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যাহন ১:২৩

যাহনিলিখত
সস
ু মাচার
যী র প ৃিথবীেত আগমন
বা য
বা য ঈ বেরর সে িছেলন আর সই বা যই িছেলন ঈ বর। ২ সই বা য আিদেত ঈ বেরর
৩
সে িছেলন। তাঁর মা যেমই সব িকছরু স ৃি হেয়িছল এবং এর মে য তাঁেক ছাডা় কান িকছরই
ু স ৃি হয় িন। ৪ তাঁর
৫
মে য জীবন িছল; আর সই জীবন জগেতর মানুেষর কােছ আেলা িনেয় এল। সই আেলা অ কােরর মােঝ উ বল হেয়
উঠল; আর অ কার সই আেলােক জয় করেত পাের িন।
৬ একজন লাক এেলন তাঁর নাম যাহন; ঈ বর তাঁেক পািঠেয়িছেলন। ৭ িতিন সই আেলার িবষেয় সা ্য দবার জ য
সা ী েপ এেলন যােত তাঁর মা যেম সকল লাক সই আেলার কথা েন িব বাস করেত পাের। ৮ যাহন িনেজ সই আেলা
িছেলন না; িক িতিন এেসিছেলন যােত লাকেদর কােছ সই আেলার িবষেয় সা ্য িদেত পােরন। ৯ রকৃত য আেলা, তা
সকল মানুষেক আেলািকত করেত প ৃিথবীেত এেসিছেলন।
১০ সই বা য জগেত িছল এবং এই জগত তাঁর বারাই স ৃ হেয়িছল; িক জগত তাঁেক িচনেত পাের িন। ১১ য জগত তাঁর
িনজ ব সখােন িতিন এেলন, িক তাঁর িনেজর লাকরাই তাঁেক রহণ করল না। ১২ িক িকছ ু লাক তাঁেক রহণ করল এবং
তাঁেক িব বাস করল। যারা িব বাস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ বেরর স ান হবার অিধকার দান করেলন। ১৩ ঈ বেরর
এই স ানরা রাকৃিতক িনয়ম অনুসাের কান িশ র মেতা জ রহণ কের িন। মা-বাবার দিহক কামনা-বাসনা অনুসােরও
নয়, ঈ বেরর কাছ থেকই তােদর এই জ ।
১৪ বা য মানুেষর প ধারণ করেলন এবং আমােদর মে য বসবাস করেত লাগেলন। িপতা ঈ বেরর একমা র পু র
িহসােব তাঁর য মিহমা, সই মিহমা আমরা দেখিছ। সই বা য অনু রহ ও সে য পিরপূণ িছেলন। ১৫ যাহন তাঁর স েক
মানুষেক বলেলন, “ইিনই িতিন যাঁর স বে আিম বেলিছ। ‘িযিন আমার পের আসেছন, িতিন আমার থেক মহান, কারণ িতিন
আমার অেনক আেগ থেকই আেছন।’”
১৬ সই বা য অনু রহ ও সে য পূণ িছেলন। আমরা সকেল তাঁর থেক অনু রেহর ওপর অনু রহ পেয়িছ। ১৭ কারণ
মািশর মা যেম িবিধ- যব া দওয়া হেয়িছল, িক অনু রহ ও সে যর পথ যী রীে র মা যেম এেসেছ। ১৮ ঈ বরেক
কউ কখনও দেখিন; িক একমা র পু র, িযিন িপতার কােছ থােকন, িতিনই তাঁেক রকাশ কেরেছন।

১

১ আিদেত

*িছেলন,

যাহন যী স েক লােকেদর বলেলন
(মিথ ৩:১-১২; মাক ১:১-৮; লূক ৩:১-৯, ১৫-১৭)
১৯ জ শােলেমর ই দীরা কেয়কজন যাজক ও লবীয়েক যাহেনর কােছ পাঠােলন। তাঁরা এেস যাহনেক িজে স করেলন,
“আপিন ক?” ২০ যাহন একথার জবাব খালাখুিলভােবই িদেলন; িতিন উ র িদেত অ বীকার করেলন না। িতিন
ভােব
বীকার করেলন, “আিম সই রী নই।”
২১ তখন তাঁরা তাঁেক িজে স করেলন, “তাহেল আপিন ক? আপিন িক এিলয়?”
যাহন বলেলন, “না, আিম এিলয় নই।”
ই দীরা িজে স করেলন, “তেব আপিন িক সই ভাববাদী?”
যাহন এর জবােব বলেলন, “না।”
২২ তখন তাঁরা বলেলন, “তাহেল আপিন ক? আমােদর বলুন যােত যারা আমােদর পািঠেয়েছ তােদর জবাব িদেত পাির।
আপনার িনেজর িবষেয় আপিন িক বেলন?”
২৩ ভাববাদী িযশাইয় যা বেলিছেলন তা উে খ কের যাহন বলেলন,
“আিম তাঁর রব, িযিন ম রা ের িচৎকার কের বলেছন,
‘ তামার রভুর জ য পথ সাজা কর!’” †

*১:১

বা য রীক ভাষায় এর অথ হল “ লােগাস ” অথাৎ য কান রকেমর যাগােযাগ। যােক “বাতা” ও বলা যেত পাের।
এখােন এর অথ হল যী রী , িযিন িনেজই সই পথ— য পেথর স বে ঈ বর তাঁর িনেজর লাকেদর বেলিছেলন।
†১:২৩ উ ৃিত িযশাইয় ৪০:৩.
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২৪ যােদর পাঠােনা হেয়িছল তােদর মে য িকছ ফরীশী স রদােয়র লাক িছল। ২৫ তাঁরা যাহনেক বলেলন, “আপিন যিদ
ু
সই রী নন, এিলয় নন, ভাববাদীও নন, তাহেল আপিন বা াইজ করেছন কন?”
২৬ এর উ ের যাহন বলেলন, “আিম জেল বা াইজ করিছ। তামােদর মে য একজন দাঁিডে় য় আেছন যাঁেক তামরা চন
না। ২৭ িতিনই সই লাক িযিন আমার পের আসেছন। আিম তাঁর পােয়র চিটর িফেত খালবার যা য নই।”
২৮ যদন নদীর অপর পাের বথিনয়ােত যখােন যাহন লােকেদর বা াইজ করিছেলন, সইখােন এইসব ঘেটিছল।

যী , ঈ বেরর মষশাবক
২৯ পেরর িদন

যাহন যী েক তাঁর িদেক আসেত দেখ বলেলন, “ঐ দখ, ঈ বেরর মষশাবক, িযিন জগেতর পাপরািশ বহন
কের িনেয় যান! ৩০ ইিনই সই লাক, যাঁর িবষেয় আিম বেলিছলাম, ‘আমার পের একজন আসেছন, িক িতিন আমার থেক
মহান, কারণ িতিন আমার অেনক আেগ থেকই আেছন।’ ৩১ এমনিক আিমও তাঁেক িচনতাম না, িক ই রােয়লীয়রা যন তাঁেক
রী বেল িচনেত পাের এইজ য আিম এেস তােদর জেল বা াইজ করিছ।”
৩২–৩৪ এরপর যাহন তাঁর সাে ্য বলেলন, “আিম িনেজও রী ক তা জানতাম না। িক লাকেদর জেল বা াইজ করেত
ঈ বর আমােক পাঠােলন। ঈ বর আমােক বলেলন, ‘তুিম দখেত পােব এক যি র উপর পিব র আ া এেস অিধ ান
করেছন। আর িতিনই সই যি িযিন পিব র আ ােত বা াইজ করেবন।’” যাহন বলেলন, “আিম পিব র আ ােক বগ
থেক নেম আসেত দেখিছ। সই আ া কেপােতর আকাের এেস যী র উপর বসেলন। আিম তা দেখিছ আর তাই আিম
লাকেদর বিল, ‘িতিনই ঈ বেরর পু র।’”
যী র রথম িশ যদল
৩৫ পরিদন

যাহন তাঁর জন িশে যর সে আবার সখােন এেলন। ৩৬ যী েক সখান িদেয় যেত দেখ িতিন বলেলন, “ঐ
দখ, ঈ বেরর মষশাবক!”
৩৭ তাঁর সই জন িশ য যাহেনর কথা েন যী র অনুসরণ করেত লাগেলন। ৩৮ যী িপছন িফের সই জনেক অনুসরণ
করেত দেখ তাঁেদর িজে স করেলন, “ তামরা িক চাও?”
তাঁরা যী েক বলেলন, “রি ব, আপিন কাথায় থােকন?” (“রি ব” কথািটর অথ “ ।”)
৩৯ যী তাঁেদর বলেলন, “এস দখেব।” তখন তাঁরা িগেয় দখেলন িতিন কাথায় থােকন। আর সই িদেনর বািক সময়টা
তাঁরা যী র কােছ কাটােলন। তখন সময় িছল রায় িবকাল চারেট।
৪০ যাহেনর কথা েন য জন লাক যী র িপছেন িপছেন িগেয়িছেলন, তাঁেদর মে য একজন হে ন িশেমান িপতেরর ভাই
আি রয়। ৪১ আি রয় সে সে তাঁর ভাই িশেমােনর দখা পেয় তােক বলেলন, “আমরা মশীেহর দখা পেয়িছ।” (“মশীহ”
কথািটর অথ “ রী ।”)
৪২ আি রয়, িশেমান িপতরেক যী র কােছ িনেয় এেলন। যী তাঁর িদেক তািকেয় বলেলন, “তুিম যাহেনর ছেল িশেমান,
তামােক কফা বেল ডাকা হেব।” (“ কফা” কথািটর অথ “িপতর।”)
৪৩ পেরর িদন যী গালীেল যােবন বেল িঠক করেলন। সখােন িতিন িফিলেপর দখা পেয় তাঁেক বলেলন, “আমার অনুসরণ
কর।” ৪৪ আি রয় ও িপতর য অ েল থাকেতন িফিলপ িছেলন সই বৎৈসদার লাক। ৪৫ িফিলপ এবার নথেনলেক দখেত
পেয় বলেলন, “আমরা এমন একজেনর দখা পেয়িছ যার কথা মািশ ও ভাববাদীরা িবিধ- যব ায় িলেখ রেখ গেছন। িতিন
নাসরৎ িনবাসী যােষেফর ছেল যী ।”
৪৬ নথেনল তাঁেক বলেলন, “নাসরৎ! নাসরৎ থেক িক ভাল িকছ আসেত পাের?”
ু
িফিলপ বলেলন, “এস দেখ যাও।”
৪৭ যী দখেলন নথেনল তাঁর িদেক আসেছন। তখন িতিন তাঁর িবষেয় বলেলন, “এই দখ একজন রকৃত ই রােয়লীয়,
যার মে য কান ছলনা নই।”
৪৮ নথেনল তাঁেক বলেলন, “আপিন কমন কের আমােক িচনেলন?”
এর উ ের যী বলেলন, “িফিলপ আমার স েক তামায় বলার আেগ তুিম যখন ডুমরু গােছর তলায় বেসিছেল, আিম
তখনই তামায় দেখিছলাম।”
৪৯ নথেনল বলেলন, “
, আপিনই ঈ বেরর পু র, আপিনই ই রােয়েলর রাজা।”
৫০ যী উ ের বলেলন, “আিম তামােক ডুমর
ু গােছর তলায় দেখিছলাম বেলই িক তুিম আমােক িব বাস করেল? এর
চেয়ও আেরা অেনক মহ িজিনস তুিম দখেত পােব!” ৫১ পের যী তাঁেক আরও বলেলন, “সি য সি যই আিম তামােদর
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বলিছ। তামরা একিদন দখেব বগ খুেল গেছ, আর ‘ঈ বেরর দূতরা’ মানবপুে রর ওপর িদেয় উেঠ যাে ন আর নেম
আসেছন।” ‡
কা া নগের িববাহ
িদেন গালীেলর কা া নগের একটা িবেয় হি ল এবং যী র মা সখােন িছেলন। ২ সই িবেয় বািডে় ত যী ও
তাঁর িশ যেদর িনম রণ করা হেয়িছল। ৩ যখন সম রা ারস ফিু রেয় গল, তখন যী র মা তাঁর কােছ এেস বলেলন,
“এেদর আর রা ারস নই।”
৪ যী বলেলন, “ হ নারী, তুিম আমায় কন িজ াসা করছ িক করা উিচত? আমার সময় এখনও আেসিন।”
৫ তাঁর মা চাকরেদর বলেলন, “ইিন তামােদর যা িকছ করেত বেলন তামরা তাই কর।”
ু
৬ ই দী ধেমর রীিত অনুসাের আনু ািনকভােব হাত পা ধায়ার জ য সই জায়গায় ছটা পাথেরর জেলর জালা বসােনা িছল।
এই জালা িলর রিতিটেত আিশ থেক একশ িলটার জল ধরত।
৭ যী সই চাকরেদর বলেলন, “এই জালা িলেত জল ভের আন।” তখন তারা জালা িল কানায় কানায় ভের িদল।
৮ তারপর যী তােদর বলেলন, “এর থেক িকছটা িনেয় ভােজর কতার কােছ িনেয় যাও।”
ু
তখন তারা তাই করল। ৯ জল, যা রা ারেস পিরণত হেয়িছল, ভােজর কতা তা আ বাদ করেলন। সই রা ারস কাথা
থেক এল তা িতিন জানেতন না; িক য চাকররা জল এেনিছল তারা তা জানত। তারপর িতিন বরেক ডাকেলন। ১০ িতিন
বলেলন, “সাধারণতঃ রথেম লােক ভাল রা ারস পিরেবশন কের আর অিতিথরা যখন মাতাল হেয় ওেঠ তখন তােদর
িন মােনর রা ারস পিরেবশন করা হয়, অথচ আিম দখিছ তামরা ভাল রা ারস এখনও রেখ িদেয়ছ।”
১১ এই রথম অেলৗিকক িচ কের গালীেলর কা া নগের যী তাঁর মিহমা রকাশ করেলন; আর তাঁর িশে যরা তাঁর ওপর
িব বাস করল।
১২ পের িতিন তাঁর মা, ভাইেদর ও িশ যেদর সে কফরনাহম শহের গেলন। সখােন তাঁরা অ িকছ িদন থাকেলন।
ূ
ু

২

১ ত ৃতীয়

যী মি ের
(মিথ ২১:১২-১৩; মাক ১১:১৫-১৭; লূক ১৯:৪৫-৪৬)
১৩ ই

দীেদর িন ারপব পালেনর সময় এিগেয় এেল যী জ শােলেম গেলন। ১৪ িতিন দখেলন মি েরর মে য লােকরা
গ , ভডা় ও পায়রা িবি র করেছ; আর পা াররা বেস আেছ, এরা লােকর টাকা িনেয় বদল ও যবসা করত। ১৫ তখন
িতিন িকছ ু দিড় িদেয় একটা চাবুক তরী কের তা িদেয় গ , ভডা় সেমত এইসব লাকেদর মি র চ বর থেক বাইের বার
কের িদেলন আর পা ারেদর টাকা পয়সা সব ছিডে় য় টিবল উি েয় িদেলন। ১৬ যারা পায়রা িবি র করিছল তােদর বলেলন,
“এখান থেক এসব িনেয় যাও! আমার িপতার এই গ ৃহেক বাজাের পিরণত কােরা না!”
১৭ তাঁর িশ যেদর মেন পডল
় শাে র লখা আেছ:
“ তামার গ ৃেহর রিত আমার উৎসাহ আমােক রাস করেব।” ¶
১৮ ই দীরা তখন এর জবােব তাঁেক বলল, “ তামার য এসব করার অিধকার আেছ তার রমাণ ব প িক কান অেলৗিকক
িচ আমােদর দখােত পার?”
১৯ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “ তামরা এই মি র ভেঙ ফেলা, আিম িতন িদেনর মে য এেক আবার গেড ় তুলব।”
২০ তখন ই দীরা বলল, “এই মি র িনমাণ করেত ছচি শ বছর লেগিছল আর তুিম িকনা িতন িদেনর মে য এটা গেড ়
তুলেব?”
২১ িক য মি েরর কথা িতিন বলিছেলন তা হে তাঁর দহ। ২২ যখন িতিন ম ৃতেদর ম য থেক পুন ি ত হেলন, তখন
় য িতিন এই কথাই বেলিছেলন, তখন তাঁরা যী র িবষেয় শাে রর কথা ও যী র বাে য িব বাস
তাঁর িশ যেদর মেন পডল
করেলন।
২৩ িন ারপেবর জ য যী যখন জ শােলেম িছেলন, তখন ব েলাক তাঁর ওপর িব বাস করল, কারণ যী সখােন যসব
অেলৗিকক িচ কায করিছেলন তা তারা দখল। ২৪ িক যী িনেজ তােদর ওপর কান আ া রােখন িন, কারণ িতিন এইসব
লাকেদর ভালভােবই জানেতন। ২৫ কান লােকর কাছ থেক মানুেষর স বে িকছ ু জানার তাঁর রেয়াজন িছল না, কারণ
মানুেষর অ ের িক আেছ িতিন তা জানেতন।

‡১:৫১
¶২:১৭

উ িৃ ত আিদ ২৮:১২.
উ িৃ ত গীতসংিহতা ৬৯:৯.
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যী ও নীকদীম
১ ফরীশীেদর

