
প্রান্গগ ররগ্কায় সাবরা মসুা ! (১) 
১১ জিসু কাজিিাটা , “ সক্সা রকিই কাজমিং সাবরা মুসা তগবামুি . ১২  উরগগী ম্য্দ্রী ম্য্দ্কায় 

কাকায়জি রতপ্মাতা , “ বাবান্র, সম্পজতজি আজি বকরও অি রন্ি রাখু উব কান্কজি সম্পজয়ও উরিং 
কান্ম্য্দকিা রন্ি রাখুিাটা ! ১৩ সাি সন্বগচাবায়াি সাবরা মসুা ম্য্দ্কায় উজি মািজক কজরওি রুবঙুএ 
রর যাজবজি হসিং গসায়িা যান্র ররঙএটা , আন্রা রিম্য্দচাকায়িা মগয্পএ আন্রা চসা তুিনু্ক 
কাকায়জি  ধি  সম্পজতও জিবই রাখািাটা ! ১৪ উন্ব দ্য্ম্দাকািি রতন্রিিংঅি , অকায় হাসগগী 
অকা চািংএটা ! ১৫ রসা উন্ব অকয় হাসগগী  সক্সা কয় কাতঅিং  কমা িাগগত  উন্ব হবিং 
হাই বাজিিান্িা চ্চারায়িা উও ক্য্চান্ক ফ্য়্সািাটা !  

 

 ১৬ বাজিিািজি সান্কই হািারণ  উন্ব রস বখিা মগুবামিু , িাতয় সাক্সাবা উিা যাওবা 
রাখুইচা ! ১৭ বাকজবিিজি লাখায় হািারণ উন্ব চইয় বক্ষহিা মগুবামিু িাতায় সাক্সাবা উিা যাওবা 
রাখুইচা. ১৭ আন্রা উন্ব সজতই জসত্রীিজকই  রতপ্মাতা , “ রবন্গচক আজি বাবাজি কাম্লাতািং বখন্ত 
রেরািংএ  চািা জরিংিা মান্িটা, িাতায় আন্ম ইজস বজুখএ জসিা গাাঁিা চািংইটা !   



 

 ১৮ অিং জমিংসঅএ  আজি বাবা কাত্্নগা ররন্ঙ উিা কাজিি : বাবান্র অিং ইস্বজিি িখুাগগী 
আন্রা িিংই করাই পাপ খািিাটা ! ১৯ আন্রা আন্ম িিং ই  সাবরা মসুা চািং আন্ব স্রাপ্চাি : িততয়  
চাখরজবিািজি সক্সা গাাঁিা অি খার ! ২০ অজিয়াি উন্ব ম্ইিংসাএ বাবরা কটািংঅ ররগগত : উন্ব 
িািবই টিংবান্পন্কঅি , উজি বাবরঅ উও িজুকগগত, আন্রা জিজিি িাজসতাহ্নাটা, আন্রা উন্ব গর 
গর ররন্ঙ উও পামু্ব্রকাগগতঅ আন্রা খুতামাতা ! 

  

  ২১ সাবরা মসুা উিা রতপ্মাতা, “বাবা রর, অিং ইশ্বর জি িখুাগগী আন্রা িাগগী আন্রা 
িাগগী করাই পাপ খািিাটা, আন্রা আন্ম িিংই সব্ররা মসুা চাগগান্ব স্রাপ্চাি”, ২২ বাব্রান্ব রহিং 
চাকর িকর জবজ্ঞািঅ কাজিন্নাতা , মমািাি রিম্য্দকায় রিি কাি িগন্ি রবাএ উিা ত্য্খাি কচি 
উজি তাজসখুজত চাচাকম ত্য্খাি, আন্রা তান্থগগী তান্থগগপ ত্য্কাি ! ২৩ আন্রা চাঙরা কজরয় 
পুজসকায় মাসু জপজরয় কখ্থাহ: ফয় জচিং রিং মান্না ! ২৪ আিা ইন্দিংন্ব একাই অিংই সাবরা মসুন্ব 



জসিাতাম্য্দ্ি, িাতায় উন্ব রখন্গগ বারবাি: উন্ব প্রািংএ ররঙ এটাম্য্দ্ি, িাটাই উও দ্য্মযবান্র মািয, 
অজিয়াি উরিং মান্না চগগত.  

২৫ অকান্পন্ক উজি সাবরা মাসঅ চুগ্কায়ন্ব সাা হন্্সম্য্দ্ি, আন্রা উন্ব রইন্ব িক 
খাফায়িা সক্যিগগাি চায় চু্রগ্খায় আন্রা ফয়সাকাও িািাটা ! ২৬ উন্ব চাকর জবিি জি সাক্সাও 
পন্বি, এটািা এখাতাহাজি চান্গগতা, ওকয়ও জসিংএটা ! ২৭ উন্ব উিা কাজিিাটা, “িাগগী ফিগবরা 
বান্র জরজবি, আন্রা িাগগী বাবা চাগ্ো করাই পুজসকায় মাসু জপজরয় খক্যথাি, আিা ইন্দিংন্ব উন্ব 
রিন্ম আন্রা খ্্সান্ি বান্র জরজবি’, িাততয় উন্ব রাও িগন্ত িক জপমগুগা িাগ্চািাটা”. 

২৮ রসা উজি বাব্ররঅ িগন্ত জরবাএন্মন্ি উ কটািং তজিিাথা. ২৯ উন্ব বাব্ররঅিা কথা 
রথন্ফিাটা, “এন্গচক বসিিা অিং িিংঅ  চুরামসককিংএটা আন্রা িাগগী ক্য্চককায়জবিি  গন্সাবা 
মাজিচঅএ কাচি াম্য্দ্ি িাতয়  আজি াজগতািং রপন্ক রপন্ক রিং মান্না  গাাঁিা িিং প্রইি সবঅৃ 
মািংসািািাাঁওি  অি রাখুখুচা ৩০ িাতায় িাগগী সম্পজতও িতুুজবিাি রপন্ক রতন্প্রকায় একাই িাঙই 
সাবরা মসুা বান্র জরবািিংঅঙঅি, িিং উিা িান্ক চাগো কারই পুজসকায় মাসু জপজরয় খক্তািাতঅ 
!” ৩১ বাব্রা উিা রতপ্মাতা, ওই আজি সাবরা, িাম অিং রপন্ক বামিাজসয়াি রতাইটা, আন্রা আঙই 
দ্য্ম্দক তগ্কায় কজরন্ব িিংইএি চািা ! ৩২ জচিং রিং মান্না আন্রা খুজস চ্ঙঅ  াজগয়া,  আিা 
্ন্দন্গব একাই ঙিিংএ  ফিঙব্রা জসিাত্্ম্্ি, িাততয় উন্ব রখিংএ জরবাি: উন্ব প্রািংএ ররন্গগতাম্য্দ্ি, 
িাতায় উও দ্য্মযবান্র মাগি !  

লুক   ১৫: ১১-৩২.  

  

 

  



 


