহক্তিালী িযত চাই, 
এতটা িহক্তিালী দে ওযেি 

সিাি সাযে একা লড়াই 
কিযত পািযিা!

হুম।এমন হক হক�ু দনই
 ো তুহম চাও?

 সিচাইযত 
দিহি চাও?

তুহম একটা উত্তি 
চাও আি আহমও 
একটা উত্তি চাই।

েখন দমাযমা 
মািা দেল,

আমাি একটা হচন্া আসয�! 
চল আমিা প্রহতযোহেতা 
কহি, দক আযে এি উত্তি 

খুজযত পাযি!

আমাি মযন িয় আহম 
একটু হেত কািন আহম 

জাহননা…

আমিা দমাযমাযক নেীি পাযি 
কিি হেলাম।

তুহম িল� দে তুহম 
িহক্তিালী িওয়াি 
উপায় দপযয় দে�।

এিং ওই িাযত আহম হচন্া 
কিযত শুিু কহি…

এিং তুহম এটাি 
সন্ধানও দপযয়� 
দে মৃতু্যি পযি 

হক িয়।

মৃতু্যি সময় আসযল হক িয়? 
এমনহক আমাি দস িাযত 

েঃুস্বপ্নও িযয়হ�ল।
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আমাযক আি েয় 
দপযত িযি না।

দিযলা দ�াট দমযয়, 
দতামাি নাম হক?এিং আমাযক িাোহনিত 

িযতও িযিনা!

আমাি নাম 
মানা।

িািা। আহম 
ওযেিযক মািযিা!

আমাযেি ১ সপ্াি আয�। 
তািপি এইখাযন আমিা 

আিাি দেখা কিি 
আমাযেি খুাযজ দিি কিা

 হিযপাট্গ  হনযয়।

ওযক।

ওই সপ্াি…

আমাি হচন্া িয় আহম 
উত্তি খুাযজ দিি কিযত 

পািযিা হকনা…

এইযে হিড়াল 
�ানা!
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তুহম হক এইখাযন প্রায়
 সমযয়ই আযসা, মানা?

িা ্যা, আহম মৃতু্যযক 
েয় পাই।

না, কখনই না! আমাি 
কিিস্ান োল লাযে না।

আচ্া।

দস খুি অসুস্ 
হ�ল…

ঐযে হতহন, েীশু।

িা ্যা, এই জায়ো েয়ানক 
লােযত পাযি- েহে তুহম 

না জাযনা…

আহম হক দতামাযক একটা 
েল্প িলযত পাহি দে েীশু 
মৃতু্যযক হক কযিহ�যলন?

এতটাই অসুস্ 
দে তাি িািা 

ভ্রমণকািীযেি 
দেযক সািাে্য

 হেক্ষা চাহচ্যলন
 তাি দমযয়যক সুস্

 কিাি জন্য। 

আহম অনুমান কিহ�, তুহম 
কিিস্ান েয় পাও কািন 
এটা দতামাযক মযন কহিযয় 
দেয় আমিা সিাই একহেন 

মািা োি?

আপহন হক হরিসমাযস 
জন্মগ্রিন কিা েীশুি 

কো িলয�ন?

হক না 
জাহন?

ঠিক দতামাি িয়যসি 
একজন দমযয় হ�ল

দসই ভ্রমণকািী 
হ�যলন েীশু।

সঠিক। তুহম 
কত স্াট্গ  

একটি দমযয়!
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দসই িািা েীশুযক তাি 
িাসায় আনাি আযে

দলাযকিা তাযেি িলযতহ�ল, 
অযনক দেহি িযয় দেয�, দমযয়টি 

মািা দেয�।

হচন্া কযিানা,

শুধু হিশ্াস কযিা।

েীশু দসই িািাযক িলল।

েখন তািা িাসায় দেযলা, 
েীশু দসই িািা ও মাযয়ি

 সাযে দেযলন
এিং তাি কযয়কজন 
হিে্যযক হনযয় কযক্ষি 

হেতযি দেযলন।

দ�াট দমযয়, উয�া।

সযগে সযগে দমযয়টি উয�
 ো াড়াযলা ও কযক্ষি চািপাযি

 িা াটা শুিু কিল!
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মানা, 
এখন তুহম আমাযক িল, 
ওই দমযয়টি েীশুি সাযে 
পহিহচত িওয়াি পযি, 

দতামাি হক মযন িয় দস 
মৃতু্যযক েয় দপত?