মে য নীকদীম নােম একজন লাক িছেলন। িতিন ই দী সমােজর এক
বপূণ নতা। ২ একিদন রােত
, আমরা জািন আপিন একজন িশ ক, ঈ বেরর কাছ থেক এেসেছন। ঈ বর সহায়
না হেল কউ িক ঐ প অেলৗিকক কাজ করেত পাের, যা আপিন করেছন?”
৩ এর উ ের যী তাঁেক বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, নতুন জ না হেল কান যি ঈ বেরর রা য দখেত
পােব না।”
৪ নীকদীম তাঁেক বলেলন, “মানুষ ব ৃ হেয় গেল কমন কের তার আবার নতুন জ হেত পাের? স িন য়ই ি বতীয় বার
মােয়র গেভ রেবশ কের আবার জ ােত পাের না!”
৫ যী তাঁেক বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, যিদ কান লাক জল ও আ া থেক না জ ায়, তেব স ঈ বেরর
রাে য রেবশ করেত পাের না। ৬ শরীর থেকই শরীেরর জ হয় আর আ া থেক জ হয় আ যাি কতার। ৭ আিম তামােক
যা বললাম, তােত আ য হেয়া না, ‘ তামােদর নতুন জ হওয়া অব যই দরকার।’ ৮ বাতাস যিদেক ই া সিদেক বয় আর
তুিম তার শদ নেত পাও; িক কাথা থেক আেস আর কাথায় বা তা বেয় যায় তুিম তা জােনা না। আ া থেক যােদর জ
হয় তােদর সকেলর বলাও সইরকম হয়।”
৯ এর উ ের নীকদীম তাঁেক বলেলন, “এটা কমন কের হেত পাের?”
১০ তখন যী তাঁেক বলেলন, “তুিম ই রােয়লীয়েদর একজন
বপূণ ; আর তুিম এটা জােনা না? ১১ যা স য আিম
তামােক তাই বলিছ, আমরা যা জািন তাই বিল, আমরা যা দেখিছ সই িবষেয়ই সা ্য িদই: িক আমরা যাই বিল না কন
তামরা তা রহণ কেরা না। ১২ আিম তামােদর কােছ পািথব িবষেয়র কথা বলেল তামরা যিদ িব বাস না কেরা, তেব আিম
বগীয় িবষেয় কান কথা বলেল তামরা তা কমন কের িব বাস করেব? ১৩ িযিন বগ থেক নেম এেসেছন সই মানবপু র
ছাডা় কউ কখনও বেগ ওেঠিন।
১৪ “ম ভূিমর মে য মািশ যমন সাপেক উঁচেু ত তুেলিছেলন, তমিন মানবপু রেক অব যই উঁচেু ত ওঠােনা হেব। ১৫ সুতরাং
য কউ মানবপু রেক িব বাস কের সই অন জীবন পায়।”
১৬ কারণ ঈ বর এই জগতেক এেতাই ভালবােসন য িতিন তাঁর একমা র পু রেক িদেলন, যন সই পুে রর ওপর য
কউ িব বাস কের স িবন না হয় বরং অন জীবন লাভ কের। ১৭ ঈ বর জগতেক দাষী সা য করার জ য তাঁর পু রেক
এ জগেত পাঠানিন, বরং জগত যন তাঁর ম য িদেয় মুি পায় এইজ য ঈ বর তাঁর পু রেক পািঠেয়েছন। ১৮ য কউ তাঁেক
িব বাস কের তার িবচার হয় না। িক য কউ তাঁেক িব বাস কের না, স দাষী সা য হয়, কারণ স ঈ বেরর একমা র
পুে রর ওপর িব বাস কের িন। ১৯ আর এটাই িবচােরর িভি । জগেত আেলা এেসেছ, িক মানুষ আেলার চেয় অ কারেক
বশী ভালেবেসেছ, কারণ তারা ম কাজ কেরেছ। ২০ য কউ ম কাজ কের স আেলােক ঘ ৃণা কের, আর স আেলার কােছ
আেস না, পােছ তার কােজর ব প রকাশ হেয় পেড।় ২১ িক য কউ সে যর অনুসারী হয় স আেলার কােছ আেস, যােত
সই আেলােত
বাঝা যায় য তার সম কাজ ঈ বেরর মা যেম হেয়েছ।

৩ িতিন যী র কােছ এেস বলেলন, “

যী এবং বাি

দাতা যাহন

২২ এরপর

যী তাঁর িশ যেদর সে িযহিদয়া
রেদেশ এেলন। িতিন সখােন তাঁেদর সে থাকেত লাগেলন ও বা াইজ
ূ
করেত লাগেলন। ২৩ যাহনও শালীেমর িনকট ঐেনান নামক ােন বা াইজ করিছেলন, কারণ সখােন রচরু জল িছল; আর
লােকরা তাঁর কােছ এেস বাি িনি ল। ২৪ যাহন তখনও কারাগাের ব ী হন িন।
২৫ সই সময় ই দী রীিত অনুসাের িচ হওয়ার িবষেয় যাহেনর িশ যেদর সে একজন ই দীর তক বােধ। ২৬ পের তারা
যাহেনর কােছ এেস বলল, “ , তাঁেক মেন পেড় িযিন যদন নদীর ওপাের আপনার সে িছেলন এবং যাঁর িবষেয় আপিন
সা ্য িদেয়িছেলন? িতিন লােকেদর বা াইজ করেছন আর সবাই তাঁর কােছ যাে ।”
২৭ এর উ ের যাহন বলেলন, “ বগ থেক দওয়া না হেল কউই কান িকছ লাভ করেত পাের না। ২৮ তামরা িনেজরাই
ু
েনছ য আিম বেলিছলাম, ‘আিম রী নই; িক আমােক তাঁর আেগই পাঠােনা হেয়েছ।’ ২৯ কেন বেররই জ য, িক বেরর
ব ু পােশ দাঁিডে় য় থােক বেরর কথা শানার জ য। আর স যখন বেরর গলা নেত পায় তখন খুবই আনি ত হয়। তাই আজ
আমার সই আন পূণ হল। ৩০ িতিন উ েরা র বড় হেবন, আর আিম অব যই নগ য হেয় যাব।
একজন িযিন বগ থেক আেসন
৩১ “একজন

িযিন উ থেক আেসন িতিন সবার উে । য এই জগেতর ম য থেক আেস স জগেতর, তাই স যা িকছ ু
বেল তা জগেতর িবষেয়ই বেল। িযিন বগ থেক আেসন িতিন সবার উপের। ৩২ িতিন যা দেখেছন আর েনেছন তারই সা ্য
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দন; িক কউই তাঁর সা ্য মেন িনেত রাজী নয়। ৩৩ য তাঁর সা ্য রহণ কের স তার বারা রমাণ কের য ঈ বরই
স য, ৩৪ কারণ ঈ বর যাঁেক পািঠেয়েছন িতিন ঈ বেরর কথাই বেলন। ঈ বর তাঁেক পিব র আ ায় পূণ কেরেছন। ৩৫ িপতা
তাঁর পু রেক ভালবােসন, আর িতিন তাঁর হােতই সব িকছ ু সঁেপ িদেয়েছন। ৩৬ য কউ পুে রর ওপর িব বাস কের স অন
জীবেনর অিধকারী হয়; িক য পু রেক অমা য কের স সই জীবন কখনও লাভ কের না, বরং তার ওপের ঈ বেরর রাধ
থােক।”
শমরীয়ার এক

রীেলােকর সে যী র কথাবাতা

জানেত পারল য যী যাহেনর চেয় বশী িশ য কেরেছন ও বা াইজ করেছন। ২ যিদও যী িনেজ বা াইজ
করিছেলন না, বরং তাঁর িশ যরাই তা করিছেলন। ৩ তারপর িতিন িযহিদয়া
ছেড় চেল গেলন এবং গালীেলই িফের
ূ
গেলন। ৪ গালীেল যাবার সময় তাঁেক শমিরয়ার ম য িদেয় যেত হল।
৫ যােকাব তাঁর ছেল যােষফেক য ভূিম িদেয়িছেলন তারই কােছ শমরীয়ার খর নােম এক শহের যী গেলন। ৬ এখােনই
যােকােবর কু য়ািট িছল, যী সই কু য়ার ধাের এেস বসেলন কারণ িতিন হাঁটেত হাঁটেত া হেয় পেডি় ছেলন। তখন বলা রায়
পুর। ৭ একজন শমরীয়া রীেলাক সখােন জল তুলেত এল। যী তােক বলেলন, “আমায় একটু জল খেত দাও তা।”
৮ সই সময় িশ যরা শহের িকছ খাবার িকনেত িগেয়িছল।
ু
৯ সই শমরীয়
রীেলাকিট তাঁেক বলল, “এিক আপিন একজন ই দী হেয় আমার কাছ থেক খাবার জ য জল চাইেছন?
আিম একজন শমরীয় রীেলাক!” (ই দীরা শমরীয়েদর সে কানরকম মলােমশা করত না।)
১০ এর উ ের যী তােক বলেলন, “তুিম যিদ জানেত য ঈ বেরর দান িক আর ক তামার কাছ থেক খাবার জ য জল
চাইেছন তাহেল তুিমই আমার কােছ জল চাইেত আর আিম তামােক জীব জল িদতাম।”
১১ রীেলাকিট তাঁেক বলল, “মহাশয়, আপিন কাথা থেক সই জীব জল পােবন? এই কু য়ািট যেথ গভীর। জল তালার
কান পা রও আপনার কােছ নই। ১২ আপিন িক আমােদর িপত ৃপু ষ যােকােবর চেয় মহান? িতিন আমােদর এই কু য়ািট িদেয়
গেছন। িতিন িনেজই এই কু য়ার জল খেতন এবং তাঁর স ানরা ও তাঁর প পালও এর থেকই জল পান করত।”
১৩ যী তােক বলেলন, “ য কউ এই জল পান করেব তার আবার ত া পােব। ১৪ িক আিম য জল িদই তা য পান করেব
তার আর কখনও িপপাসা পােব না। সই জল তার অ ের এক র রবেন পিরণত হেয় বইেত থাকেব, যা সই যি েক অন
জীবন দেব।”
১৫ রীেলাকিট তাঁেক বলল, “মশায়, আমােক সই জল িদন, যন আমার আর কখনও িপপাসা না পায় আর জল তুলেত
আমায় এখােন আসেত না হয়।”
১৬ িতিন তােক বলেলন, “যাও, তামার বামীেক এখােন ডেক িনেয় এস।”
১৭ তখন সই
রীেলাকিট বলল, “আমার বামী নই।”
যী তােক বলেলন, “তুিম িঠকই বেলছ য তামার বামী নই। ১৮ তামার পাঁচ জন বামী হেয় গেছ; আর এখন য
লােকর সে তুিম আছ স তামার বামী নয়, তাই তুিম যা বলেল তা সি য।”
১৯ সই
রীেলাকিট তখন তাঁেক বলল, “মহাশয়, আিম দখেত পাি য আপিন একজন ভাববাদী। ২০ আমােদর
িপত ৃপু ষরা এই পবেতর ওপর উপাসনা করেতন। িক আপনারা ই দীরা বেলন য জ শােলমই সই জায়গা যখােন
লােকেদর উপাসনা করেত হেব।”
২১ যী তােক বলেলন, “ হ নারী, আমার কথায় িব বাস কর! সময় আসেছ যখন তামরা িপতা ঈ বেরর উপাসনা এই
পাহােড় করেব না, জ শােলেমও নয়। ২২ তামরা শমরীয়রা িক উপাসনা কর তামরা তা জােনা না। আমরা ই দীরা িক
উপাসনা কির আমরা তা জািন, কারণ ই দীেদর ম য থেকই পির রাণ আসেছ। ২৩ সময় আসেছ, বলেত িক, তা এেস গেছ,
যখন রকৃত উপাসনাকারীরা আ ায় ও সে য িপতা ঈ বেরর উপাসনা করেব। িপতা ঈ বরও এইরকম উপাসনাকারীেদরই
চান। ২৪ ঈ বর আ া, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদর আ ায় ও সে য উপাসনা করেত হেব।”
২৫ তখন সই
রীেলাকিট তাঁেক বলল, “আিম জািন, মশীহ আসেছন। মশীহেক তারা রী বেল। যখন িতিন আসেবন,
তখন আমােদর সব িকছ ু জানােবন।”
২৬ যী তােক বলেলন, “ তামার সে য কথা বলেছ আিমই সই মশীহ।”
২৭ সই সময় তাঁর িশ যরা িফের এেলন। একজন
রীেলােকর সে যী েক কথা বলেত দেখ তাঁরা আ য হেয় গেলন।
তবু কউ তাঁেক িজে স করেলন না, “আপিন িক চাইেছন?” বা “আপিন িক জ য ওর সে কথা বলেছন?”
২৮ সই
রীেলাকিট তখন তার কলসী ফেল রেখ রােম গল, আর লাকেদর বলল, ২৯ “ তামরা এস, একজন লাকেক
দখ, আিম যা িকছ ু কেরিছ, িতিন আমােক স সব বেল িদেলন। িতিনই িক সই মশীহ নন?” ৩০ তখন লােকরা শহর থেক
বার হেয় যী র কােছ আসেত লাগল।

৪

১ ফরীশীরা
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মােঝ তাঁর িশ যরা তাঁেক অনুেরাধ কের বলেলন, “ , আপিন িকছ ু খেয় িনন!”
িতিন তাঁেদর বলেলন, “আমার কােছ এমন খাবার আেছ যার কথা তামরা িকছইু জান না।”
৩৩ তখন তাঁর িশ যরা পর র বলাবিল করেত লাগল, “তাহেল িক কউ তাঁেক িকছ খাবার এেন িদেয়েছ?”
ু
৩৪ তখন যী তাঁেদর বলেলন, “িযিন আমায় পািঠেয়েছন, তাঁর ই া পালন করা ও তাঁর য কাজ িতিন আমায় করেত িদেয়েছন
তা স
করাই হল আমার খাবার। ৩৫ তামরা রায়ই বেল থাক, ‘আর চার মাস বাকী আেছ, তারপরই ফসল কাটার সময়
হেব।’ িক তামরা চাখ মেল একবার েতর িদেক তািকেয় দখ, ফসল কাটবার মেতা সময় হেয়েছ। ৩৬ য ফসল কাটেছ
স এখনই তার মজরু ী পাে , আর স তা করেছ অন জীবন লােভর জ য। তার ফেল বীজ য বােন আর ফসল য কােট
উভেয়ই একই সে আনি ত হয়। ৩৭ এই রবাদ বা যিট স য য, ‘একজন বীজ বােন আর অ যজন কােট।’ ৩৮ আিম
তামােদর এমন ফসল কাটেত পািঠেয়িছ, যার জ য তামরা কান পির রম করিন। তার জ য অ যরা খেটেছ আর তামরা
তােদর কােজর ফসল তুলছ।”
৩৯ সই শহেরর অেনক শমরীয় তাঁর ওপর িব বাস করল, কারণ সই
রীেলাকিট সা ্য িদি ল, “আিম যা যা কেরিছ
সবই িতিন আমােক বেল িদেয়েছন।” ৪০ শমরীয়রা তাঁর কােছ এেস যী েক তােদর সে থাকেত অনুেরাধ করল। তখন িতিন
িদন সখােন থাকেলন। ৪১ আরও অেনক লাক তাঁর কথা েন তাঁর ওপর িব বাস করল।
৪২ তারা সই
রীেলাকিটেক বলল, “ রথেম তামার কথা েন আমরা িব বাস কেরিছলাম, িক এখন আমরা িনেজরা
তাঁর কথা েন িব বাস কেরিছ ও বুঝেত পেরিছ য ইিন সি যই জগেতর উ ারকতা।”
৩২ িক

এক রাজকমচারীর ছেলেক যী সু করেলন
(মিথ ৮:৫-১৩; লূক ৭:১-১০)
৪৩

িদন পর িতিন সখান থেক গালীেল চেল গেলন। ৪৪ কারণ যী িনেজই বেলিছেলন য একজন ভাববাদী কখনও তাঁর
িনেজর দেশ স ান পান না। ৪৫ তাই িতিন যখন গালীেল এেলন, গালীেলর লাকরা তাঁেক সাদের রহণ করল। জ শােলেম
িন ারপেবর সময় িতিন যা যা কেরিছেলন তা তারা দেখিছল, কারণ তারাও সই পেবর সময় সখােন িগেয়িছল।
৪৬ পের যী আবার গালীেলর কা া নগের গেলন। এখােনই িতিন জলেক রা ারেস পিরণত কেরিছেলন। কফরনাহম
ূ
শহের একজন রাজকমচারীর ছেল খুবই অসু িছল। ৪৭ িতিন যখন নেলন য যী িযহিদয়া
থেক গালীেল এেসেছন, তখন
ূ
যী র কােছ িগেয় তাঁেক িমনিত কের বলেলন, িতিন যন কফরনাহেম
ূ িগেয় তাঁর ছেলেক সু কেরন, কারণ তাঁর ছেল তখন
ম ৃতু্যশ যায় িছল। ৪৮ যী তাঁেক বলেলন, “ তামরা কউই কান অেলৗিকক িচ ও িব য়কর কােজর িনদশন না পেল আমার
উপর িব বাস করেব না।”
৪৯ সই রাজকমচারী তাঁেক বলেলন, “মহাশয়, আমার ছেলিট মারা যাবার আেগ অনু রহ কের আসুন!”
৫০ যী তাঁেক বলেলন, “বািড ় যাও, তামার ছেল বঁেচ গল।”
যী তাঁেক য কথা বলেলন, স কথা িতিন িব বাস কের বািড় চেল গেলন। ৫১ িতিন যখন বািড় িফের যাি েলন তখন পেথ
তাঁর চাকররা তাঁর সে দখা কের বলল, “আপনার ছেল ভাল হেয় গেছ।”
৫২ িতিন তােদর িজে স করেলন, “ স কখন ভাল হেয়েছ?”
তারা বলল, “গতকাল পুর একটার সময় তার বর ছেডে় ছ।”
৫৩ ছেলিটর বাবা বুঝেত পারেলন য িঠক সই সময়ই যী তাঁেক বেলিছেলন, “ তামার ছেল বাঁচল।” তখন সই
রাজকমচারী ও তাঁর পিরবােরর সকেল যী র ওপর িব বাস করেলন।
৫৪ িযহিদয়া থেক গালীেল আসার পর যী এই ি বতীয় বার অেলৗিকক কাজ করেলন।
ূ
পুকুরপােড় এক প ুেক যী আেরা যদান করেলন
ই দীেদর এক িবেশষ পেবর সময় এেল যী জ শােলেম গেলন। ২ জ শােলেম মষ ফটেকর কােছ একটা
পুকুর িছল। ই রীয়েত সই পুকুরিটেক “ বেথসদা” বলা হত। এই পুকুরিটর পাঁচিট চাঁদনী ঘাট িছল; ৩ ঘােটর সইসব
চাতােল অেনক অসু লাক েয় থাকত; তােদর মে য কউ কউ অ , কউ কউ খাঁডা় এমনিক প ু রাগীও থাকত।
§৪ **৫ সখােন একজন লাক িছল য আটি রশ বছর ধের রােগ ভুগিছল। ৬ যী তােক সখােন পেড ় থাকেত দখেলন। িতিন
জানেতন য স দীঘিদন ধের রােগ ভুগেছ, তাই তােক বলেলন, “তুিম িক সু হেত চাও?”

