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মানা, তু মি
ঠিক আছো�ো?

ওহ, হিকারি। আমি
আমার বিড়াল ছানা
মো�োমো�োকে হারিয়ে
ফেলেছি।

এইযে দেখ! হিকারি
আর মানা!

আমি সাহায্্য করব।
চল একসাথে খুজি!

তো�োমার কি মনে হয়
ওরা একসাথে নদীতে
এসেছে?

শুধু যদি…
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ওহ…

তু মি ঠিক
আছো�ো,
হিকারি?
দুর্্গন্ধময়
জঘন্্য
পৃথিবী!

সে মরে গেল।

তারা ওকেই
লক্ষষ্য করতে
থাকে।

এইটা ইয়শি।
তাকে আবার
সবাই উত্্যক্ত
করছে…

আমাকে আমার
চশমা ফিরিয়ে দাও!

ফিরিয়ে দাও!
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ইয়শি চশমা
ছাড়া কিছুই
করতে পারেনা,
হা ঁটতেও
আর ওই বদমাইশ
পারেনা।
গুলো�ো ওগুলো�ো নিয়ে
গেল।
আমি আমার চশমা
ছাড়া দেখতে পাইনা!

তু মি নিজেকে কি
মনে করো�ো?

ওই বদমাইশ গুলো�ো
ওর চশমা লম্বা
লম্বা ঘাসের মধ্্যযে
ফেলে দিয়েছিল
আর তা খুজতে
অনেক সময়
লেগেছে।

আমি দুঃখিত হিকারি!
তু মি ঠিক আছো�ো?!

ওকে একা
থাকতে
দাও!

অবশেষে আমরা
পেয়েছি কিন্তু
চশমার ফ্রেম
ভেঙ্গে গেছে!

ফিরিয়ে দাও!

আমাকে সাহায্্য
করতেই হত…
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না, সরি, আমি
সাহায্্য করতে
পারলাম না।
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আমি
ওদেরকে
ঘৃণা করি!

কেন সবসময়
নির্দোষীরাই
মার খায়!

আমি ওদেরকে
মারতে চাই!

আমরা মো�োমো�োকে নদীর পাশে
কবর দিলাম।
এবং ওই রাতে আমি চিন্তা
করতে শুরু করি…

এমন কি কিছু নেই
যা তু মি চাও?
সবচাইতে
বেশি চাও?

মৃত্্যযুর সময় আসলে কি হয়?
এমনকি আমার সে রাতে
দুঃস্বপ্নও হয়েছিল।

আমি শক্তিশালী হতে চাই,
এতটা শক্তিশালী যে ওদের
সবার সাথে একা লড়াই
করতে পারবো�ো!

হুম।
এটাই আমি চাই…
একটা উত্তর। মৃত্্যযুর
পরে আমি
কো�োথায় যাব?

আমার একটা চিন্তা আসছে!
চল আমরা প্রতিযো�োগিতা
করি, কে আগে এর উত্তর
খুজতে পারে!

তু মি একটা উত্তর
চাও আর আমিও
একটা উত্তর চাই।
যখন মো�োমো�ো
মারা গেল,
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তু মি বলছ যে তু মি
শক্তিশালী হওয়ার
উপায় পেয়ে গেছ।
আমার মনে হয় আমি
একটু ভিত কারন আমি
জানিনা…
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এবং তু মি এটার
সন্ধানও পেয়েছ
যে মৃত্্যযুর পরে
কি হয়।

আমাকে আর ভয়
পেতে হবে না।

হাহা। আমি
ওদেরকে মারবো�ো!

ওই সপ্তাহ…

হেলো�ো ছো�োট মেয়ে,
তো�োমার নাম কি?

এবং আমাকে রাগান্নিত
হতেও হবেনা!

আমার চিন্তা হয় আমি
উত্তর খুঁজে বের করতে
পারবো�ো কিনা…

আমাদের ১ সপ্তাহ আছে।
তারপর এইখানে আমরা
আবার দেখা করব
আমাদের খুঁজে বের করা
রিপো�োর্্ট নিয়ে।

ওকে।
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আমার নাম
মানা।

এইযে বিড়াল
ছানা!
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আপনি কি ক্রিসমাসে
জন্মগ্রহন করা যীশুর
কথা বলছেন?
তু মি কি এইখানে প্রায়
সময়েই আসো�ো, মানা?

না, কখনই না! আমার
কবরস্থান ভাল লাগে না।

ঐযে তিনি, যীশু।

হ্্যযাাঁ, আমি মৃত্্যযুকে
ভয় পাই।

সে খুব অসুস্থ
ছিল…

সঠিক। তু মি
কত স্মার্্ট
একটি মেয়ে!