দস কখনও আযেি 
মত োকযি না।

আিাযি, ১ সপ্াি 
দিে, এিং আহম
 হক�ুই পাইহন।

আহম একটা োিুন
 দ�যলযক দপযয়হ�লাম 

দে উচ্চ হিে্যালযয় 
োল িহ্সিং কযি।

আহম ঠিক তাি মত
 িযত দচযয়হ�।

হকন্তু েখন দস কযয়কজন 
িেমাইিযক মািল োিা 

দমযয়যেি উত্যক্ত কিহ�ল…

পুহলি দসই দ�যলযক 
দোেী িাহনযয় 

ধযি হনযয় দেযলা!

আহম হিশ্াসই 
কিযত পািহ�লাম 

না।

অিযিযে আহম 
একজনযক 

দপযয়হ�লাম দে 
এতটাই 

িহক্তিালী
 দে দস মৃতু্যযকও

 িাড় মানাযত 
পািযি!

িা ্যা?
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তাি নাম িল েীশু। ঐযে, হেহন 
হরিসমাযস জন্মগ্রিন কযিয�ন।

তািযল তুহম 
আি হেত

 না?

হক িযলয�?

এটা সহত্যই অদু্ত, েয় 
পাওয়াি িেযল আহম 

উযত্তহজত অনুেি কিহ�!

আহম একজন োহেমাি সাযে 
দেখা কযিহ�, হেহন তাি হিেযয়

 সি হক�ু জাযনন, হতহন
 আমাযক িযলয�ন…

হুম। েীশু, 
িা ্যা?

মৃত দলাকযেি 
জীহিত কযিয�ন…

আহম আিও 
জানযত চাই।

েীশু দলাকযেি 
সুস্ কযিয�ন।

িয়যতা আহম এই 
হিেয়টা দেখি…

তাি কায� ঝি, 
িয়তান ও এমন আিও 

েয়ংকি হজহনযসি দেযক 
দিহি িহক্ত হ�ল।

তুহমও দচষ্া কযি দেখ
 েীশুি হিেযয় আিও হক�ু 

জানযত পাযিা হকনা।
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তুহম েহে প্রেম িযত 
চাও, তািযল দতামাযক 
সিাি োস িযত িযি।

হিশুি মত 
হনযজযক নম্র 

কযিা।

েীশু আমাি অন্ধত্ব 
সুস্ কযিয�ন!

ইযয়স! 
এটা েীশু!

হে 
হে

তুহম তাযক খুাযজ 
দপযয়�, ঠিক না?

হতহন ো কযিহ�যলন তা িল দলাযকযেি 
সািাে্য কিা, এিং তািা তাযক µy‡k 

দপযিক দমযিয�।

িা ্যা, ঠিক এই দ�াট 
হিশুি মত। তাি 
িাযজ্য, দ�াটিাই 

উত্তম।

হতহন ো 
কযিয�ন তা 
োল হ�ল।

হকন্তু তখন হতহন 
অহিশ্াস্য একটা 
কাজ কিযলন।

আমাি স্বযে্গি হপতা 
কাজ কযিয�ন…

এিং আহম শুধু তাই কহি
 ো হতহন চান।

গরররররগররররর

তুমহ িল� ঈি্িি 
তোমাি নহজযি 

িািা?!!

এইটা দতা হনযজযক 
ঈশ্ি হিযসযি োহি 
কিাি মত! আমিা 

এমন কো সি্য 
কিযত পািযিা না!!

হক?!
িাই, তুহম হক

 দসই অন্ধ 
দলাক না?!

তাযেিযক ক্ষমা কযিা,

 তািা জাযননা তািা হক 
কিয�।

িািা! হনযজি 
হেযক একিাি
 তাহকযয় দেখ!

তুহম মুহক্তোতা? 
তািযল িাচাও 

হনযজযক!

মিতা!