৫

১ এরপর

§৫:৩

কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ৩ যু করা হেয়েছ: “তারা জল কঁেপ ওঠার অেপ ায় থাকত।”
কান রীক রিতিলিপেত পদ ৪ যু করা হেয়েছ: “িবেশষ িবেশষ সময় রভুর এক দূত ঐ পুকুের নেম এেস জল
় করেতন। আর ঐ জলকে র পেরই রথেম য জেল নামেত পারত তার য কান রাগ ভাল হেয় যত।”
আেলািডত

**৫:৪
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৭ সই অসু লাকিট বলল, “মহাশয় আমার এমন কান লাক নই, জল কঁেপ ওঠার সময় য আমােক পুকুের নািমেয়
দেব। আিম ওখােন পৗঁছােনার আেগই কউ না কউ আমার আেগ পুকুের নেম পেড।় ”
৮ যী তােক বলেলন, “ওঠ! তামার িবছানা িটেয় নাও, হঁেট বডা় ও।” ৯ লাকিট সে সে ভাল হেয় গল, আর তার
িবছানা তুেল িনেয় হাঁটেত থাকল।
এ ঘটনা িব রামবাের ঘটল, ১০ তাই য লাকিট আেরা য লাভ কেরিছল তােক ই দীরা বলল, “আজ িব রামবার, এভােব
তামার িবছানা বেয় বডা় েনা িবিধ- যব া িব কাজ হে ।”
১১ স তখন তােদর বলল, “িযিন আমােক সািরেয় তুেলেছন িতিন বেলিছেলন, ‘ তামার িবছানা তুেল িনেয় হঁেট বডা় ও।’”
১২ তারা সই লাকিটেক িজে স করল, “ ক তামােক বেলেছ য তামার িবছানা িটেয় িনেয় হঁেট বডা় ও?”
১৩ িক য লাকিট আেরা যলাভ কেরিছল স জানত না, িতিন ক। কারণ সই জায়গায় অেনক লাক ভীড ় কেরিছল এবং
যী সখান থেক চেল িগেয়িছেলন।
১৪ পের যী মি েরর মে য সই লাকিটেক দখেত পেয় তােক বলেলন, “ দখ, তুিম এখন সু হেয় গছ; আর পাপ
কােরা না, যােত তামার আরও খারাপ িকছ ু না হয়!”
১৫ এরপর সই লাকিট ই দীেদর কােছ িগেয় বলল য, যী ই তােক আেরা য দান কেরেছন।
১৬ আর এই কারেণই ই দীরা যী েক িনযাতন করেত
করল; কারণ িতিন িব রামবাের এইসব কাজ করিছেলন। ১৭ তখন
যী তােদর বলেলন, “আমার িপতা সব সময় কাজ কের চেলেছন, তাই আিমও কাজ কির।”
১৮ তখন ই দীরা যী েক হ যা করার জ য আেরা দ ৃঢ় রিত হেয় উঠল। তারা বলল, “িতিন য কবল িব রামবাের
িবিধ- যব ার িব কাজ করিছেলন তাই নয়, িতিন ঈ বরেক তাঁর িপতা বেল সে বাধন কেরিছেলন। আর এইভােব িতিন
িনেজেক ঈ বেরর সমান জািহর করিছেলন।”

ঈ বেরর মতা যী র আেছ
১৯ এর

উ ের যী তােদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ পু র িনেজ থেক িকছ ু করেত পােরন না। িপতােক যা
করেত দেখন কবল তাই করেত পােরন। িপতা যা িকছ ু কেরন পু রও তাই কেরন। ২০ িপতা পু রেক ভালবােসন, আর িপতা
যা িকছ ু কেরন তা পু রেক দখান আর এর থেক আেরা মহান মহান কাজ পু রেক িতিন দখােবন, তখন তামরা আ য হেয়
যােব। ২১ িপতা ম ৃতেদর জীবন দান কেরন, তমিন পু রও যােক ই া কেরন তােক জীবন দন।
২২ “িপতা কারও িবচার কেরন না, িক সম িবচােরর ভার িতিন পু রেক িদেয়েছন, ২৩ যােত িপতােক যমন সম লাক
স ান কের তমিন পু রেকও স ান কের। য পু রেক স ান কের না, স িপতােকও স ান কের না, কারণ িপতাই সইজন
িযিন পু রেক পািঠেয়েছন।
২৪ “আিম তামােদর সি য বলিছ, য কউ আমার কথা শােন, আর িযিন আমায় পািঠেয়েছন তাঁর ওপর িব বাস কের স
অন জীবন লাভ কের এবং স অপরাধী বেল িবেবিচত হেব না। স ম ৃতু্য থেক জীবেন উ ীণ হেয় গেছ। ২৫ আিম তামােদর
সি য বলিছ সময় আসেছ; বলেত িক এেস গেছ, যখন ম ৃেতরা ঈ বেরর পুে রর রব নেব, আর যারা নেব তারা বাঁচেব।
২৬ িপতার িনেজর যমন জীবন দান করার মতা রেয়েছ িঠক তমনই িতিন তাঁর পু রেকও জীবন দান করার মতা িদেয়েছন।
২৭ এবং িপতা সই পুে রর হােতই সম িবচােরর অিধকার িদেয়েছন, কারণ এই পু রই মানবপু র।
২৮ “এই কথা েন তামরা অবাক হেয়া না, কারণ সময় আসেছ, যারা কবেরর মে য আেছ তারা সবাই মানবপুে রর রব
নেব। ২৯ তারপর তারা তােদর কবর থেক বাইের আসেব। যারা সৎ কম কেরেছ তারা উি ত হেব ও অন জীবন লাভ করেব।
আর যারা ম কাজ কেরিছল তারা পুন ি ত হেব এবং দাষী বেল িবেবিচত হেব।
৩০ “আিম িনেজর থেক িকছই করেত পাির না। আিম (ঈ বেরর কাছ থেক) যমন িন তমিন িবচার কির; আর আিম যা
ু
িবচার কির তা যায়, কারণ আিম আমার ই ামেতা কাজ কির না, বরং িযিন (ঈ বর) আমােক পািঠেয়েছন তাঁরই ই াপূরণ
করার চ া কির।
যী ই দীেদর সােথ কথা বলেত থাকেলন
৩১ “আিম যিদ আমার িনেজর পে

সা ্য িদই তেব আমার সই সা ্য স য বেল গ ৃহীত হেব না। ৩২ অ য একজন আেছন
িযিন আমার পে সা ্য দন এবং আিম জািন, য সা ্যই িতিন দন না কন তা স য।
৩৩ “ তামরা সকেলই যাহেনর কােছ লাক পািঠেয়ছ আর িতিন সে যর পে সা ্য িদেয়েছন। ৩৪ িক আিম কান মানুেষর
সাে ্যর ওপর িনভর কির না। তবু আিম এসব কথা বলিছ, যােত তামরা উ ার পেত পার। ৩৫ যাহন িছেলন সই রদীেপর
মেতা যা বেল এবং আেলা দয়; আর তামরা িকছ ু সমেয়র জ য তার সই আেলা উপেভাগ কের আনি ত হেয়িছেল।
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৩৬ “িক যাহেনর সা ্য থেক আেরা বড ় সা ্য আমার আেছ; কারণ িপতা য সব কাজ আমায় করেত িদেয়েছন, স সব
কাজ আিমই করিছ, আর সই সব কাজই রমাণ করেছ য িপতা আমায় পািঠেয়েছন। ৩৭ িপতা, িযিন আমােক পািঠেয়েছন,
এমনিক আমার পে সা ্য িদেয় গেছন, তামরা কউই কখনও তাঁর রব শানিন, তাঁর আকারও দখিন। ৩৮ আর তাঁর
িশ াও তামােদর অ ের নই, কারণ ঈ বর যাঁেক পািঠেয়েছন, তামরা তাঁেক িব বাস কেরা না। ৩৯ তামরা সকেলই খুব
মেনােযাগ সহকাের শা র িল পড,় কারণ তামরা মেন কেরা স িলর ম য িদেয়ই তামরা অন জীবন লাভ করেব আর
সই শা র িলই আমার িবষেয় সা ্য িদে । ৪০ তবু তামরা সই জীবন লাভ করেত আমার কােছ আসেত চাও না।
৪১ “মানুেষর রশংসা আিম রহণ কির না। ৪২ আিম তামােদর সকলেকই জািন আর এও জািন য তামরা ঈ বরেক
ভােলাবােসা না। ৪৩ আিম আমার িপতার নােম এেসিছ, তবু তামরা আমায় রহণ কেরা না; িক অ য কউ যিদ তার িনেজর
নােম আেস তােক তামরা রহণ করেব। ৪৪ তামরা িকভােব িব বাস করেত পােরা? তামরা তা একজন অ য জেনর কাছ
থেক রশংসা পেত চাও। আর য রশংসা একমা র ঈ বেরর কােছ থেক আেস আর খাঁজ তামরা কেরা না। ৪৫ মেন
কেরা না য আিমই সই যি য িপতার কােছ তামােদর ওপর দাষােরাপ করব। তামােদর সাহা য করেবন বেল য
মািশর ওপর তামরা আশা রােখা িতিনই তামােদর িব ে অিভেযাগ করেবন। ৪৬ তামরা যিদ মািশেক িব বাস করেত তেব
আমােকও িব বাস করেত, কারণ মািশ তা আমার িবষেয়ই িলেখেছন। ৪৭ তামরা যখন মািশর লখায় িব বাস কেরা না,
তখন আিম যা বিল তা কমন কের িব বাস করেব?”

যী পাঁচ হাজােরর বশী লাকেক খাওয়ােলন
(মিথ ১৪:১৩-২১; মাক ৬:৩০-৪৪; লূক ৯:১০-১৭)
যী গালীল রেদর অপর পাের গেলন, এই রদেক িতিবিরয়াও বেল। ২ ব লাক তাঁর পছেন পছেন চলেত
লাগল, কারণ রাগীেদর সু করেত িতিন য সব অেলৗিকক িচ করেতন তা তারা দেখিছল। ৩ যী এবং তাঁর িশ যরা
পাহােডর় উপের িগেয় সখােন বসেলন। ৪ সই সময় ই দীেদর িন ারপব এিগেয় আসিছল।
৫ যী যখন দখেলন ব লাক তাঁর কােছ আসেছ তখন িতিন িফিলপেক বলেলন, “এই লাকেদর খেত দবার জ য
আমরা কাথায় িট িকনেত পাব?” ৬ যী তাঁেক পরী া করবার জ যই একথা বলেলন, কারণ যী িক করেবন তা িতিন
আেগই জানেতন।
৭ িফিলপ যী েক বলেলন, “ রে যেকর হােত এক টুকেরা কের িট িদেত গেল সারা মােসর রাজগাের িট িকনেলও তা
যেথ হেব না।”
৮ যী র িশ যেদর মে য আর একজন, যার নাম আি রয়, ইিন িশেমান িপতেরর ভাই, িতিন যী েক বলেলন, ৯ “এখােন
একটা ছাট ছেল আেছ, যার কােছ যেবর পাঁচটা িট আর ছাট েটা মাছ আেছ, িক এত লােকর জ য িন য়ই স িল
যেথ হেব না।”
১০ যী বলেলন, “ লাকেদর বিসেয় দাও।” সই জায়গায় অেনক ঘাস িছল। তখন সব লােকরা বেস গল। সখােন রায়
পাঁচ হাজার পু ষ িছল। ১১ এরপর যী সই িট কখানা িনেয় ঈ বরেক ধ যবাদ িদেলন এবং যারা সখােন বেসিছল তােদর
স িল ভাগ কের িদেলন। আর িতিন মাছও ভাগ কের িদেলন। য যত চাইল তত পল।
১২ তারা পিরত ৃ হেল, যী তাঁর িশ যেদর বলেলন, “ য সব টুকেরা টাকরা পেড ় আেছ তা জেডা় কর, যন কান িকছ ন
ু
না হয়।” ১৩ তখন তাঁরা স সব জেডা় করেলন। লােকরা খাবার পের যেবর সই পাঁচ খানা িটর টুকেরা-টাকরা যা পেড় িছল
িশ যরা তা জেডা় করেল বােরা টুকরী ভি হেয় গল।
১৪ লােকরা যী েক এই অেলৗিকক িচ করেত দেখ বলেত লাগল, “জগেত যাঁর আগমেনর কথা আেছ ইিন িন য়ই সই
ভাববাদী।”
১৫ এেত যী বুঝেলন লােকরা তাঁেক রাজা করবার জ য র িত িনে । তাই িতিন তােদর ছেড ় একাই সই পাহােড ় উেঠ
গেলন।

৬

১ এরপর

যী জেলর ওপর িদেয় হাঁটেলন
(মিথ ১৪:২২-২৭; মাক ৬:৪৫-৫২)
১৬ স

যা হেল যী র িশ যরা রেদর ধাের নেম গেলন। ১৭ তাঁরা একটা নৗকায় উেঠ রেদর অপর পাের কফরনাহেমর
ূ
িদেক যেত থাকেলন। তখন অ কার হেয় িগেয়িছল, আর যী তখনও তােদর কােছ আেসন িন। ১৮ আর খুব জাের ঝােডা়
বাতাস বইিছল, ফেল রেদ বড় বড় ঢউ উঠিছল। ১৯ এরই মে য িতন চার মাইল নৗকা বেয় যাবার পর যী র িশ যরা
দখেলন, যী জেলর ওপর িদেয় হঁেট আসেছন। িতিন যখন নৗকার কাছাকািছ এেলন, তখন িশ যরা খুব ভয় পেয় গেলন।
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২০ িক িতিন তাঁেদর বলেলন, “এই য আিম; ভয় পও না।” ২১ তখন তাঁরা খুশী হেয় যী েক নৗকােত তুেল িনেলন। আর
তাঁরা যখােন যাি েলন নৗকা তখনই সখােন পৗঁেছ গল।

লােকরা যী েক খুঁজেত লাগল
২২

রেদর অপর পাের য জনতা িছল, পেরর িদন তারা বুঝেত পারল য কবলমা র একটা নৗকাই সখােন িছল আর যী
তাঁর িশ যেদর িনেয় তােত ওেঠন িন। তাঁর িশ যরা িনেজরাই চেল িগেয়িছেলন। ২৩ িক যখােন রভুেক ধ যবাদ দওয়ার
পর লােকরা িট খেয়িছল, সইখােন তখন িতিবিরয়া থেক কেয়কটা নৗকা এল। ২৪ িক যখন লােকরা দখল য যী বা
তাঁর িশ যরা কউই সখােন নই, তখন তারা নৗকায় চেড় যী র খাঁেজ কফরনাহেম
ূ চেল গল।
যী ই আমােদর জীবন িট
২৫ তারা

রেদর অপর পাের যী েক দখেত পেয় বলল, “ , আপিন এখােন কখন এেসেছন?”
উ ের যী তােদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, তামরা অেলৗিকক িচ দেখছ বেল য আমার খাঁজ
করছ তা নয়, িক তামরা িট খেয় ত ৃ হেয়িছেল বেলই আমার খাঁজ করছ। ২৭ খাে যর মেতা ন বর ব র জ য কাজ
কেরা না। িক য খা য রকৃতই ায়ী ও যা অন জীবন দান কের, তার জ য কাজ কর যা মানবপু র তামােদর দেবন।
কারণ িপতা ঈ বর তামােদর দিখেয়েছন য িতিন মানবপুে রর সে ই আেছন।”
২৮ তারা তাঁেক বলল, “ঈ বেরর কাজ করার জ য আমােদর িক করেত হেব?”
২৯ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “ঈ বর যাঁেক পািঠেয়েছন তামরা যন তাঁেক িব বাস কর। এই হল ঈ বেরর কাজ।”
৩০ তারা তাঁেক বলল, “আপিন িক এমন অেলৗিকক কাজ করেছন, যা দেখ আমরা জানেত পারব য আপিনই সই যি
যাঁেক ঈ বর পািঠেয়েছন ও আপনার ওপর িব বাস করব? ৩১ আমােদর িপত ৃপু ষরা ম রা ের মা া খেয়িছল। যমন
শাে র লখা আেছ: ‘িতিন তােদর খাবার জ য বগ থেক িট িদেলন।’” ††
৩২ তখন যী তােদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, মািশ বগ থেক সই িট তামােদর দন িন, িক আমার
িপতাই বগ থেক সি যকােরর িট তামােদর দন। ৩৩ বগ থেক নেম এেস িযিন জগত সংসার জীবন দান কেরন িতিনই
ঈ বেরর দওয়া িট।”
৩৪ তারা তাঁেক বলল, “মহাশয়, সই িট সব সময় আমােদর িদন।”
৩৫ যী তােদর বলেলন, “আিমই সই িট যা জীবন দান কের। য কউ আমার কােছ আেস স কখনও ুধাত হেব না,
আর য কউ আমার ওপর িব বাস রােখ কখনও তার িপপাসা পােব না। ৩৬ িক আিম তামােদর সি য বলিছ, তামরা আমায়
দেখছ অথচ আমায় িব বাস কর না। ৩৭ িপতা আমােক যােদর দন, তারা রে যেকই আমার কােছ আসেব। আর যারা আমার
কােছ আেস, আিম তােদর কখনই িফিরেয় দব না। ৩৮ কারণ আিম আমার খুশী মত কাজ করেত বগ থেক নেম আিস িন,
িযিন আমােক পািঠেয়েছন তাঁর ই া পূণ করেত এেসিছ। ৩৯ িযিন আমায় পািঠেয়েছন তাঁর ই া এই য যােদর িতিন আমায়
িদেয়েছন তােদর একজনেকও যন আিম না হারাই; বরং শষ িদেন যন তােদর সকলেক আিম উি ত কির। ৪০ আমার িপতা
এই চান, য কউ তাঁর পু রেক দেখ ও তাঁেক িব বাস কের, স যন অন জীবন লাভ কের; আর আিমই তােক শষ িদেন
ওঠাব।”
৪১ তখন ই দীরা যী র স েক
ন
করল, কারণ িতিন বেলিছেলন, “আিমই সই িট যা বগ থেক নেম এেসেছ।”
৪২ তারা বলল, “িতিন িক যােষেফর ছেল নন? আমরা িক এর বাবা মােক িচিন না? তাহেল এখন কমন কের িতিন বলেছন,
‘আিম বগ থেক নেম এেসিছ?’”
৪৩ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “িনেজেদর মে য ওসব বচসা ব কর। ৪৪ িযিন আমায় পািঠেয়েছন সই িপতা না
আনেল কউই আমার কােছ আসেত পাের না; আর আিমই তােক শষ িদেন জীিবত কের তুলব। ৪৫ ভাববাদীেদর পু েক লখা
আেছ: ‘তারা সকেলই ঈ বেরর কােছ িশ া লাভ করেব।’ ‡‡ য কউ িপতার কােছ েন িশ া পেয়েছ সই আমার কােছ আেস।
৪৬ আিম বলিছ না য, কউ িপতােক দেখেছন। কবলমা র িযিন িপতার কাছ থেক এেসেছন িতিনই িপতােক দেখেছন।
৪৭ “আিম তামােদর সি য বলিছ, য কউ িব বাস কেরেছ সই অন জীবন পেয়েছ। ৪৮ আিমই সই িট যা জীবন
দয়। ৪৯ তামােদর িপত ৃপু ষরা ম রা ের মা া খেয়িছল, িক তবু তারা মারা িগেয়িছল। ৫০ এ সই িট যা বগ থেক
নেম আেস, আর কউ যিদ তা খায়, তেব স মরেব না। ৫১ আিমই সই জীব িট যা বগ থেক নেম এেসেছ। কউ যিদ
এই িট খায় তেব স িচরজীিব হেব। য িট আিম দব তা হল আমার দেহর মাংস। তা আিম িদই যােত জগত জীবন পায়।”
২৬ এর