কি না
জানি?
আমি অনুমান করছি, তু মি
কবরস্থান ভয় পাও কারন
এটা তো�োমাকে মনে করিয়ে
দেয় আমরা সবাই একদিন
মারা যাব?

হ্্যযাাঁ, এই জায়গা ভয়ানক
লাগতে পারে- যদি তু মি
না জানো�ো…
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আচ্ছা।
আমি কি তো�োমাকে একটা
গল্প বলতে পারি যে যীশু
মৃত্্যযুকে কি করেছিলেন?

ঠিক তো�োমার বয়সের
একজন মেয়ে ছিল
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এতটাই অসুস্থ
যে তার বাবা
ভ্রমণকারীদের
থেকে সাহায্্য
ভিক্ষা চাচ্ছিলেন
তার মেয়েকে সুস্থ
করার জন্্য।

সেই ভ্রমণকারী
ছিলেন যীশু।

সেই বাবা যীশুকে তার
বাসায় আনার আগে
লো�োকেরা তাদের বলতেছিল,
অনেক দেরি হয়ে গেছে, মেয়েটি
মারা গেছে।

শুধু বিশ্বাস করো�ো।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উঠে
দাঁড়ালো�ো ও কক্ষের চারপাশে
হা ঁটা শুরু করল!

যখন তারা বাসায় গেলো�ো,
যীশু সেই বাবা ও মায়ের
সাথে গেলেন
এবং তার কয়েকজন
শিষ্্যকে নিয়ে কক্ষের
ভিতরে গেলেন।

চিন্তা করো�োনা,
ছো�োট মেয়ে, উঠো�ো।

যীশু সেই বাবাকে বলল।
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আমি বিশ্বাসই
করতে পারছিলাম
না।

আহারে, ১ সপ্তাহ
শেষ, এবং আমি
কিছুই পাইনি।

মানা,
এখন তু মি আমাকে বল,
ওই মেয়েটি যীশুর সাথে
পরিচিত হওয়ার পরে,
তো�োমার কি মনে হয় সে
মৃত্্যযুকে ভয় পেত?

আমি একটা দারুন
ছেলেকে পেয়েছিলাম
যে উচ্চ বিদ্্যযালয়ে
ভাল বক্্সিিং করে।
সে কখনও আগের
মত থাকবে না।

পুলিশ সেই ছেলেকে
দো�োষী বানিয়ে
ধরে নিয়ে গেলো�ো!
অবশেষে আমি
একজনকে
পেয়েছিলাম যে
এতটাই
শক্তিশালী
যে সে মৃত্্যযুকেও
হাড় মানাতে
পারবে!

আমি ঠিক তার মত
হতে চেয়েছি।

কিন্তু যখন সে কয়েকজন
বদমাইশকে মারল যারা
মেয়েদের উত্্যক্ত করছিল…

হ্্যযাাঁ?
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তার নাম হল যীশু। ঐযে, যিনি
ক্রিসমাসে জন্মগ্রহন করেছেন।
তার কাছে ঝর,
শয়তান ও এমন আরও
ভয়ংকর জিনিসের থেকে
বেশি শক্তি ছিল।

যীশু লো�োকদের
সুস্থ করেছেন।
আমি একজন দাদিমার সাথে
দেখা করেছি, যিনি তার বিষয়ে
সব কিছু জানেন, তিনি
আমাকে বলেছেন…

তাহলে তু মি
আর ভিত
না?

আমি আরও
জানতে চাই।

মৃত লো�োকদের
জীবিত করেছেন…

তু মিও চেষ্টা করে দেখ
যীশুর বিষয়ে আরও কিছু
জানতে পারো�ো কিনা।

কি বলেছে?
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হুম। যীশু,
হ্্যযাাঁ?

এটা সত্্যযিই অদ্ভুত, ভয়
পাওয়ার বদলে আমি
উত্তেজিত অনুভব করছি!
হয়তো�ো আমি এই
বিষয়টা দেখব…
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ইয়েস!
এটা যীশু!

তু মি যদি প্রথম হতে
চাও, তাহলে তো�োমাকে
সবার দাস হতে হবে।

আমার স্বর্্গগের পিতা
কাজ করেছেন…

এবং আমি শুধু তাই করি
যা তিনি চান।

তু মি তাকে খুঁজে
পেয়েছ, ঠিক না?