Ha ha  

ha  ha
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হতন হেন মৃত োকাি পযি, 
হতহন আিাি জীহিত

 হেযি এযলন।

েখন আহম িাইযিযলি েল্প 
পড়া দিে কিলাম, আমাি 
মযন িল আমাি প্রাে্গনা কিা 
েিকাি।

তািা েীশুযক দমযি দেযলও 
তাযক োমাযত পাযিহন!

আহম িললাম, েীশু, 
আহম েুল কযিহ�, আহম 

আমাি েুল িুঝযত দপযিহ�। 
আহম দতামাি মত িযত চাই। 
আমাযক দতামাি মত িযত 

সািাে্য কযিা।

িহক্তি কো িল�? 
হতহন চাইযল সি 
খািাপ দলাকযেি 
মািযত পািযতন,

প্রাে্গনাি দিযে, আমাি 
মযন িল সি ঠিক িযয় 

দেয�…

হকন্তু তাি পহিিযত্গ ,
 েখন হতহন µy‡k 

হ�যলন, তুহম জাযনা 
হতহন হক কিযলন?

আমাি খুি োল 
লােহ�যলা।

হতহন 
তাযেিযক

 ক্ষমা 
কিযলন।

এটা সহত্য চমৎকাি। তুহম 
জাযনা? আহমও ঠিক একই 

কাজ কযিহ�।
ওয়াও কতই না চমৎকাি! 

আহম আমাি উত্তি দপযয়হ�
 মানা। আসল িহক্তি নাম 

আয�; তা িল েীশু! এিং আমাি সি েহুচিন্া েিূ 
িযয় দেয�, আি আমাি এত

 আনন্দ লােহ�যলা দে আমাি
 না�যত ইচ্া কিহ�ল।

দকান হিেযয় দতামাি 
পহিিত্গ ন িযয়য�, 

হিকাহি...

চল, 
আমিা নেীি 

হেযক োই!
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এইযে!

হকন্তু দতামািও 
একটা েল্প আয�।

আমাি মাোয় 
মাত্র একটা হচন্া 

আসযলা।
এিং দতামাি দসই িনু্ধিও 

দে দতামাযক এই িইটা
 হেযয়য�।

েীশুি সাযে 
একসাযে কো 

িলা?

আমিা একটা 
চ্যাযলঞ্জ হনযয়হ�

তুহম হকোযি 
জানযল?!

আি এখন
 দতামাি পালা!

হকন্তু োিাও, 
এখাযন আযিকজন 

আয�…

েযল্পি মযধ্য 
দসই µy‡k এি

 কো মযন পযি? 
এিং তাই কযিহ�, ো আমাযেি 

কিযত ইচ্া িযয়য�।
ঠিক িযল�, 
দসটা তুহম!

আমিা হিযখহ� দে, µy‡ki 
সাযে আমাযেি সিাি সম্পক্গ  

িযয়য�।

তুহম আমাযেি 
েল্পগুযলা শুযন�…

আমিা প্রযত্যযক ঈশ্িযক 
তুচ্ কযিহ�

অন্য কোয়, 
আমিা পাপ 

কযিহ�।
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এই পাপ কিাি জন্য, 
এখন আমিা হিপযেি 

মযধ্য আহ�।

হকন্তু হতহন আমাযেি 
পহিিযত্গ  িাহতি

 েুযেয�ন

মািা োওয়াি পযি, আমিা 
সিাই িাহতি পাওয়াি দোে্য।

এিং µy‡k 
মৃতু্যিিণ কযিয�ন।

এইজন্য, েীশু মানুেিূযপ 
পৃহেিীযত এযলন;

আি এখন
 আমাযেিযক িযলন...