††৬:৩১
‡‡৬:৪৫

উ িৃ ত গীত ৭৮:২৪.
উ িৃ ত িযশ. ৫৪:১৩.
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৫২ এই কথা েন ই দীেদর মে য তক বেধ গল। তারা বলেত লাগল, “এই লাকটা কমন কের তার দেহর মাংস
আমােদর খেত িদেত পাের?”
৫৩ যী তােদর বলেলন, “আিম তামােদর সি যই বলিছ; তামরা যিদ মানবপুে রর মাংস না খাও ও তাঁর র পান না
কর, তাহেল তামােদর মে য জীবন নই। ৫৪ য কউ আমার মাংস খায় ও আমার র পান কের স অন জীবন পায়, আর
শষ িদেন আিম তােক ওঠােবা। ৫৫ আমার মাংসই রকৃত খা য ও আমার র ই রকৃত পানীয়। ৫৬ য আমার মাংস খায় ও
আমার র পান কের স আমার মে য থােক, আর আিমও তার মে য থািক।
৫৭ “ যমন জীব িপতা আমােক পািঠেয়েছন, আর িপতার জ য আিম জীিবত আিছ, িঠক সরকম য আমােক খায় স
আমার দ ন জীিবত থাকেব। ৫৮ এ সই িট যা বগ থেক নেম এেসিছল। এটা তমন িট নয় যা তামােদর িপত ৃপু ষরা
খেয়িছল এবং তা সেৎ বও পের তারা সকেল মারা িগেয়িছল। এই িট য খায় স িচরজীিব হেব।”
৫৯ কফরনাহেমর সমাজ-গ ৃেহ িশ া দবার সময় যী এইসব কথা বলেলন।
ূ

অন জীবেনর বা যসকল
৬০ যী

র িশ যেদর মে য অেনেক তাঁর এই কথা েন বলল, “এ বডই় কিঠন কথা; ক এ রহণ করেত পাের?”
অ ের টর পেলন য তাঁর িশ যরা এই িবষয় িনেয় অসে াষ রকাশ করেছ। তাই িতিন তােদর বলেলন, “এই
িশ ায় িক তামরা ধা া পেয়ছ? ৬২ তেব মানবপু র আেগ যখােন িছেলন উে সখােন তাঁেক িফের যেত দখেল তামরা
িক বলেব? ৬৩ আ াই জীবন দান কের, র মাংেসর শরীর কান উপকাের আেস না। আিম তামােদর সকলেক য সব কথা
বেলিছ তা হল আ যাি ক আর তাই জীবন দান কের। ৬৪ িক তামােদর মে য এমন িকছ ু লাক আেছ যারা িব বাস কের
না।” কারণ যী
থেকই জানেতন ক ক তাঁেক িব বাস কের না, আর কই বা তাঁেক শ র হােত ধিরেয় দেব। ৬৫ তাই
িতিন বলেলন, “এজ য আিম তামােদর বেলিছ, ‘িপতা ই া না করেল কউই আমার কােছ আসেত পাের না।’”
৬৬ এই কারেণই তাঁর িশ যেদর মে য অেনেক িপিছেয় গল, তাঁর সে চলােফরা ব কের িদল।
৬৭ তখন যী সই বােরাজন রিরতেক বলেলন, “ তামরাও িক চেল যেত চাইছ?”
৬৮ িশেমান িপতর বলেলন, “ রভু, আমরা কার কােছ যাব? আপনার কােছ সই বাণী আেছ যা অন জীবন দান কের।
৬৯ আমরা িব বাস কির ও জািন য আপিনই সই পিব র একজন, িযিন ঈ বেরর কাছ থেক এেসেছন।”
৭০ এর উ ের যী তাঁেদর বলেলন, “আিম িক তামােদর বােরাজনেক মেনানীত কির িন? তবু তামােদর মে য একজন
িদয়াবল আেছ।” ৭১ িতিন িশেমান ঈ িরেয়ােতর ছেল িযহদার
ূ িবষেয় বলিছেলন, কারণ িযহদা
ূ সই বােরা জেনর মে য একজন
হেলও পের যী েক শ র হােত তুেল দেব।
৬১ যী

যী ও তাঁর ভাইরা
১ এরপর

যী গালীেলর চারিদেক রমণ করিছেলন। িতিন িযহিদয়ায়
রমণ করেত চাইেলন না, কারণ ই দীরা তাঁেক
ূ
খুন করবার সুেযাগ খুঁজিছল। ২ এই সময় ই দীেদর কু িটরবাস পব ¶¶এিগেয় আসিছল। ৩ তখন তাঁর ভাইরা তাঁেক বলল,
“তুিম এই জায়গা ছেড় িযহিদয়ােত
ঐ উৎসেব যাও যােত তুিম য সব অেলৗিকক কাজ করছ তা তামার িশ যরাও দখেত
ূ
পায়। ৪ কারণ কউ যিদ রকাে য িনেজেক তুেল ধরেত চায় তেব স িন য়ই তার কাজ গাপন করেব না। তুিম যখন এত
সব মহ কাজ করছ তখন িনেজেক জগেতর কােছ রকাশ কর। যন সবাই তা দখেত পায়।” ৫ তাঁর ভাইরাও তাঁেক িব বাস
করত না।
৬ যী তাঁর ভাইেদর বলেলন, “আমার িন িপত সময় এখনও আেস িন; িক তামােদর যাওয়ার জ য য কান সময় সিঠক,
এখনই তামরা যেত পার। ৭ জগত সংসার তামােদর ঘ ৃণা করেত পাের না, িক আমােক ঘ ৃণা কের। কারণ প ৃিথবীর লােকরা,
যারা ম কাজ কের, সই সব লাকেদর িব ে আিম সা ্য িদই। ৮ তামরা পেব যাও, আিম এখন এই উৎসেব যাি না,
কারণ আমার িন িপত সময় এখনও আেস িন।” ৯ এই কথা বলার পর িতিন গালীেলই রেয় গেলন।
১০ তাঁর ভাইরা উৎসেব চেল গল। পের িতিনও সখােন গেলন, িক িতিন রকাে য সই পেব না িগেয় গাপেন সখােন
গেলন। ১১ ই দী নতারা উৎসেব এেস তাঁর খাঁজ করেত লাগল। তারা বলাবিল করেত লাগল, “ সই লাকটা গল কাথায়?”
১২ আর জনতার মে য তাঁেক িনেয় নানা রকম জব ছডা় েত লাগল। কউ কউ বলল, “আের িতিন খুব ভােলা লাক।” িক
আবার অ যরা বলল, “না, না, ও লাকেদর ঠকাে ।” ১৩ িক ই দী নতােদর ভেয় তাঁর িবষেয় রকাে য কউ িকছ ু বলেত
চাইল না।

৭

¶¶৭:২

কু িটরবাস পব এই পব রিত বছর সারা স াহ যাপী পালন করা হত। পেবর সময় ই দীরা তাঁবেু ত বাস করত এবং
মািশর সমেয় ৪০ বছর ধের ম ভূিমেত ঘারােফরার কথা রণ করত।
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জ শােলেম যী র িশ া
১৪ পেবর আধা-আিধ সমেয় যী মি ের িগেয় লাকেদর মােঝ িশ া িদেত লাগেলন। ১৫ ই দীরা এেত খুব আ য হেয়
বলল, “এই লাক কান িকছ ু অ যয়ন না কেরই িকভােব এত সব ান লাভ করল?”
১৬ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “আিম যা িশ া িদই তা আমার িনজ ব নয়। িযিন আমায় পািঠেয়েছন এসব সই
ঈ বেরর কাছ থেক পাওয়া। ১৭ যিদ কউ ঈ বেরর ই া পালন করেত চায় তাহেল স জানেব আিম যা িশ া িদই তা
ঈ বেরর কাছ থেক এেসেছ, না আিম িনেজর থেক এসব কথা বলিছ। ১৮ যিদ কউ িনেজর ভাবনার কথা িনেজ বেল, তাহেল
স িনেজই িনেজেক স ািনত করেত চায়; িক য তার ররণ কতার গৗরব চায়, সই লাক স যবাদী, তার মে য কান
অসাধুতা নই। ১৯ মািশ িক তামােদর কােছ িবিধ- যব া দন িন? িক তামরা কউই সই িবিধ- যব া পালন কর না।
তামরা কন আমােক হ যা করেত চাইছ?”
২০ জনতা উ র িদল, “ তামােক ভূেত পেয়েছ, ক তামােক হ যা করেত চাইেছ?”
২১ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “আিম একটা অেলৗিকক কাজ কেরিছ, আর তামরা সকেল আ য হেয় গছ। ২২ মািশও
তামােদর সু েতর িবিধ- যব া িদেয়িছেলন। যিদও মুলতঃ সই িবিধ- যব া মািশর নয় িক এই িবিধ- যব া রাচীন
িপত ৃপু ষেদর কাছ থেক এেসেছ। আর তামরা িব রামবােরও িশ েদর সু ত কের থােকা। ২৩ মািশর িবিধ- যব া যন
ল ন করা না হয়, এই যুি েত িব রামবােরও যিদ কান মানুেষর সু ত করা চেল, তাহেল আিম িব রামবাের একটা মানুষেক
স ূণ সু কেরিছ বেল তামরা আমার ওপর এত
হেয়ছ কন? ২৪ বাি যকভােব কান িকছ ু দেখই তার িবচার কেরা না।
যা সিঠক সই িহসােবই যায় িবচার কর।”

লােকরা সংশয় র যী ই িক রী ?
২৫ তখন

জ শােলেমর লােকেদর মে য কউ কউ বলল, “এই লাকেকই না ই দী নতারা হ যা করেত চাইেছ? ২৬ িক
দখ! এ তা রকাে যই িশ া িদে ; িক তারা তা এঁেক িকছইু বলেছ না। এটা িক হেত পাের য নতারা সি যই জােন
য, ইিন সই রী ? ২৭ আমরা জািন ইিন কাথা থেক এেসেছন; িক মশীহ যখন আসেবন তখন কউ জানেব না িতিন কাথা
থেক এেসেছন।”
২৮ তখন যী মি ের িশ া িদেত িদেত বশ চঁিচেয় বলেলন, “ তামরা আমায় জান, আর আিম কাথা থেক এেসিছ তাও
তামরা জান। তবু বলিছ, আিম িনেজর থেক আিস িন, তেব িযিন আমায় পািঠেয়েছন িতিন স য; আর তামরা তাঁেক জান না।
২৯ িক আিম তাঁেক জািন, কারণ িতিন আমায় পািঠেয়েছন। আিম তাঁরই কাছ থেক এেসিছ।”
৩০ তখন তারা তাঁেক র ার করার জ য চ া করেত লাগল। তবু কউ তাঁর গােয় হাত িদেত সাহস করল না, কারণ তখনও
তার সময় আেস িন। ৩১ িক সই জনতার মে য থেক অেনেকই তাঁর ওপর িব বাস করল; আর বলল, “মশীহ এেস িক তাঁর
চেয়ও বশী অেলৗিকক িচ করেবন?”
ই দীরা যী েক

র ার করার চ া করল

৩২ ফরীশীরা নল য সাধারণ লাক যী র িবষেয় চিু প চিু প এইসব আেলাচনা করেছ। তখন রধান যাজকরা ও ফরীশীরা
যী েক ধের আনবার জ য মি েরর কেয়কজন পদািতকেক পাঠাল। ৩৩ তখন যী বলেলন, “আিম আর অ িকছকাল
ু
তামােদর সে আিছ; তারপর িযিন আমায় পািঠেয়েছন তাঁর কােছ িফের যাব। ৩৪ তামরা আমার খাঁজ করেব, িক আমার
খাঁজ পােব না, কারণ আিম যখােন থাকব তামরা সখােন আসেত পােরা না।”
৩৫ ই দী নতারা তখন পর র বলাবিল করেত লাগল, “ স এমন কাথায় যােব য আমরা ওেক খুঁজেলও পাব না? রীকেদর
শহের য সব ই দীরা বসবাস করেছ, ও িক তােদর কােছ যােব আর সখােন িগেয় রীকেদব কােছ িশ া দেব? িন য়ই নয়।
৩৬ ও য কথা বলল তার মােন িক য, ‘ তামরা আমার খাঁজ করেব িক আমায় পােব না?’ আর ‘আিম যখােন যাব, তামরা
সখােন আসেত পার না?’”

যী পিব র আ ার িবষেয় বলেলন
৩৭ পেবর

শষ িদন, য িদনিট িবেশষ িদন, সই িদন যী উেঠ দাঁিডে় য় চঁিচেয় বলেলন, “কােরার যিদ িপপাসা পেয় থােক
তেব স আমার কােছ এেস পান ক ক। ৩৮ শাে র এ কথা বেল, য আমার ওপর িব বাস কের তার অ র থেক জীব
জেলর নদী বইেব।” ৩৯ যী পিব র আ া স েক এই কথা বলেলন, “ সই পিব র আ া তখনও দওয়া হয় িন, কারণ যী
তখনও মিহমাি বত হন িন; িক পের যারা যী েক িব বাস কের তারা সই আ া পােব।”
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যী েক িনেয় লাকেদর মে য তক
৪০ সমেবত

জনতা যখন এই কথা নল তখন তােদর মে য কউ কউ বলল, “ইিন সি যই সই ভাববাদী।”
যরা বলল, “ইিন মশীহ ( রী )।”
এ সেৎ বও কউ কউ বলল, “ রী গালীলী থেক আসেবন না। ৪২ শাে র িক একথা লখা নই য রী েক দায়ূেদর
বংশধর হেত হেব; আর দায়ূদ য বৎেলহম শহের থাকেতন, িতিন সখান থেক আসেবন?” ৪৩ তাঁর জ য এইভােব লাকেদর
মে য মতেভেদর স ৃি হল। ৪৪ কউ কউ তাঁেক র ার করেত চাইল; িক কউ তাঁর গােয় হাত িদেত সাহস করল না।
৪১ অ

ই দী নতােদর অিব বাস
৪৫ তখন মি

েরর সই পদািতকরা, রধান যাজক ও ফরীশীেদর কােছ িফের গল। তাঁরা মি েরর সই পদািতকেক িজে স
করেলন, “ তামরা তাঁেক ধের আনেল না কন?”
৪৬ পদািতকরা বলল, “উিন য সব কথা বলিছেলন কান মানুষ কখনও সই ধরেণর কথা বেলিন!”
৪৭ তখন ফরীশীরা বলেলন, “তাহেল তামরাও িক ঠেক গেল? ৪৮ ফরীশী বা নতােদর মে য এমন কউ িক িছেলন িযিন
তাঁর ওপর িব বাস কেরেছন? ৪৯ িক এইসব লােকরা িবিধ- যব ার িকছইু জােন না। তারা অিভশ এবং ঈ বেরর কৃপা
থেক বি ত।”
৫০ তখন এই নতােদর একজন নীকদীম, িযিন ফরীশীেদর মে য একজন, তাঁেদর বলেলন, িতিনই আেগ একবার যী র
কােছ িগেয়িছেলন। ৫১ কান যি র কথা না েন আমরা আমােদর িবিধ- যব ায় তার িবচার করেত পাির না। স িক কেরেছ
তা না জেন আমরা তার িবচার করেত পাির না।
৫২ এর উ ের তারা তােক বলল, “তুিম িন য়ই গালীলী থেক আেসা িন, তাই না? শা র পেড ় দেখা তাহেল জানেব য
গালীলী থেক কান ভাববাদীর আিবভাব হয় িন।”
যিভচািরণীর িবচার
৫৩ এরপর

ই দী নতারা সখান থেক য যার বািড় চেল গেলন।
যী সখান থেক জতুন পবতমালায় চেল গেলন। ২ খুব ভাের িতিন আবার মি ের িফের গেল লােকরা
আবার তাঁর কােছ এেস জেডা় হল, তখন িতিন সখােন বেস তােদর কােছ িশ া িদেত
করেলন।
৩ সই সময় যব ার িশ করা ও ফরীশীরা, যিভচার করেত িগেয় ধরা পেডে় ছ এমন একজন
রীেলাকেক তাঁর কােছ
িনেয় এল। তারা সই রীেলাকেক তােদর মাঝখােন দাঁড় কিরেয় যী েক বলল, ৪ “ , এই রীেলাকিট যিভচার করার
সময় হােত নােতই ধরা পেডে় ছ। ৫ িবিধ- যব ার মে য মািশ আমােদর বলেছন, এই ধরেণর রীেলাকেক যন আমরা পাথর
ছঁেু ড় মের ফিল। এখন আপিন এিবষেয় িক বলেবন?”
৬ তাঁেক পরী া করার ছেলই তারা একথা বলিছল, যােত তাঁর িব ে কান অিভেযাগ তারা খুঁেজ পায়। িক যী হঁট হেয়
মািটেত আ ুল িদেয় িলখেত লাগেলন। ৭ ই দী নতারা যখন বার বার তাঁেক িজে স করেত লাগল, তখন িতিন সাজা হেয়
বসেলন এবং বলেলন, “ তামােদর মে য য িন াপ সই রথম এেক পাথর মা ক।” ৮ এরপর িতিন আবার হঁট হেয় আ ুল
িদেয় মািটেত িলখেত লাগেলন।
৯ তারা ঐ কথা শানার পর বুেডা় লাক থেক
কের সকেল এক এক কের সখান থেক চেল গল। কবল যী সখােন
একা থাকেলন আর সই রীেলাকিট মাঝখােন দাঁিডে় য় িছল। ১০ তখন যী মাথা তুেল সই রীেলাকিটেক বলেলন, “ হ
নারী, তারা সব কাথায়? কউ িক তামায় দাষী সা য করল না?”
১১ রীেলাকিট উ র িদল, “ কউ কের িন, মহাশয়।”
তখন যী বলেলন, “আিমও তামায় দাষী করিছ না, যাও এখন থেক আর পাপ কােরা না।”