গররররর

হ্্যযাাঁ, ঠিক এই ছো�োট
শিশুর মত। তার
রাজ্্যযে, ছো�োটরাই
উত্তম।
শিশুর মত
নিজেকে নম্র
করো�ো।

পিতা!

কি?!

হাহা! নিজের
দিকে একবার
তাকিয়ে দেখ!
Ha ha

ha ha

হাই, তু মি কি
সেই অন্ধ
লো�োক না?!

তিনি যা
করেছেন তা
ভাল ছিল।

এইটা তো�ো নিজেকে
ঈশ্বর হিসেবে দাবি
করার মত! আমরা
এমন কথা সহ্্য
করতে পারবো�ো না!!

হে
হে

যীশু আমার অন্ধত্ব
সুস্থ করেছেন!
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তুমি বলছ ঈশ্বর
তোমার নিজের
বাবা?!!

তিনি যা করেছিলেন তা হল লো�োকেদের
সাহায্্য করা, এবং তারা তাকে µy‡k
পেরেক মেরেছে।

তু মি মুক্তিদাতা?
তাহলে বাচাও
নিজেকে!

কিন্তু তখন তিনি
অবিশ্বাস্্য একটা
কাজ করলেন।

তাদেরকে ক্ষমা করো�ো,
তারা জানেনা তারা কি
করছে।
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তিন দিন মৃত থাকার পরে,
তিনি আবার জীবিত
ফিরে এলেন।

শক্তির কথা বলছ?
তিনি চাইলে সব
খারাপ লো�োকদের
মারতে পারতেন,

কিন্তু তার পরিবর্্ততে ,
যখন তিনি µy‡k
তারা যীশুকে মেরে ফেলেও ছিলেন, তু মি জানো�ো
তাকে থামাতে পারেনি!
তিনি কি করলেন?
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তিনি
তাদেরকে
ক্ষমা
করলেন।

ওয়াও কতই না চমৎকার!
আমি আমার উত্তর পেয়েছি
মানা। আসল শক্তির নাম
আছে; তা হল যীশু!

কো�োন বিষয়ে তো�োমার
পরিবর্্ত ন হয়েছে,
হিকারি...

যখন আমি বাইবেলের গল্প
পড়া শেষ করলাম, আমার
মনে হল আমার প্রার্্থনা করা
দরকার।

এটা সত্্যযি চমৎকার। তু মি
জানো�ো? আমিও ঠিক একই
কাজ করেছি।

প্রার্্থনার শেষে, আমার
মনে হল সব ঠিক হয়ে
গেছে…

এবং আমার সব দুশ্চিন্তা দূর
হয়ে গেছে, আর আমার এত
আনন্দ লাগছিলো�ো যে আমার
নাছতে ইচ্ছা করছিল।

আমার খুব ভাল
লাগছিলো�ো।

চল,
আমরা নদীর
দিকে যাই!

আমি বললাম, যীশু,
আমি ভু ল করেছি, আমি
আমার ভু ল বুঝতে পেরেছি।
আমি তো�োমার মত হতে চাই।
আমাকে তো�োমার মত হতে
সাহায্্য করো�ো।

আচ্ছা।
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আমার মাথায়
মাত্র একটা চিন্তা
আসলো�ো।

কিন্তু তো�োমারও
একটা গল্প আছে।

কিন্তু দারাও,
এখানে আরেকজন
আছে…

যীশুর সাথে
একসাথে কথা
বলা?

আমরা একটা
চ্্যযালেঞ্জ নিয়েছি
এবং তো�োমার সেই বন্ধুরও
যে তো�োমাকে এই বইটা
দিয়েছে।

আর এখন
তো�োমার পালা!

আমরা প্রত্্যযেকে ঈশ্বরকে
তু চ্ছ করেছি

এইযে!

ঠিক বলেছ,
সেটা তু মি!

তু মি কিভাবে
জানলে?!
23

তু মি আমাদের
গল্পগুলো�ো শুনেছ…

গল্পের মধ্্যযে
সেই µy‡k এর
কথা মনে পরে?