আহমই উত্তম দমেপালক।
 উত্তম পালক দমেযেি জন্য তাি 

জীিন সমপ্গণ কযি।

েীশু পাপ হিিীন হ�যলন,
 হতহন কখনও দকান েুল কাজ 

কযিনহন।

আহমই জেযতি আযলা। দে 
দকউ আমাি অনুসািী িয় 

দস কখনও অন্ধকাযি োকযি না;
 হকন্তু দসই আযলা পাযি ো 

জীিন দেয়।

আহমই পুনিুত্ান, 
আহমই জীিন। দে দকউ আমাযক

 হিশ্াস কযি, দস মিিাি পি জীিন
 হেযি পাযি।
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আি এখন হতহন 
আমাযেি জন্য 

একটি উপিাি প্রস্তুত 
কযিয�ন।

েীশু, এখন পে্গন্ আহম দতামাযক সঠিক 
োযি জানযত পাহিহন, হকন্তু এখন আহম 

জাহন তুহম সিসময় আমাি জন্য হচন্া কযিা। 
আহম এটাও জাহন, তুহম আমাি পাযপি 
জন্য µy‡k মৃতু্যিিণ কযি�। এিং এখন 

তুহম আমাযক ক্ষমা ও িনু্ধযত্বি িাত িাহড়যয় 
হেযয়�। দতামাযক ধন্যিাে জানাই! েয়া কযি 
আমাযক ক্ষমা কযিা আমাি পাপ কাযজি 

জন্য। আমাযক সািাে্য কযিা দতামাযক 
আিও জানাি জন্য, এিং আমাযক সঠিক 

পে দেহখযয় োও, আযমন। 

ক্ষমা
তুহম হক এই 

প্রাে্গনা কিযত 
চাও?সি্গকালীন িনু্ধত্ব 

মযন িাখযি, এই কোয় 
দকান জাে ুদনই, দতামাি হৃেয় 
দেযক এই কো গুযলা িলযত 

পািাটাই আসল।ঠিক িযল�! এটাই 
আমাযেি চ্যাযলঞ্জ। 

আমিা চাই তুহম ও দতামাি 
দসই িনু্ধ দে দতামাযক এই 

িই হেযয়য�, দতামিা হতনটি 
প্রযনেি উত্তি োও।

আহম 
মৃতু্যযক

 েয় 
পাই।

হতহন আমাযেিযক 
ক্ষমা ও িনু্ধত্ব 

উপিাি হেযয়য�ন।

চল প্রাে্গনা 
কহি!

১. হিকাহি ও মানাি মত 
দতামিাও হক কখনও 
দকান প্রযনেি উত্তি খুাযজ�?

২. দতামাি পাওয়া উপিাি 
গুযলাি মযধ্য সিযচযয় 
মূল্যিান হজহনস হক?

দতামিা হক "িা ্যা" 
উত্তি কযি�?

৩. ঈশ্যিি উপিাি িল ক্ষমা ও 
সি্গকালীন িনু্ধত্ব - দতামিা হক তা 
গ্রিন কিযি?

তািযল  তাযক 
িল!

এইযে একটা সিজ 
প্রাে্গনা ো দতামাযক 
সািাে্য কিযি এই 

কো িলযত।

ওয়াও, কত 
মূল্যিান গুপ্ধন!

ক্ষমা সি্গকালীন
 িনু্ধত্ব 
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তুহম হক প্রাে্গনা 
কযি�? হকন্তু তুহম 

অযনক 
োল 

কযি�!

এিং হতহন দতামাযক 
পহিচালনা কিযিন ও 

প্রহতহেন দতামাযক সািাে্য 
কিযিন। 

চমৎকাি!

তুহম দতামাি 
জীিযনি সিযচযয়
 মিান োত্রা শুিু 

কযি�!

তািযল দতামাি হক 
মযন িয় দে হকোযি 
তুহম তাযক আিও 
োল কযি জানযত 

পািযি?

দেযকাযনা িনু্ধযত্তি মযতা, 
েীশুি সাযে আমাযেি 
িনু্ধযত্বি িৃহধি েিকাি।

আমিা এখন চযল োযিা,

হতহন দতামাি 
সিযচযয় কায�ি 
িনু্ধ িযত চান।

আমাযেি আিও িনু্ধ 
িযয়য� োযেিযক এই কো 

দিয়াি কিযত িযি।



কথাঃ এন্ডি মীকো     অঙ্কনঃ মুগি আওয়ামা    অনুবাদঃ বিজয় হালদার

কপিরাইট © NewDayToday
ইলাস্ট্রেশন Manga Messiah থেকে কপিরাইট©২০১৫ Next Manga কর্তৃক
ডিজাইন ও প্রিন্টিং: New Life Ministries                        

GospelShare Series Kids