৮

১ এরপর

যী ই জগেতর আেলা
১২ এরপর

যী আবার লাকেদর সােথ কথা বলেত
করেলন এবং বলেলন, “আিমই জগেতর আেলা। য কউ আমার
অনুসারী হয় স কখনও অ কাের থাকেব না িক এমন আেলা পােব যা জীবন দয়।”
১৩ তখন ফরীশীরা তাঁেক বলল, “তুিম িনেজই িনেজর িবষেয় সা ্য িদ । তামার সা ্য রা য হেব না।”
১৪ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “আিম যিদ িনেজর পে সা ্য িদই, তবু আমার সা ্য স য, কারণ আিম জািন
আিম কাথা থেক এেসিছ, আর কাথায় বা যাি ; িক আিম কাথা থেক এেসিছ বা কাথায় যাি তা তামরা জােনা না।
১৫ মানুেষর িবচারেবােধর মাপকািঠেত তামরা আমার িবচার করছ। আিম কােরা িবচার কির না। ১৬ িক আিম যিদ িবচার কির,
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তেব আমার িবচার স য, কারণ আিম একা নই। িপতা, িযিন আমােক পািঠেয়েছন িতিন আমার সে ই আেছন। ১৭ তামােদর
িনয়েম লখা আেছ, যখন ই যি একই সা ্য দয় তখন তা সি য। ১৮ আিম িনেজই িনেজর িবষেয় সা ্য িদই। আর
িপতা, িযিন আমায় পািঠেয়েছন িতিনও আমার িবষেয় সা ্য দন।”
১৯ তখন তারা তাঁেক িজে স করল, “ তামার িপতা কাথায়?”
যী বলেলন, “ তামরা না জােনা আমােক, না জােনা আমার িপতােক। তামরা যিদ আমােক জানেত, তেব আমার িপতােকও
জানেত।” ২০ মি েরর দােনর বাে র কােছ দাঁিডে় য় িশ া দবার সময় যী এইসব কথা বলেলন। িক কউ তাঁেক র ার
করল না, কারণ তখনও তাঁর িন িপত সময় আেস িন।
ই দীরা যী র িবষয় বােঝ িন
২১ িতিন

তােদর আর একবার বলেলন, “আিম যাি , আর তামরা আমার খাঁজ করেব; িক তামরা তামােদর পােপই
মরেব। আিম যখােন যাি তামরা সখােন আসেত পারেব না।”
২২ তখন ই দীরা বলিছল, “িতিন িক আ হ যা করেত যাে ন? কন িতিন বলেলন, ‘আিম যখােন যাি
তামরা সখােন
আসেত পারেব না’?”
২৩ যী তােদর বলেলন, “ তামরা এই িন েলােকর আর আিম উ েলােকর। তামরা এজগেতর, আিম এ জগেতর নই।
২৪ তাই আিম তামােদর বলিছ, তামরা তামােদর পােপই মরেব। তামরা যিদ িব বাস না কর য আিমই িতিন, তেব তামরা
তামােদর পােপর জ যই মরেব।”
২৫ তখন তারা িজে স করল, “তুিম ক?”
যী তােদর বলেলন, “আিম যা, তা তা
থেকই তামােদর বেল আসিছ। ২৬ তামােদর িবষেয় বলার ও িবচার করার
অেনক িকছইু আমার আেছ। যা হা , িযিন আমায় পািঠেয়েছন িতিন স য। আর আিম তাঁর কাছ থেক যা িকছ ু িন, প ৃিথবীর
মানুেষর কােছ তাই বিল।”
২৭ তারা বুঝেত পাের িন য, িতিন তােদর কােছ িপতার িবষেয় বলেছন। ২৮ তখন যী তােদর বলেলন, “যখন তামরা
মানবপু রেক উঁচেু ত তুলেব, তখন জানেব য আিমই িতিন এবং আিম িনেজর থেক িকছইু কির না। িপতা যমন আমায়
িশিখেয়েছন, আিম সরকমই বলিছ। ২৯ আর িযিন আমায় পািঠেয়েছন, িতিন আমার সে আেছন। িতিন আমােক একা ফেল
রােখন িন, কারণ আিম সব সময় সে াষজনক কাজই কির।” ৩০ যী যখন এইসব কথা বলেলন তখন অেনেকরই তাঁর ওপর
িব বাস হল।
যী পাপ থেক মুি
৩১ ই

লােভর কথা বলেলন

দীেদর মে য যাঁরা তাঁর ওপর িব বাস করল, তােদর উে ে য যী বলেলন, “ তামরা যিদ সকেল আমার িশ া
মা য কের চল তেব তামরা সকেলই আমার রকৃত িশ য। ৩২ তামরা স যেক জানেব, আর সই স য তামােদর বাধীন
করেব।”
৩৩ তারা তাঁেক বলল, “আমরা অ রাহােমর বংশধর। আর আমরা কখনও কােরার দােস পিরণত হই িন। আপিন িকভােব
বলেছন য আমােদর বাধীন করা হেব?”
৩৪ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ- য রমাগত পাপ কের চেল, স পােপর দাস। ৩৫ কান
দাস পিরবােরর ায়ী সদ য হেয় থাকেত পাের না; িক পু র পিরবাের িচরকাল থােক। ৩৬ তাই পু র যিদ তামােদর বাধীন
কের, তেব তামরা রকৃতই বাধীন হেব। ৩৭ আিম জািন তামরা অ রাহােমর বংশধর; িক তামরা আমােক হ যা করার
চ া করছ, কারণ তামরা আমার িশ া রহণ কেরা না। ৩৮ আিম আমার িপতার কােছ যা দেখিছ সই িবষেয়ই বেল থািক,
আর তামরা তামােদর িপতার কাছ থেক যা যা েনছ তাই তা কের থাক।”
৩৯ এর জবােব তারা তাঁেক বলল, “আমােদর িপতা অ রাহাম।”
যী তােদর বলেলন, “ তামরা যিদ অ রাহােমর স ান হেত, তাহেল অ রাহাম যা কেরেছন তামরাও তাই করেত; ৪০ িক
এখন তামরা আমায় হ যা করেত চাইছ। আিম সই লাক য ঈ বেরর কাছ থেক স য েনিছ এবং তামােদর তা বেলিছ।
অ রাহাম তা এরকম কাজ কেরন িন। ৪১ তামােদর িপতা য কাজ কের, তামরা তাই কেরা।”
তখন তারা তাঁেক বলল, “আমরা জারজ স ান নই। ঈ বর হে ন আমােদর একমা র িপতা।”
৪২ যী তােদর বলেলন, “ঈ বর যিদ তামােদর িপতা হেতন, তাহেল তামরা আমায় ভালবাসেত, কারণ আিম ঈ বেরর
কাছ থেক এেসিছ আর এখন তামােদর মােঝ এখােন আিছ। আিম িনেজ থেক আিসিন, ঈ বর আমায় পািঠেয়েছন। ৪৩ আিম
যা বিল, তামরা তা বুঝেত পােরা না, কারণ তামরা আমার কথা রহণ কেরা না। ৪৪ িদয়াবল তামােদর িপতা এবং তামরা
তার পু র। তামরা তামােদর িপতার ই াই পূণ করেত চাও। িদয়াবল
থেকই খুনী; আর সে যর পে স কখনও দাঁডা় য়
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িন, কারণ তার মে য তা সে যর লশমা র নই। স যখন িম যা কথা বেল, তখন বাভািবকভােবই তার ম য থেক তা
বিরেয় আেস, কারণ স িম যাবাদী ও িম যার িপতা।
৪৫ “আিম স য বিল বেল তামরা আমায় িব বাস কেরা না। ৪৬ তামােদর মে য ক আমােক পাপী বেল দাষী করেত
পাের? আিম যখন স য বলিছ তখন তামরা কন িব বাস করছ না? ৪৭ য ঈ বেরর লাক, স ঈ বেরর কথা শােন। আর
এই কারেণই তামরা নেত চাও না, কারণ তামরা ঈ বেরর নও।”
যী অ রাহাম এবং িনেজর স বে বলেলন
৪৮ এর

উ ের ই দীরা বলল, “আমরা িক িঠক বিলিন য তুিম একজন শমরীয়, আর তামার মে য এক ভূত রেয়েছ?”
জবাব িদেলন, “ দখ, আমায় ভূেত রাস কের িন, বরং আিম আমার িপতােক স ান কির। িক তামরা আমার
অস ান কেরছ। ৫০ আিম িনেজর জ য স ান চাইিছ না। একজন আেছন িযিন আমার জ য স ান চান, িতিনই িবচার কেরন।
৫১ আিম তামােদর সি য বলিছ, কউ যিদ আমার িশ া অনুসাের চেল, স কখনও মরেব না।”
৫২ ই দীরা তাঁেক বলল, “এখন আমরা বুেঝিছ য তামায় ভূেত রাস কেরেছ। অ রাহাম ও ভাববাদীরা মারা গেছ আর
তুিম বলছ, ‘যিদ কউ আমার িশ া অনুসাের চেল, তেব স ম ৃতু্যর আ বাদ পােব না।’ ৫৩ তুিম িক মেন কর য তুিম আমােদর
পূবপু ষ অ রাহােমর চেয় মহান? অ রাহাম মারা গেছন, আর ভাববাদীরাও মারা গেছন। তুিম িনেজেক িক মেন করছ?”
৫৪ এর উ ের যী বলেলন, “আিম যিদ িনেজেক স ািনত কির তেব সই স ােনর কান মূ য নই। িযিন আমায় স ািনত
কেরন িতিন আমােদর িপতা, যাঁর স েক তামরা বল, িতিন আমােদর ঈ বর। ৫৫ আর তামরা তাঁেক জােনা না, িক আিম
তাঁেক জািন। আিম যিদ বিল য আিম তাঁেক জািন না, তাহেল আিম তামােদরই মেতা িম যাবাদী হেয় যােবা। িক আিম তাঁেক
অব যই জািন, আর িতিন যা িকছ ু বেলন আিম স সকল পালন কির। ৫৬ তামােদর িপত ৃপু ষ অ রাহাম আমার আগমেনর
িদন দখেত পােবন বেল খুশী হেয়িছেলন। িতিন সই িদন দেখ খুশী হেয়িছেলন।”
৫৭ তখন ই দীরা তাঁেক বলল, “ তামার বয়স এখনও প াশ বছর হয়িন আর তুিম বলছ য তুিম অ রাহামেক দেখছ!”
৫৮ যী তােদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ। অ রাহােমর জে র আেগ থেকই আিম আিছ।” ৫৯ তখন তারা
তাঁেক পাথর ছঁেু ড় মারবার জ য পাথর তুেল িনল; িক যী িনেজেক লুিকেয় ফলেলন ও মি র চ বর ছেড় চেল গেলন।
৪৯ যী

একজন জ া েক যী র আেরা যদান
পেথ হাঁটিছেলন, সই সময় িতিন একজন লাকেক দখেত পেলন য জ থেকই অ । ২ যী র অনুগামীরা তাঁেক
িজে স করল, “ , কার পােপ এ অ হেয় জে েছ? এর পােপ অথবা এর বাবা-মার পােপ?”
৩ যী বলেলন, “এই লাকিটর বা এর বাবা-মার পােপর জ য য এ অ হেয় জে েছ তা নয়, বরং এই যি অ হেয়
জে েছ যােত আিম যখন তােক সু কির, তখন লােক ঈ বেরর শি র রকাশ দখেত পায়। ৪ যত ণ িদন আেছ তত ণ
িযিন আমায় পািঠেয়েছন তাঁর কাজ আমােদর কের যেত হেব। যখন রাত আসেব তখন আর কউ কাজ করেত পারেব না।
৫ আিম যত ণ এই জগেত আিছ, আিমই এই জগেতর আেলা।”
৬ এই কথা বলার পর িতিন মািটেত থুত ু ফলেলন। আর মুেখর সই লালা িদেয় ম তরী কের, তা অ লাকিটর চােখ
লািগেয় িদেলন। ৭ এরপর যী সই অ লাকিটেক বলেলন, “শীেলাহ সেরাবের িগেয় ধুেয় ফল।” (শীেলাহ অনুবাদ করেল
এই নােমর অথ “ রিরত।”) তখন স িগেয় ধুেয় ফলল আর দ ৃি শি লাভ কের িফের এল।
৮ তখন সই লাকিটর রিতেবশীরা ও যারা তােক িভ া করেত দখত তারা বলল, “এ িক সই লাক নয় য বেস বেস
িভ া করত?”
৯ কউ কউ বলল, “ যাঁ, সই তা।” আবার অ যরা বলল, “না, এই লাকটা তারই মেতা দখেত।”
িক স বলল, “আিম সই একই লাক।”
১০ তখন তারা তােক বলল, “তুিম িক কের দ ৃি শি লাভ করেল?”
১১ স এর উ ের বলল, “যী নােমর লাকিট ম তরী কের, আমার চােখ তা লািগেয় িদেলন, আর বলেলন শীেলাহ
সেরাবের যাও ও তামার চাখ ধুেয় ফল। তখন আিম গলাম ও ধুেয় ফললাম আর তখনই দ ৃি শি লাভ করলাম।”
১২ তারা তােক বলল, “ সই যী কাথায়?”
স বলল, “আিম জািন না।”

৯

১ যী
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য লাকিটেক যী আেরা যদান করেলন ই দীরা তােক র করল
১৩ য লাকিট আেগ অ িছল তােক তারা ফরীশীেদর কােছ িনেয় গল। ১৪ য িদন যী ম তরী কের ঐ লাকিটর চােখ
লািগেয় তােক দ ৃি শি দান কেরন, স িদনিট িছল িব রামবার। ১৫ তাই ফরীশীরা আবার তােক িজে স করল, “তুিম িকভােব
তামার দ ৃি শি িফের পেল?”
লাকিট উ র িদল, “িতিন ম তরী কের আমার চােখ লািগেয় িদেলন, আিম চাখ ধুেয় ফলবার পর দখেত পলাম।”
১৬ ফরীশীেদর মে য কউ কউ বলল, “এই লাক ঈ বেরর কাছ থেক আেস িন, কারণ এ িব রামবােরর িনয়ম মােন না।”
আবার অ যরা বলল, “একজন পাপী িকভােব এইসব অেলৗিকক কাজ করেত পাের?” তাই এই িনেয় তােদর মে য মতেভদ
দখা িদল।
১৭ এরপর ই দী নতারা অ লাকিটেক আবার িজে স করল, “ য লাকিট তামার দ ৃি শি িদেয়েছ, তার িবষেয় তুিম
িক বল?”
লাকিট বলল, “িতিন একজন ভাববাদী।”
১৮ লাকিটর বাবা-মােক না ডাকা পয ই দীরা িব বাস করেত চাইল না য, স অ িছল আর এখন দ ৃি শি লাভ কেরেছ।
১৯ তারা তার বাবা-মােক িজে স করল, “এই িক তামােদর সই ছেল যার িবষেয় তামরা বেল থাক য, স অ হেয় জে েছ?
তাহেল এ িকভােব এখন দখেত পাে ?”
২০ এর উ ের তার বাবা-মা বলল, “আমরা জািন এ আমােদর ছেল, আর এ অ ই জে িছল। ২১ িক এখন িকভােব দখেত
পাে আমরা জািন না, আর এও জািন না য ক এেক দ ৃি শি িদেয়েছন। এেকই িজে স ক ন! এর যেথ বয়স হেয়েছ,
িনেজর িবষয় িনেজ ভােলাই বলেত পারেব।” ২২ ই দী নতােদর ভেয়, তার বাবা-মা এই কথা বলল। কারণ ই দী নতারা
় হেব। ২৩ এ জ যই
আেগই ি র কেরিছল য কউ যিদ যী েক মশীহ বেল বীকার কের, তেব স রাথনা সভা থেক িবতািডত
তার বাবা-মা বেলিছল, “এর যেথ বয়স হেয়েছ, আপনারা এেকই িজে স ক ন।”
২৪ তাই য অ িছল, ই দী নতারা তােক ি বতীয় বার ডেক বলল, “ঈ বরেক মিহমা রদান কর। স য বল, আমরা
জািন ঐ লাকটা পাপী।”
২৫ তখন য অ িছল স বলল, “িতিন পাপী িক না তা আিম জািন না। আিম কবল একটা িবষয় জািন, য আিম অ িছলাম,
িক এখন দখেত পাি ।”
২৬ তখন ই দী নতারা তােক বলল, “ স তামােক িক কেরিছল? স িকভােব তামােক দ ৃি শি িদল?”
২৭ স তােদর বলল, “আিম আেগই তামােদর বেলিছ, িক তামরা আমার কথা শান িন। তেব আবার কন নেত চাইছ?
তামরাও িক তাঁর িশ য হেত চাও?”
২৮ তখন তারা তােক তাি
য কের বলল, “তুই তার িশ য, িক আমরা মািশর িশ য। ২৯ আমরা জািন ঈ বর মািশর
সে কথা বেলিছেলন, িক এই লাকটা কাথা থেক এেসেছ তা আমরা জািন না।”
৩০ এর জবােব লাকিট তােদর বলল, “িক আ েযর িবষয় য, িতিন কাথা থেক এেসেছন তা আপনারা জােনন না অথচ
িতিন আমায় দ ৃি শি দান করেলন। ৩১ আমরা জািন য ঈ বর পাপীেদর কথা শােনন না। িক ঈ বর তাঁর কথা শােনন
য ঈ বেরর উপাসনা কের এবং ঈ বর যা চান তাই কের। ৩২ একজন জ া েক কউ য দ ৃি শি দান কেরেছ, একথা কউ
কান িদন শােন িন। ৩৩ ঐ মানুষিট যিদ ঈ বেরর কাছ থেক না আসেতন তেব িতিন িকছইু করেত পারেতন না।”
৩৪ এর উ ের তারা তােক বলল, “তুই তা পােপই জে িছস! আর তুই িকনা আমােদর িশ া িদেত চাইিছস?” তারপর তারা
তােক তািডে় য় িদল।