আমরা শিখেছি যে, µy‡ki
সাথে আমাদের সবার সম্পর্্ক
রয়েছে।
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এবং তাই করেছি, যা আমাদের
করতে ইচ্ছা হয়েছে।
অন্্য কথায়,
আমরা পাপ
করেছি।

এই পাপ করার জন্্য,
এখন আমরা বিপদের
মধ্্যযে আছি।

এইজন্্য, যীশু মানুষরূপে
পৃথিবীতে এলেন;

মারা যাওয়ার পরে, আমরা
সবাই শাস্তি পাওয়ার যো�োগ্্য।

যীশু পাপ বিহীন ছিলেন,
তিনি কখনও কো�োন ভু ল কাজ
করেননি।

কিন্তু তিনি আমাদের
পরিবর্্ততে শাস্তি
ভু গেছেন

আমিই জগতের আলো�ো। যে
কেউ আমার অনুসারী হয়
সে কখনও অন্ধকারে থাকবে না;
কিন্তু সেই আলো�ো পাবে যা
জীবন দেয়।

এবং µy‡k
মৃত্্যযুবরণ করেছেন।
আর এখন
আমাদেরকে বলেন...
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আমিই উত্তম মেষপালক।
উত্তম পালক মেষদের জন্্য তার
জীবন সমর্্পণ করে।
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আমিই পুনরুত্থান,
আমিই জীবন। যে কেউ আমাকে
বিশ্বাস করে, সে মরবার পর জীবন
ফিরে পাবে।

তিনি আমাদেরকে
ক্ষমা ও বন্ধু ত্ব
উপহার দিয়েছেন।

ক্ষমা
আর এখন তিনি
আমাদের জন্্য
একটি উপহার প্রস্তুত
করেছেন।

ঠিক বলেছ! এটাই
আমাদের চ্্যযালেঞ্জ।
আমরা চাই তু মি ও তো�োমার
সেই বন্ধু যে তো�োমাকে এই
বই দিয়েছে, তো�োমরা তিনটি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

সর্্বকালীন বন্ধু ত্ব

ওয়াও, কত
মূল্্যবান গুপ্তধন!

১. হিকারি ও মানার মত
তো�োমরাও কি কখনও
কো�োন প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছ?

২. তো�োমার পাওয়া উপহার
গুলো�োর মধ্্যযে সবচেয়ে
মূল্্যবান জিনিস কি?

তো�োমরা কি "হ্্যযাাঁ"
উত্তর করেছ?
তাহলে তাকে
বল!

৩. ঈশ্বরের উপহার হল ক্ষমা ও
সর্্বকালীন বন্ধু ত্ব - তো�োমরা কি তা
গ্রহন করবে?

ক্ষমা

আমি
মৃত্্যযুকে
ভয়
পাই।
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সর্্বকালীন
বন্ধু ত্ব

এইযে একটা সহজ
প্রার্্থনা যা তো�োমাকে
সাহায্্য করবে এই
কথা বলতে।

যীশু, এখন পর্্যন্ত আমি তো�োমাকে সঠিক
ভাবে জানতে পারিনি, কিন্তু এখন আমি
জানি তু মি সবসময় আমার জন্্য চিন্তা করো�ো।
আমি এটাও জানি, তু মি আমার পাপের
জন্্য µy‡k মৃত্্যযুবরণ করেছ। এবং এখন
তু মি আমাকে ক্ষমা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে
দিয়েছ। তো�োমাকে ধন্্যবাদ জানাই! দয়া করে
আমাকে ক্ষমা করো�ো আমার পাপ কাজের
জন্্য। আমাকে সাহায্্য করো�ো তো�োমাকে
আরও জানার জন্্য, এবং আমাকে সঠিক
পথ দেখিয়ে দাও, আমেন।
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তু মি কি এই
প্রার্্থনা করতে
চাও?
মনে রাখবে, এই কথায়
কো�োন জাদু নেই, তো�োমার হৃদয়
থেকে এই কথা গুলো�ো বলতে
পারাটাই আসল।

চল প্রার্্থনা
করি!

তু মি কি প্রার্্থনা
করেছ?

চমৎকার!
আমরা এখন চলে যাবো�ো,

এবং তিনি তো�োমাকে
তিনি তো�োমার
সবচেয়ে কাছের পরিচালনা করবেন ও
বন্ধু হতে চান। প্রতিদিন তো�োমাকে সাহায্্য
করবেন।
যেকো�োনো�ো বন্ধুত্তের মতো�ো,
যীশুর সাথে আমাদের
বন্ধুত্বের বৃদ্ধি দরকার।
তাহলে তো�োমার কি
মনে হয় যে কিভাবে
তু মি তাকে আরও
ভাল করে জানতে
পারবে?
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কিন্তু তু মি
অনেক
ভাল
করেছ!

তু মি তো�োমার
জীবনের সবচেয়ে
মহান যাত্রা শুরু
করেছ!

আমাদের আরও বন্ধু
রয়েছে যাদেরকে এই কথা
শেয়ার করতে হবে।
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