আি ক অ
৩৫ যী

ব

নেত পেলন য ই দী নতারা তােক সমাজ-গ ৃহ থেক তািডে় য় িদেয়েছ। তখন যী তার দখা পেয় তােক বলেলন,
“তুিম িক মানবপুে রর ওপর িব বাস কর?”
৩৬ স উ র িদল, “মহাশয়, িতিন ক? আমায় বলুন, আিম যন তাঁেক িব বাস করেত পাির।”
৩৭ যী তােক বলেলন, “তুিম তাঁেক দেখছ আর িতিনই এখন তামার সে কথা বলেছন।”
৩৮ তখন স বলল, “ রভু, আিম িব বাস করিছ।” এবং স তাঁর সামেন নতজানু হেয় উপাসনা করল।
৩৯ যী বলেলন, “িবচার করেত আিম এ জগেত এেসিছ। আিম এেসিছ যােত যারা দখেত পায় না তারা দখেত পায়, আর
যারা দখেত পায় তারা যন অে পিরণত হয়।”
৪০ ফরীশীেদর মে য কেয়কজন যারা যী র সে িছল, তারা একথা েন তাঁেক বলল, “িন য়ই আপিন বলেত চান িন য
আমরাও অ ?”
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৪১ যী তােদর বলেলন, “ তামরা যিদ অ হেত তাহেল তামােদর কান পাপই হত না। িক
দখেত পাি , তাই তামােদর পাপ রেয় গেছ।”

তামরা এখন বলছ আমরা

মষপালক ও মষপাল
১ যী

বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ; যিদ কউ সদর দরজা িদেয় মষ খাঁয়ােড় না ঢােক এবং তার পিরবেত
২ িক য যি দরজা িদেয় ঢােক স মষপালক।
৩ দােরায়ান তােক দরজা খুেল দয়, আর মষরা তার ক বর শােন। স তার িনেজর মষ িলেক নাম ধের ডােক আর তােদর
বাইের িনেয় যায়। ৪ স যখন তার িনেজর সব মষেদর বার কের নয়, তখন স তােদর আেগ আেগ চেল, আর মষরা তার
পছেন পছেন চলেত থােক, কারণ তারা তার ক বর চেন। ৫ িক মষরা যােক জােন না এমন লােকর পছেন যােব না,
বরং তারা তার থেক দূের পািলেয় যােব, কারণ তারা অেচনা লােকর ক বর চেন না।”
৬ যী তােদর এই দ ৃ া িট বলেলন; িক িতিন য িক বলেত চাইেছন তা তারা বুঝেত পারল না।

১০ অ য কান ভােব টপেক ঢােক, তেব স একজন চার বা ডাকাত;

যী ই উ ম মষপালক
৭ তখন

যী আবার তােদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ; আিম মষেদর জ য খাঁয়ােডর় দরজা ব প। ৮ যারা
আমার আেগ এেসেছ তারা সব চার ডাকাত, িক মষরা তােদর ডাক শােন িন। ৯ আিমই দরজা। যিদ কউ আমার ম য িদেয়
ঢােক তেব স র া পােব। স ভতের আসেব এবং বাইের গেল তার চারণভূিম পােব। ১০ চার কবল চিু র, খুন ও বংস
করেত আেস। আিম এেসিছ, যােত লােকরা জীবন লাভ কের, আর যন তা পিরপূণ ভােবই লাভ কের।”
১১ “আিমই উ ম মষপালক। উ ম পালক মষেদর জ য তার জীবন সমপণ কের। ১২ কান বতনভূক কমচারী রকৃত
মষপালক নয়। মষরা তার িনেজর নয়, তাই স যখন নকেড় বাঘ আসেত দেখ তখন মষেদর ফেল রেখ পালায়। আর
নকেড় বাঘ তােদর আ রমণ কের এবং তারা ছিডে় য় পেড।় ১৩ বতনভূক কমচারী পালায়, কারণ বতেনর িবিনমেয় স কাজ
কের, মষেদর জ য তার কান িচ াই নই।
১৪–১৫ “আিমই উ ম পালক। আিম আমার মষেদর জািন আর আমার মষরা আমায় জােন। িঠক যমন আমার িপতা আমােক
জােনন, আিমও আমার িপতােক জািন; আর আিম মষেদর জ য আমার জীবন সঁেপ িদই। ১৬ আমার এমন আেরা অেনক মষ
আেছ যারা এই খাঁয়ােডর় নয়। আিম অব যই তােদরও আনব, তারাও আমার কথা নেব আর তারা তখন সকেল এক পাল
হেব আর তােদর পালকও হেবন একজন। ১৭ এই কারেণই িপতা আমায় ভালবােসন, কারণ আিম আমার রাণ দান কির যন
আবার তা পেত পাির। ১৮ কউ আমার কাছ থেক তা হরণ কের িনেত পারেব না, বরং আিম তা ব-ই ােতই করিছ। এটা
দান করার অিধকার আমার আেছ এবং আবার তা িফের পাওয়ার অিধকারও আমার আেছ। আমার িপতার কাছ থেকই আিম
এইসব েনিছ।”
১৯ এইসব কথার কারেণ জনগেণর মে য এ িনেয় মতিবেরাধ হল। ২০ তােদর মে য অেনেক বলল, “ওেক ভূেত পেয়েছ,
ও পাগল। ওর কথা কন নছ?”
২১ আবার অ যরা বলল, “যােদর ভূেত পায় তারা তা এমন কথা বেল না। ভূত িন য়ই অ েক দ ৃি শি দান করেত পাের
না, পাের িক?”
ই দীরা যী র িব ে
২২ এরপর

গল

ার পব §§এল, তখন িছল শীতকাল। ২৩ যী

জ শােলেম রিত
মি র চ বের শেলামেনর বারা ােত পায়চাির
করিছেলন। ২৪ িকছ ু ই দী তাঁর চারপােশ জেডা় হেয় তাঁেক বলল, “তুিম আর কতকাল আমােদর অিন য়তার মে য রাখেব?
তুিম যিদ মশীহ হও তাহেল আমােদর
কের বল।”
২৫ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “আিম তামােদর ইিতমে যই বেলিছ, আর তামরা তা িব বাস করছ না। আিম আমার
িপতার নােম য সব অেলৗিকক কাজ কির স িলই আমার িবষেয় সা ্য িদে । ২৬ িক তামরা িব বাস কেরা না, কারণ
তামরা আমার পােলর মষ নও। ২৭ আমার মষরা আমার ক বর শােন। আিম তােদর জািন, আর তারা আমার অনুসরণ
কের। ২৮ আিম তােদর অন জীবন িদই, আর তারা কখনও িবন হয় না, আমার হাত থেক কউ তােদর কেড় িনেতও পারেব
না। ২৯ আমার িপতা, িযিন তােদরেক আমায় িদেয়েছন, িতিন সবার ও সবিকছ ু থেক মহান, *আর কউ িপতার হাত থেক
িকছইু কেড় িনেত পারেব না। ৩০ আিম ও িপতা, আমরা এক।”
§§১০:২২
*১০:২৯

রিত ার পব িডেস বেরর এক িবেশষ স াহ যােক ই দীরা পব িহসােব পালন করত।
িতিন … মহান কান কান রীক রিতিলিপেত রেয়েছ: “তারা সবার থেক মহান।”
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৩১ ই দীরা তাঁেক মারবার জ য আবার পাথর তুলল। ৩২ যী তােদর বলেলন, “িপতার শি েত আিম অেনক ভাল কাজ
কেরিছ, তার মে য কা কাজটার জ য তামরা পাথর মারেত চাইছ?”
৩৩ ই দীরা এর উ ের তাঁেক বলল, “তুিম য সব ভাল কাজ কেরছ, তার জ য আমরা তামায় পাথর মারেত চাইিছ না।
িক আমরা তামােক পাথর মারেত চাইিছ এই জ য য, তুিম ঈ বর িন া কেরছ। তুিম একজন মানুষ, অথচ িনেজেক ঈ বর
বেল দাবী করছ।”
৩৪ যী তােদর বলেলন, “ তামােদর িবিধ- যব ায় িক একথা লখা নই য, ‘আিম বেলিছ তামরা ঈ বর?’ †৩৫ শাে র
তােদরই ঈ বর বেলিছল যােদর কােছ ঈ বেরর বাণী এেসিছল। আর শা র সব সময়ই স য। ৩৬ আিমই সই যি , িপতা
যাঁেক মেনানীত কের জগেত পাঠােলন। আিম বেলিছ, ‘আিম ঈ বেরর পু র।’ তেব তামরা কন বলছ য আিম ঈ বর িন া
করিছ? ৩৭ আিম যিদ আমার িপতার কাজ না কির, তাহেল আমায় িব বাস কেরা না। ৩৮ িক আিম যখন সইসব কাজ করিছ
তখনও যিদ তামরা আমােক িব বাস না কেরা, তাহেল সই সব কাজেক িব বাস কর। তাহেল তামরা জানেত পারেব ও
বুঝেত পারেব য িপতা আমােত আেছন আর আিম িপতার মে য আিছ।”
৩৯ এরপর তারা আবার তাঁেক র ার করেত চ া করল, িক িতিন তােদর হাত এিডে় য় চেল গেলন।
৪০ যদেনর অপর পাের যখােন যাহন বা াইজ করিছেলন, যী সখােন আবার গেলন ও সখােন থাকেলন। ৪১ ব েলাক
তাঁর কােছ আসেত থাকল, আর তারা বলাবিল করেত লাগল, “ যাহন কান অেলৗিকক কাজ কেরন িন বেট; িক এই মানুষিটর
িবষেয় যাহন যা বেলেছন, স সবই স য।” ৪২ আর সখােন অেনেকই যী র ওপর িব বাস করল।

লাসােরর ম ৃতু্য
১ লাসার

নােম একিট লাক অসু িছেলন; িতিন বথিনয়া রােম থাকেতন। সই রােমই মিরয়ম ও তাঁর বান মাথাও
২ এই মিরয়মই ব মূ য সুগি আতর যী র উপের ঢেল িনেজর চল
ু িদেয় তাঁর পা মুিছেয় িদেয়িছেলন।
লাসার িছেলন এই মিরয়েমরই ভাই। ৩ তাই লাসােরর বােনরা একিট লাক পািঠেয় যী েক বেল পাঠােলন, “ রভু, আপনার
ি রয় ব ু লাসার অসু ।”
৪ যী একথা েন বলেলন, “এই রােগ তার ম ৃতু্য হেব না; িক তা ঈ বেরর মিহমার জ যই হেব, যন ঈ বেরর পু র
মিহমাি বত হন।” ৫ যী মাথা, তার বান ও লাসারেক ভালবাসেতন। ৬ তাই িতিন যখন নেলন য লাসার অসু , তখন
যখােন িছেলন সই জায়গায় আেরা িদন রেয় গেলন। ৭ এরপর িতিন িশ যেদর বলেলন, “চল, আমরা আবার িযহিদয়ােত
ূ
যাই।”
৮ তাঁর িশ যরা তাঁেক বলেলন, “
, স রিত সখানকার লােকরা আপনােক পাথর ছঁেু ড় মের ফলেত চাইিছল। তেব
কন আপিন আবার সখােন যেত চাইেছন?”
৯ এর উ ের যী বলেলন, “িদেন বােরা ঘ া আেলা থােক। কউ যিদ িদেনর আেলােত চেল তেব স হাঁচট খেয় পেড ় যায়
না, কারণ স জগেতর আেলা দখেত পায়। ১০ িক কউ যিদ রােতর আঁধাের চেল তেব স হাঁচট খায়, কারণ তার সামেন
কান আেলা নই।”
১১ িতিন একথা বলার পর তােদর আবার বলেলন, “আমােদর ব ু লাসার ঘুিমেয় পেডে় ছ; িক আিম তােক জাগােত যাি ।”
১২ তখন তাঁর িশ যরা তাঁেক বলেলন, “ রভু, স যিদ ঘুিমেয় থােক তেব স ভাল হেয় যােব।” ১৩ যী লাসােরর ম ৃতু্যর
িবষেয় বলিছেলন, িক তাঁরা মেন করেলন িতিন তাঁর বাভািবক ঘুেমর কথা বলেছন।
১৪ তাই যী তখন তােদর
কের বলেলন, “লাসার মারা গেছ। ১৫ আর তামােদর কথা ভেব আিম আনি ত য আিম
সখােন িছলাম না, কারণ এখন তামরা আমােক িব বাস করেব। চল, এখন আমরা তার কােছ যাই।”
১৬ তখন থামা (যাঁেক িদ মঃ বেল) অ য িশ যেদর উে য কের বলেলন, “চল, আমরাও যােবা, আমরাও যী র সে
মরব।”

১১ থাকেতন।

বথিনয়ােত যী
১৭ যী

বথিনয়ােত এেস জানেত পারেলন য গত চারিদন ধের লাসার কবের আেছন। ১৮ বথিনয়া থেক জ শােলেমর
দূর ব িছল রায় ই মাইল। ১৯ তাই ই দীেদর অেনেকই মাথা ও মিরয়মেক তাঁেদর ভাইেয়র ম ৃতু্যর পর সা বনা িদেত
এেসিছল।

†১০:৩৪
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২০ মাথা যখন নেলন য যী এেসেছন, তখন তাঁর সে দখা করেত গেলন, িক মিরয়ম ঘেরই থাকেলন। ২১ মাথা
যী েক বলেলন, “ রভু, আপিন যিদ এখােন থাকেতন তাহেল আমার ভাই মরত না। ২২ িক এখনও আিম জািন য, আপিন
ঈ বেরর কােছ যা িকছ ু চাইেবন, ঈ বর আপনােক তাই দেবন।”
২৩ যী তাঁেক বলেলন, “ তামার ভাই আবার উঠেব।”
২৪ মাথা তাঁেক বলেলন, “আিম জািন শষ িদেন পুন
ােনর সময় স আবার উঠেব।”
২৫ যী মাথােক বলেলন, “আিমই পুন
ান, আিমই জীবন। য কউ আমােক িব বাস কের, স মরবার পর জীবন িফের
পােব। ২৬ য কউ জীিবত আেছ ও আমায় িব বাস কের, স কখনও মরেব না। তুিম িক একথা িব বাস কর?”
২৭ মাথা তাঁেক বলেলন, “ যাঁ, রভু! আিম িব বাস কির য জগেত যাঁর আসার কথা আেছ আপিনই সই রী , ঈ বেরর
পু র।”

যী কাঁদেলন
২৮ এই

কথা বলার পর মাথা সখান থেক চেল গেলন ও তার বান মিরয়মেক একাে ডেক বলেলন, “ এেসেছন,
আর িতিন তামায় ডাকেছন।” ২৯ মিরয়ম একথা েন তাডা় তািড় কের যী র কােছ গেলন। ৩০ যী তখনও রােমর মে য
ঢােকন িন। মাথা যখােন তাঁর সে দখা করেত এেসিছেলন িতিন সখােনই িছেলন। ৩১ য ই দীরা মিরয়েমর সে বািডে় ত
িছল ও তাঁেক সা বনা িদি ল, তারা যখন দখল য মিরয়ম তাডা় তািড় কের উেঠ বাইের যাে ন, তখন তারাও তাঁর িপছেন
িপছেন চলল। তারা মেন করল য িতিন হয়েতা লাসােরর কবেরর কােছ যাে ন ও সখােন িগেয় কাঁদেবন। ৩২ যী যখােন
িছেলন, মিরয়ম সখােন এেস তাঁেক দেখ তাঁর পােয়র ওপর পেড় বলেলন, “ রভু, আপিন যিদ এখােন থাকেতন, আমার ভাই
মরত না।”
৩৩ যী যখন দখেলন য মিরয়ম কাঁদেছন আর তাঁর সে য সব ই দীরা এেসিছল তারাও কাঁদেছ, তখন িতিন ঃিখত হেয়
উঠেলন এবং অ ের গভীরভােব িবচিলত হেলন। ৩৪ তখন িতিন বলেলন, “ তামরা তােক কাথায় রেখছ?”
তারা বলেলন, “ রভু, আসুন, এেস দখুন।”
৩৫ যী কঁেদ ফলেলন।
৩৬ তখন সই ই দীরা সকেল বলেত লাগল, “ দখ! উিন লাসারেক কত ভােলাবাসেতন।”
৩৭ িক তােদর মে য আবার কউ কউ বলল, “যী তা অ েক দ ৃি শি িদেয়েছন তাহেল কন িতিন লাসারেক ম ৃতু্যর
হাত থেক বাঁচােলন না?”
যী লাসারেক জীবন দান কেরন
৩৮ এরপর

যী আবার অ ের িবচিলত হেয় উঠেলন। লাসারেক যখােন রাখা হেয়িছল, যী সই কবেরর কােছ গেলন।
কবরিট িছল একটা হা, যার রেবশ পথ একটা পাথর িদেয় ঢাকা িছল। ৩৯ যী বলেলন, “ঐ পাথরটা সিরেয় ফল।”
সই ম ৃত যি র বান মাথা বলেলন, “ রভু চারিদন আেগ লাসােরর ম ৃতু্য হেয়েছ। এখন পাথর সরােল এর ম য থেক
গ বার হেব।”
৪০ যী তাঁেক বলেলন, “আিম িক তামায় বিলিন, যিদ িব বাস কর তেব ঈ বেরর মিহমা দখেত পােব?”
৪১ এরপর তারা সই পাথরখানা সিরেয় িদল, আর যী উ িদেক তািকেয় বলেলন, “িপতা, আিম তামায় ধ যবাদ িদই,
কারণ তুিম আমার কথা েনছ। ৪২ আিম জািন তুিম সব সময়ই আমার কথা েন থাক। িক আমার চারপােশ যাঁরা দাঁিডে় য়
আেছ তােদর জ য আিম একথা বলিছ, যন তারা িব বাস কের য তুিম আমায় পািঠেয়ছ।” ৪৩ এই কথা বলার পর যী জার
গলায় ডাকেলন, “লাসার বিরেয় এস!” ৪৪ ম ৃত লাসার সই কবর থেক বাইের এল। তার হাত-পা টুকেরা কাপড় িদেয় তখনও
বাঁধা িছল আর তার মুেখর ওপর একখানা কাপড় জডা় েনা িছল।
যী তখন তােদর বলেলন, “বাঁধন খুেল দাও এবং ওেক যেত দাও।”
ই দী নতারা যী েক হ যার চ রা করেত লাগল
(মিথ ২৬:১-৫; মাক ১৪:১-২; লূক ২২:১-২)
৪৫ তখন

মিরয়েমর কােছ যারা এেসিছল, সই সব ই দীেদর মে য অেনেক যী যা করেলন তা দেখ যী র ওপর িব বাস
করল। ৪৬ িক তােদর মে য কেয়কজন ফরীশীেদর কােছ িগেয় যী যা কেরিছেলন তা তােদর জানােলা। ৪৭ এরপর রধান
যাজক ও ফরীশীরা পিরষেদর এক মহাসভা ডেক সখােন িনেজেদর মে য বলাবিল করল, “আমরা এখন িক করব? এই
লাকটা তা অেনক অেলৗিকক িচ কায করেছ। ৪৮ আমরা যিদ ওেক এইভােবই চলেত িদই তাহেল তা সকেলই এর ওপর
িব বাস করেব। তখন রামীয়রা এেস আমােদর এই মি র ও আমােদর জািতেক বংস করেব।”
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৪৯ িক তােদর মে য একজন, যাঁর নাম কায়াফা, িযিন সই বছেরর জ য মহাযাজেকর পদ পেয়িছেলন, তােদর বলেলন,
“ তামরা িকছইু জােনা না। ৫০ আর তামরা এও বাঝ না য গাটা জািত বংস হওয়ার পিরবেত সই মানুেষর ম ৃতু্য হওয়া
তামােদর পে ম লজনক হেব।”
৫১ একথা কায়াফা য িনেজর থেক বলেলন তা নয়, িক সই বছেরর জ য মহাযাজক হওয়ােত িতিন এই ভাববাণী করেলন,
য সম র জািতর জ য যী ম ৃতু্যবরণ করেত যাে ন। ৫২ যী য কবল ই দী জািতর জ য ম ৃতু্যবরণ করেবন তা নয়, সারা
জগেত য সম ঈ বেরর স ানরা চারিদেক ছিডে় য় আেছ, তােদর সকলেক একি রত করার জ য যী ম ৃতু্যবরণ করেবন।
৫৩ তাই সই িদন থেক তারা যী েক হ যা করার জ য চ রা করেত লাগল। ৫৪ যী তখন রকাে য ই দীেদর মে য
চলােফরা ব কের িদেলন। িতিন সখান থেক ম রা েরর কােছ ই রিয়ম নােম এক শহের চেল গেলন এবং সখােন িতিন
তাঁর িশ যেদর সে থাকেলন।
৫৫ ই দীেদর িন ারপব এিগেয় আসিছল, আর অেনক লাক িনেজেদর িচ করবার জ য িন ারপেবর আেগই দশ থেক
জ শােলেম গল। ৫৬ তারা সখােন যী র খাঁজ করেত লাগল। তারা মি র চ বের দাঁিডে় য় পর র বলাবিল করেত লাগল,
“ তামরা িক মেন কর? িতিন িক এই পেব আসেবন?” ৫৭ রধান যাজকরা ও ফরীশীরা এই আেদশ িদল য, যী কাথায়
আেছন তা যিদ কউ জােন তেব তােদর যন জানােনা হয় যােত তারা তাঁেক র ার করেত পাের।

ব ুেদর সে যী

বথিনয়ােত

(মিথ ২৬:৬-১৩; মাক ১৪:৩-৯)
১ িন

ারপেবর ছিদন আেগ যী বথিনয়ােত গেলন যখােন লাসার বাস করেতন। এই ম ৃত লাসারেক যী
২ সখােন তাঁরা যী র জ য এক ভােজর আেয়াজন করিছেলন। মাথা খাবার পিরেবশন করিছেলন।
যী র সে যাঁরা খেত বেসিছল তােদর মে য লাসারও িছেলন। ৩ তখন মিরয়ম িব জটামাংসী ‡ থেক তরী করা রায় আধ
সর মেতা দামী আতর িনেয় এেস যী র পােয় তা ঢেল িদেলন, আর িনেজর মাথার চল
ু িদেয় তাঁর পা খািন মুিছেয় িদেলন।
তখন সম ঘর আতেরর সুগে ভের গল।
৪ িযহদা ঈ িরেয়াত সখােন িছল, স যী র িশ যেদর মে য একজন, য তাঁেক পের শ
র হােত ধিরেয় দেব। মিরয়েমর
ূ
সই কাজ িযহদার
ূ ভাল লােগ িন। িযহদা
ূ ঈ িরেয়াত বলল, ৫ “এই আতর একজন রিমেকর সারা বছেরর পাির রিমক ¶িছল।
এটা িবি র কের সই অথ কন দির রেদর দওয়া হল না?” ৬ গরীবেদর জ য িচ া করেতা বেল য স একথা বেলিছল তা
নয়, স িছল চার। তার কােছ টাকার থিল থাকত আর স তার থেক রায়ই টাকা চিু র করেতা।
৭ তখন যী বলেলন, “ওেক থািমেয় িদও না। আমােক সমািধ িদেনর জ য র ত করেত তােক এই আতর রাখেত হেয়েছ।
৮ তামােদর মে য গরীবরা সব সময়ই থাকেব, িক তামরা সবসময় আমােক পােব না।”

১২ বাঁিচেয়িছেলন।

লাসােরর িব ে ষডয় র
৯ ব ই দী জানেত পারল য যী বথিনয়ােত আেছন। তারা সখােন য কবল যী র জ য গল তাই নয়, য লাসারেক
যী ম ৃতু্য থেক জীিবত কের তুেলেছন তােক দখবার জ যও তারা সখােন গল। ১০ তাই রধান যাজকরা লাসারেক হ যা
করার চ রা করেত লাগেলন। ১১ কারণ তারই জ য ব ই দী তােদর ছেড় যী র ওপর িব বাস করেত লাগল।

যী র জ শােলেম রেবশ
(মিথ ২১:১-১১; মাক ১১:১-১১; লূক ১৯:২৮-৪০)
১২

য িবপুল জনতা িন ারপেবর জ য এেসিছল, পেরর িদন তারা নল য যী জ শােলেম আসেছন।
় । তারা িচৎকার কের বলেত লাগল,
খজরু পাতা িনেয় তাঁেক বাগত জানােত বিরেয় পডল
“‘তাঁর রশংসা কর!’
‘তাঁেক বাগত জানাও! িযিন রভুর নােম আসেছন, ঈ বর তাঁেক আশীবাদ ক ন।’ §
ই রােয়েলর রাজােক ঈ বর আশীবাদ ক ন!”
১৪ যী একটা গাধােক দখেত পেয় তার ওপর বসেলন, যমন শাে র লখা আেছ:
‡১২:৩

১৩ তখন

তারা

জটামাংসী িহমালয় অ েল ল য এক সুগ ী ও
রা য চারাগাছ।
রিমক আ িরক অেথ, “৩০০ িদনারী।” সই সময় এক িদনারী রৗ য মু রা িছল একজন রিমেকর
দিনক পাির রিমক।
§১২:১৩ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১৮:২৫-২৬.
¶১২:৫ সারা বছেরর পাির
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১৫ “িসেয়ান

নগরী, **ভয় পও না!
দখ, তামােদর রাজা আসেছন।
দখ, তামােদর রাজা বা া গাধায় চেড় আসেছন।” ††
১৬ এসেবর অথ তাঁর িশ যরা রথেম বুঝেত পােরন িন। িক যী যখন মিহমায় উে ািলত হেলন, তখন তাঁেদর মেন পডল
়
য শাে র এ িলই তাঁর স েক লখা হেয়েছ এবং লােকরা এসব তাঁর জ য কেরিছল।
১৭ যী যখন লাসারেক কবর থেক বিরেয় আসেত বেলন, আর তােক ম ৃতেদর ম য থেক জীিবত কের তােলন, তখন য
সব লাক সখােন তাঁর সে িছল তারা স িবষেয় সকলেক বলেত লাগল। ১৮ এই কারেণই লােকরা তাঁর সে দখা করেত
এল, কারণ তারা েনিছল, য িতিনই ঐ অেলৗিকক িচ কায কেরেছন। ১৯ তখন ফরীশীরা পর র বলাবিল করেত লাগল,
“ তামরা দখেল, আমােদর সব চ াই যথ হল। দখ, আজ সারা জগৎ তাঁরই পছেন ছটেছ।”
ু
যী জীবন ও ম ৃতু্যর িবষেয় বলেলন
২০ িন

ারপব উপলে উপাসনা করার জ য যারা জ শােলেম এেসিছল, তােদর মে য কেয়কজন রীকও িছল। ২১ তারা
গালীেলর বৎৈসদা থেক য িফিলপ এেসিছেলন, তাঁর কােছ গল, আর তাঁেক অনুেরােধর সুের বলল, “মহাশয় আমরা যী র
সে সা াৎ করেত চাই।” ২২ িফিলপ এেস একথা আি রয়েক জানােলন। তখন আি রয় ও িফিলপ এেস যী েক তা বলেলন।
২৩ যী তখন তােদর বলেলন, “মানবপুে রর মিহমাি বত হওয়ার সময় হেয়েছ। ২৪ আিম তামােদর সি য বলিছ, গেমর
একিট দানা যিদ মািটেত পেড় মের না যায়, তেব তা একিট দানাই থেক যায়। িক তা যিদ মািটেত পেড় মের যায়, তেব
তার থেক আেরা অেনক দানা উৎপ হয়। ২৫ য যি িনেজর জীবনেক ভালবােস স তা হারােব; িক য এই জগেত তার
জীবনেক তু
ান কের, স তা রাখেব। স অন জীবন পােব। ২৬ কউ যিদ আমার সবা কের তেব অব যই স আমােক
অনুসরণ করেব। আর আিম যখােন থািক আমার সবকও সখােন থাকেব। কউ যিদ আমার সবা কের তেব িপতা তােক
স ািনত করেবন।
যী তাঁর ম ৃতু্যর িবষেয় বলেলন
২৭ “এখন

আমার অ র খুব িবচিলত। আিম িক বলব, ‘িপতা, এই ক ভােগর মুহতূ থেক আমায় র া কর?’ না, কারণ
সই সময় এেসেছ এবং ক ভাগ করার উে ে যই আিম এেসিছ। ২৮ িপতা, তামার নামেক মিহমাি বত কর!”
তখন বগ থেক এক রব ভেস এল, “আিম এঁেক মিহমাি বত কেরিছ, আর আিম আবার তাঁেক মিহমাি বত করব।”
২৯ য লােকরা সখােন ভীড ় কেরিছল, তারা সই রব েন বলেত লাগল, এটা তা মঘ গজন হল।
আবার কউ কউ বলল, “একজন বগদূত ওঁর সে কথা বলেলন।”
৩০ এর উ ের যী বলেলন, “আমার জ য নয়, তামােদর জ যই ঐ রব। ৩১ এখন জগেতর িবচােরর সময়। এই জগেতর
শাসকেক দূের িনে প করা হেব। ৩২ আর যখন আমােক মািট থেক উঁচেু ত তালা হেব, তখন আিম আমার কােছ সকলেকই
টেন আনব।” ৩৩ যী র িকভােব ম ৃতু্য হেত যাে , তাই জানােত যী এই কথা বলেলন।
৩৪ এর উ ের লােকরা তাঁেক বলল, “আমরা মািশর দওয়া িবিধ- যব া থেক েনিছ য রী িচরকাল বাঁচেবন। তাহেল
আপিন িকভােব বলেছন য, ‘মানবপু রেক উঁচেু ত তালা হেব’? এই ‘মানবপু র’ তেব ক?”
৩৫ তখন যী তােদর বলেলন, “আর সামা য িকছ সমেয়র জ য তামােদর মে য আেলা থাকেব। যত ণ তামরা আেলা
ু
পা , তারই ম য িদেয় চল। তাহেল অ কার তামােদর আ করেব না। য লাক অ কাের চেল স কাথায় যাে তা
জােন না। ৩৬ যত ণ তামােদর কােছ আেলা আেছ, সই আেলােত িব বাস কর, তােত তামরা আেলার স ান হেব।” এই
কথা বেল যী সখান থেক চেল গেলন ও তােদর কাছ থেক িনেজেক গাপন রাখেলন।
ই দীরা যী র ওপর আ া রাখেত অ বীকার করল
৩৭ যিদও যী

তােদর চােখর সামেনই রচরু অেলৗিকক িচ কায করেলন, তবু তারা তাঁেক িব বাস করল না। ৩৮ ভাববাদী
িযশাইয় বেলিছেলন:
“ রভু, আমােদর এই বাতা ক িব বাস কেরেছ?
আর কার কােছই বা রভুর পরা রম রকাশ পেয়েছ?” ‡‡
**১২:১৫

িসেয়ান নগরী আ িরক অেথ, “িসেয়ােনর মেয়” অথাৎ জ শােলম শহর।
উ ৃিত সখিরয় ৯:৯.
‡‡১২:৩৮ উ ৃিত িযশাইয় ৫৩:১.
††১২:১৫
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৩৯ এই

কারেণই তারা িব বাস করেত পাের িন, কারণ িযশাইয় আবার বেলেছন,
বর তােদর চাখ অ কের িদেয়েছন।
ঈ বর তােদর অ র কিঠন কেরেছন
যােত তারা চাখ িদেয় দখেত না পায়, অ র িদেয় বুঝেত না পাের
এবং ভাল হবার জ য আমার কােছ না আেস।” ¶¶
৪১ িযশাইয় একথা বেলিছেলন, কারণ িতিন যী র মিহমা দেখিছেলন আর িতিন তাঁর িবষেয়ই বেলিছেলন।
৪২ অেনেক, এমন িক ই দী নতােদর মে যও অেনেক তাঁর ওপর িব বাস াপন করল; িক তারা ফরীশীেদর ভেয় রকাে য
তা বীকার করল না, পােছ তারা ই দীেদর সমাজ-গ ৃহ থেক বিহ ৃত হয়। ৪৩ কারণ তারা ঈ বেরর কাছ থেক পাওয়া রশংসা
অেপ া মানুেষর কাছ থেক পাওয়া রশংসা বশী ভালবাসত।
৪০ “ঈ

যী র িশ াই মানুেষর িবচার করেব
৪৪ যী

িচৎকার কের বলেলন, “ য আমােক িব বাস কের স, রকৃতপে িযিন আমায় পািঠেয়েছন, তাঁেকই িব বাস কের।
য আমায় দেখ স, িযিন আমায় পািঠেয়েছন, তাঁেকই দখেত পায়। ৪৬ আিম এ জগেত আেলা েপ এেসিছ যােত য
আমায় িব বাস কের তােক যন অ কাের থাকেত না হয়।
৪৭ “আর য কউ আমার কথা শােন অথচ তা মেন চেল না, তার িবচার করেত আিম চাই না, কারণ আিম জগেতর িবচার
করেত আিসিন, এেসিছ জগতেক র া করেত। ৪৮ য কউ আমােক অ রা য কের ও আমার কথা রহণ না কের, তার িবচার
করার জ য একজন িবচারক আেছন। আিম য বাতা িদেয়িছ শষ িদেন সই বাতাই তার িবচার করেব। ৪৯ কারণ আিম িনেজ
থেক একথা বলিছ না, বরং িপতা, িযিন আমােক পািঠেয়েছন িতিন আমােক িক বলেত হেব বা িক িশ া িদেত হেব তা আেদশ
কেরেছন। ৫০ আিম জািন য তাঁর আেদশ থেকই অন জীবন আেস। আিম সই সকল কথা বিল যা িপতা আমায় বেলেছন।”
৪৫ আর

যী িশ যেদর পা ধুইেয় িদেলন
১ই

দীেদর িন ারপেবর িঠক পূেব যী বুঝেত পারেলন, য এই জগত ছেড় িপতার কােছ তাঁর যাবার সময় হেয়
প ৃিথবীেত তাঁর আপনজনেদর সব সময় ভালেবেসেছন। এবার িতিন তােদর রিত তাঁর ভালবাসার
চূডা রমাণ িদেলন।
২ যী ও তাঁর িশ যরা সা য আহার করিছেলন। িদয়াবল ইিতমে য িশেমান ঈ িরেয়ােতর ছেল িযহদােক রেরািচত
ূ
কেরেছ যী েক শ র হােত তুেল দওয়ার জ য। ৩ যী বুঝেলন য িপতা তাঁেক সব িকছরু ওপর মতা িদেয়েছন, িতিন
ঈ বেরর কাছ থেক এেসেছন, আর ঈ বেরর কােছ িফের যাে ন। ৪ তখন িতিন ভােজর আসর থেক উেঠ দাঁডা় েলন, তাঁর
উপেরর জামাটা খুেল রেখ একিট গামছা কামের জডা় েলন। ৫ তারপর গামলায় জল ঢেল িশ যেদর পা ধুইেয় িদেত লাগেলন,
আর য গামছািট কামের জিডে় য় িছেলন সিট িদেয় তাঁেদর পা মুিছেয় িদেত লাগেলন।
৬ এইভােব িতিন িশেমান িপতেরর কােছ এেল িপতর যী েক বলেলন, “ রভু, আপিন কন আমার পা ধুইেয় দেবন?”
৭ এর উ ের যী তাঁেক বলেলন, “আিম যা করিছ, তুিম এখন তা বুঝেত পারছ না, িক পের বুঝেব।”
৮ িপতর তাঁেক বলেলন, “আপিন কখনও আমার পা ধুইেয় দেবন না।”
যী তাঁেক বলেলন, “আিম যিদ তামার পা না ধুইেয় িদই, তাহেল আমার সে তামার কান স ক থাকেব না।”
৯ িশেমান িপতর তাঁেক বলেলন, “ রভু, আপিন কবল আমার পা নয়, হাত ও মাথা ধুইেয় িদন!”
১০ যী তাঁেক বলেলন, “ য ান কেরেছ তার পা ধায়া ছাডা় আর িকছ দরকার নই, আর তা সবা পির ার হেয়েছ।
ু
তামরাও পির ার হেয়ছ, িক সকেল নও।” ১১ যী জানেতন য একজন তাঁেক ধিরেয় দেব, সই কারেণই িতিন বলেলন,
“ তামরা সকেল পির ার নও।”
১২ তােদর পা ধায়ােনা শষ কের িতিন আবার তাঁর উপেরর জামািট পরেলন ও টিবেল তাঁর জায়গায় িফের এেস তােদর
বলেলন, “আিম তামােদর রিত িক করলাম তা বুঝেত পারেল? ১৩ তামরা আমায় ‘ ’ ও ‘ রভু’ বেল থােকা; আর তামরা
তা িঠকই বল, কারণ আিম তা-ই। ১৪ তাই আিম রভু ও
হেয় যিদ তামােদর পা ধুইেয় িদই, তাহেল তামােদরও উিচত
পর েরর পা ধায়ােনা। ১৫ আিম তামােদর কােছ এক দ ৃ া াপন করলাম, যন আিম তামােদর রিত যমন করলাম,
তামরাও তমিন কর। ১৬ আিম তামােদর সি য বলিছ, চাকর তার মিনেবর থেক বড় নয়, আর দূত তার ররণকতার থেক
বড় নয়। ১৭ যেহতু তামরা এসব জান, এই িল পালন কর, তাহেল তামরা সুখী হেব।

১৩
এেসেছ। যী
়

¶¶১২:৪০

উ ৃিত িযশাইয় ৬:১০.
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১৮ “আিম তামােদর সকেলর িবষেয় বলিছ না। আিম জািন, কােদর আিম মেনানীত কেরিছ। িক শাে র য কথা লখা
হেয়েছ তা অব যই পূণ হেব, ‘ য আমার সে আহার করল, সই আমার িব ে গল।’ ১৯ এসব ঘটবার আেগই আিম তামােদর
এসব বলিছ, যােত যখন এসব ঘটেব, তামরা িব বাস করেব য আিমই িতিন। ২০ আিম তামােদর সি য বলিছ, আিম যােক
পাঠােবা তােক য রহণ করেব, স আমােকই রহণ করেব। আর য আমােক রহণ কের, আমায় িযিন পািঠেয়েছন, স
তাঁেকও রহণ কের।”

ক তাঁর িবপে যােব যী তা জানােলন
(মিথ ২৬:২০-২৫; মাক ১৪:১৭-২১; লূক ২২:২১-২৩)
২১ এই কথা বলার পর যী

খুবই উি ব হেলন, আর খালাখুিলই বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, তামােদর মে য
একজন আমােক ধিরেয় দেব।”
২২ িশ যরা পর েরর িদেক তাকােত লাগেলন, আেদৗ বুঝেত পারেলন না কার িবষেয় িতিন বলেছন। ২৩ যী র িশ যেদর
মে য একজন িছেলন যােক যী খুবই ভালবাসেতন, িতিন যী র গােয়র ওপর হলান িদেয় িছেলন। ২৪ িশেমান িপতর এই
িশ যেক ইশারা করেলন এবং যী েক িজে স করেত বলেলন য উিন কার স েক বলেছন।
২৫ তখন িতিন যী র বুেকর উপর ঝুঁেক পেড ় তাঁেক িজে স করেলন, “ রভু, স ক?”
২৬ যী বলেলন, “আিম িটর টুকেরািট বািটেত ডুিবেয় যােক দব স-ই সই লাক।” এরপর িতিন িটর টুকেরা ডুিবেয়
় । এরপর
িশেমান ঈ িরেয়ােতর ছেল িযহদােক
িদেলন। ২৭ িযহদা
ূ
ূ িটর টুকেরািট নওযার পর শয়তান তার মে য ঢুেক পডল
যী তােক বলেলন, “তুিম যা করেত যা তা তাডা় তািড় কেরােগ যাও।” ২৮ িক যাঁরা তাঁর সে খাবার টিবেল খেত
বেসিছেলন, তাঁেদর মে য কউই বুঝেত পারেলন না িতিন কন তােক একথা বলেলন। ২৯ কউ কউ মেন করেলন, িযহদার
ূ
কােছ টাকার থিল আেছ, তাই হয়েতা যী তােক বলেলন, পেবর জ য যা যা রেয়াজন তা িকেন আনেত যাও; অথবা হয়েতা
গরীবেদর ওর থেক িকছ ু দান করেত বেলেছন।
৩০ িযহদা িটর টুকেরািট রহণ কের সে সে বাইের চেল গল। তখন রাত হেয় গেছ।
ূ
যী তাঁর ম ৃতু্যর িবষেয় বলেলন
৩১ িযহদা

ূ সখান থেক চেল যাবার পর যী বলেলন, “মানবপু র এখন মিহমাি বত হেলন, আর ঈ বরও তাঁর মা যেম
মিহমাি বত হেলন। ৩২ ঈ বর যিদ তাঁর মা যেম মিহমাি বত হন, তেব ঈ বরও মানবপু রেক িনেজর মা যেম মিহমাি বত
করেবন, িতিন খুব িশি রই তা করেবন।”
৩৩ আমার ি রয় স ানরা, আিম আর িকছ সময় তামােদর সে থাকব। তামরা আমায় খুঁজেব, আর আিম যমন ই দী
ু
নতােদর বেলিছলাম, আিম যখােন যাি তামরা সখােন যেত পার না, সই কথাই এখন তামােদরও বলিছ।
৩৪ “আিম তামােদর এক নতুন আেদশ িদি , তামরা পর রেক ভালেবেসা। আিম যমন তামােদর ভালবািস, তামরাও
তমিন পর রেক ভালেবেসা। ৩৫ তামােদর পর েরর মে য যিদ ভালবাসা থােক তেব এর বারাই সকেল জানেব য তামরা
আমার িশ য।”
যী বলেলন িপতর তাঁেক অ বীকার করেবন
(মিথ ২৬:৩১-৩৫; মাক ১৪:২৭-৩১; লূক ২২:৩১-৩৪)
৩৬ িশেমান

িপতর যী েক বলেলন, “ রভু, আপিন কাথায় যাে ন?”
যী বলেলন, “ যখােন এখন আিম যাি , তুিম আমার পছেন সখােন আসেত পারেব না; িক পের তুিম আমায় অনুসরণ
করেব।”
৩৭ িপতর তাঁেক বলেলন, “ রভু, এখন কন আিম আপনার সে যেত পাির না? আিম আপনার জ য িনেজর জীবন পয
িদেয় দব।”
৩৮ যী তােক বলেলন, “তুিম িক সি য আমার জ য রাণ দেব? আিম তামােক সি য বলিছ; কাল ভাের মারগ ডাকার
আেগই তুিম আমােক িতনবার অ বীকার করেব।
িশ যেদর রিত যী র সা বনা

১৪

১“

তামােদর দয় িবচিলত না হা । ঈ বেরর উপর িব বাস রােখা, আর আমার রিতও আ া রােখা। ২ আমার
িপতার বািডে় ত অেনক ঘর আেছ, যিদ না থাকেতা আিম তামােদর বলতাম। আিম তামােদর থাকবার একটা জায়গা
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িঠক করেত যাি । ৩ সখােন িগেয় জায়গা িঠক করার পর আিম আবার আসব ও তামােদর আমার কােছ িনেয় যাব, যােত আিম
যখােন থািক তামরাও সখােন থাকেত পার। ৪ আিম যখােন যাি তামরা সকেলই স জায়গার পথ চন।”
৫ থামা তাঁেক বলেলন, “ রভু, আপিন কাথায় যাে ন তা আমরা জািন না। আমরা সখােন যাবার পথ িকভােব জানেবা?”
৬ যী তাঁেক বলেলন, “আিমই পথ, আিমই স য ও জীবন। িপতার কােছ যাবার আিমই একমা র পথ। ৭ তামরা যিদ
সি য আমােক জেনছ, তেব িপতােকও জানেত পেরছ। আর এখন থেক তামরা তাঁেক জেনছ ও তাঁেক দেখছ।”
৮ িফিলপ যী েক বলেলন, “ রভু, আপিন িপতােক আমােদর দখান, তাহেলই যেথ হেব।”
৯ যী তাঁেক বলেলন, “আিম তামােদর সে দীঘিদন ধের রেয়িছ; আর িফিলপ, তামরা এখনও আমায় িচনেল না? য
কউ আমায় দেখেছ স িপতােক দেখেছ। তামরা িক কের বলছ, ‘িপতােক আমােদর দখান’? ১০ তুিম িক িব বাস কর না য
আিম িপতার মে য আিছ আর িপতাও আমার মে য আেছন? আিম তামােদর য সকল কথা বিল তা িনেজর থেক বিল না।
আমার মে য িযিন আেছন সই িপতা তাঁর িনেজর কাজ কেরন। ১১ যখন আিম বিল য আিম িপতার মে য আিছ আর িপতাও
আমার মে য আেছন, তখন আমােক িব বাস কর। যিদ তা না কর, তেব আমার বারা কৃত সব অেলৗিকক কােজর কারেণই
িব বাস কর।
১২ “আিম তামােদর সি য বলিছ, য আমার ওপর িব বাস রােখ, আিম য কাজই কির না কন, সও তা করেব, বলেত
িক স এর থেকও আেরা মহান কাজ করেব, কারণ আিম িপতার কােছ যাি । ১৩ আর তামরা আমার নােম যা িকছ ু চাইেব,
আিম তা পূণ করব, যন িপতা পুে রর বারা মিহমাি বত হন। ১৪ তামরা যিদ আমার নােম আমার কােছ িকছ ু চাও, আিম তা
পূণ করব।
পিব র আ ার রিত

িত

১৫ “

তামরা যিদ আমায় ভালবাস তেব তামরা আমার সম আেদশ পালন করেব। ১৬ আিম িপতার কােছ চাইব, আর িতিন
তামােদর আর একজন সাহা যকারী §§ দেবন, যন িতিন িচরকাল তামােদর সে থােকন। ১৭ িতিন সে যর আ া, *যাঁেক
এই জগত সংসার মেন িনেত পাের না, কারণ জগত তাঁেক দেখ না বা তাঁেক জােন না। তামরা তাঁেক জান, কারণ িতিন
তামােদর সে সে ই থােকন, আর িতিন তামােদর মে যই থাকেবন।
১৮ “আিম তামােদর অনাথ রেখ যােবা না। আিম তামােদর কােছ আসব। ১৯ আর িকছ ণ পর এই জগত সংসার আর
ু
আমায় দখেত পােব না, িক তামরা আমায় দখেত পােব। কারণ আিম বঁেচ আিছ বেলই তামরাও বঁেচ থাকেব। ২০ সই
িদন তামরা জানেব য আিম িপতার মে য আিছ, তামরা আমার মে য আছ, আর আিম তামােদর মে য আিছ। ২১ য আমার
িনেদশ জােন এবং স িল সব পালন কের, সই আমায় রকৃত ভালবােস। য আমায় ভালবােস, িপতাও তাঁেক ভালবােসন
আর আিমও তােক ভালবািস। আিম িনেজেক তার কােছ রকাশ করব।”
২২ িযহদা (িযহদা ঈ িরেয়াত নয়) তাঁেক বলল, “ রভু কন আপিন জগেতর কােছ িনেজেক রকাশ না কের আমােদর
ূ
ূ
কােছই িনেজেক রকাশ করেবন?”
২৩ এর উ ের যী তাঁেক বলেলন, “যিদ কউ আমায় ভালবােস তেব স আমার িশ া অনুসাের চলেব, আর আমার িপতা
তােক ভালবাসেবন, আর আমরা তার কােছ আসব ও তার সে বাস করব। ২৪ য আমায় ভালবােস না, স আমার িশ া পালন
কের না। আর তামরা আমার য িশ া নছ তা আমার নয়, িক িযিন আমায় পািঠেয়েছন এই িশ া সই িপতার।
২৫ “আিম তামােদর সে থাকেত থাকেতই এইসব কথা বললাম, ২৬ িক সই সাহা যকারী পিব র আ া, যাঁেক িপতা
আমার নােম পািঠেয় দেবন, িতিন তামােদর সব িকছ ু িশ া দেবন, আর আিম তামােদর যা যা বেলিছ, স সকল িবষয় িতিন
তামােদর রণ কিরেয় দেবন।
২৭ “আিম তামােদর কােছ শাি রেখ যাি । আমার িনেজর শাি আিম তামােদর িদি । জগত সংসার যভােব শাি দয়
আিম সইভােব তা িদি না। তামােদর অ র উি ব অথবা শি ত না হা । ২৮ তামরা েনছ য, ‘আিম তামােদর বেলিছ
য আিম যাি আর আিম আবার তামােদর কােছ আসব।’ তামরা যিদ আমায় ভালবাস তেব এটা জেন খুশী হেব য আিম
িপতার কােছ যাি , কারণ িপতা আমার থেক মহান। ২৯ তাই এসকল ঘটার আেগই আিম এসব তামােদর এখন বললাম,
যােত ঘটেল পর তামরা িব বাস কর।

§§১৪:১৬

সাহা যকারী “সাহা যকারী” কথািটর অথ “উপেদশদাতা” এখােন যী পিব র আ ার স বে বেলেছন।
যর আ া পিব র আ া। এেক “ঈ বেরর আ া” বা “সা বনাদাতাও” বলা হয়। িযিন ঈ বর এবং যী র সে
যু । িতিন জগেত মানুেষর মে য ঈ বেরর কাজ কেরেছন। র য যাহন ১৬:১৩.
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৩০ “আিম তামােদর সে আর বশী ণ কথা বলব না, কারণ এই জগেতর অিধপিত আসেছ। আমার ওপর তার কান দাবী
নই। ৩১ জগত সংসার যােত জানেত পাের য আিম িপতােক ভালবািস, তাই িপতা আমায় যমন আেদশ কেরন আিম সরকমই
কির।
“এখন এস! আমরা এখান থেক যাই।”

যী এক আ ুরলতা ব প
বলেলন, “আিমই রকৃত আ ুর লতা, আর আমার িপতা আ ুর েতর রকৃত কৃষক। ২ আমার য শাখােত
ফল ধের না, িতিন তা কেট ফেলন। আর য শাখােত ফল ধের তােত আরও বশী কের ফল ধরার জ য িতিন তা
ছঁেট পির ার কের দন। ৩ আিম তামােদর য িশ া িদেয়িছ তার ফেল তামরা এখন িচ হেয়ছ। ৪ তামরা আমার সে
সংযু থাক, আর আিমও তামােদর সে সংযু থাকব। শাখা যমন আ ুর লতার সে সংযু না থাকেল ফল ধরেত পাের
না, তমিন তামরাও আমার সে সংযু না থাকেল ফলব হেত পারেব না।
৫ “আিমই আ ুরলতা, আর তামরা শাখা। য আমােত সংযু থােক স রচর
ু ফেল ফলবান হয়, কারণ আমােক ছাডা়
৬
তামরা িকছইু করেত পার না। যিদ কউ আমােত না থােক, তেব তােক িকেয় যাওয়া শাখার মেতা ছঁেু ড় ফলা হয়। তারপর
সই সব কেনা শাখােক জেডা় কের তা আ েন ছঁেু ড় পুিডে় য় দওয়া হয়। ৭ যিদ তামরা আমােত থাক, আর আমার িশ া যিদ
তামােদর মে য থােক, তাহেল তামরা যা ই া কর, তা পােব। ৮ তামরা রচরু ফেল ফলবান হেয় রমাণ কর য, তামরা
আমার রকৃত িশ য; আর তােতই আমার িপতা মিহমাি বত হেবন।
৯ “িপতা যমন আমায় ভালবােসন, আিমও তামােদর তমিন ভালবািস। তামরা আমার ভালবাসার মে য থােকা। ১০ আিম
আমার িপতার আেদশ পালন কেরিছ ও তাঁর ভালবাসায় আিছ। একইভােব তামরা যিদ আমার আেদশ পালন কর তেব তামরাও
আমার ভালবাসায় থাকেব। ১১ আিম এসব কথা তামােদর বললাম, যন আমার য আন আেছ তা তামােদর মে যও থােক;
আর এইভােব তামােদর আন যন স ূণ হয়। ১২ আমার আেদশ এই, আিম যমন তামােদর ভােলােবেসিছ, তামরাও
তমিন এেক অপরেক ভালবাস। ১৩ ব ুেদর জ য রাণ দওয়ার থেক একজেনর পে
র ভালবাসা আর িকছ ু নই।
১৪ আিম তামােদর যা যা আেদশ করিছ তামরা যিদ তা পালন কর তাহেল তামরা আমার ব ু। ১৫ আিম তামােদর আর দাস
বলিছ না, কারণ মিনব িক কের, তা দাস জােন না। িক আিম তামােদর ব ু বলিছ, কারণ আিম িপতার কাছ থেক যা যা
েনিছ স সবই তামােদর জািনেয়িছ।
১৬ “ তামরা আমায় মেনানীত করিন, বরং আিমই তামােদর মেনানীত কেরিছ। আিম তামােদর িনেয়াগ কেরিছ যন তামরা
যাও ও ফলব হও, আর তামােদর ফল যন ায়ী হয় এই আমার ই া। তামরা আমার নােম যা িকছ ু চাও, িপতা তা তামােদর
দেবন। ১৭ আিম তামােদর এই আেদশ িদি য তামরা এেক অপরেক ভালবাস।

১৫

১ যী

িশ যেদর রিত যী র সতকবাণী
১৮ “জগত

সংসার যিদ তামােদর ঘ ৃণা কের, তেব একথা মেন রেখা য, স রথেম আমায় ঘ ৃণা করল। ১৯ তামরা যিদ
এই জগেতর হও, তেব জগত যমন তার আপনজনেদর ভালবােস, তমিন তামােদরও ভালবাসেব। িক তামরা এ জগেতর
নও। আিম এই জগত থেক তামােদর মেনানীত কেরিছ, এই কারেণই জগত সংসার তামােদর ঘ ৃণা কের।
২০ “ য িশ ার কথা আিম তামােদর বললাম তা রেণ রেখা, একজন দাস তার মিনেবর থেক বড ় নয়। তারা যিদ আমার
ওপর িনযাতন কের থােক তেব তারা তামােদরও িনযাতন করেব। যিদ তারা আমার িশ া পালন কের থােক তেব তামােদর
ও িশ া পালন করেব। ২১ তারা আমার জ যই তামােদর রিত এ িল করেব, কারণ িযিন আমােক পািঠেয়েছন তাঁেক তারা
জােন না। ২২ আিম যিদ না আসতাম ও তােদর সে কথা না বলতাম, তাহেল তােদর পাপ হত না। িক আিম এেসিছ, তােদর
সে কথা বেলিছ তাই তােদর এখন পাপ ঢাকবার কান উপায় নই।
২৩ “ য আমায় ঘ ৃণা কের, স আমার িপতােকও ঘ ৃণা কের। ২৪ য কাজ আর কউ কখনও কের িন, স প কাজ যিদ আিম
তােদর মে য না করতাম, তেব তােদর পােপর জ য তারা দাষী হত না। িক এখন তারা আমার কাজ দেখেছ, আর তা
সেৎ বও তারা আমােক ও িপতােক উভয়েকই ঘ ৃণা কেরেছ। ২৫ শাে রর এই বা য পূণ হওয়ার জ যই এসব ঘটল: ‘তারা
অকারেণ আমায় ঘ ৃণা কেরেছ।’ †
২৬ “আিম িপতার কাছ থেক একজন সাহা যকারী পাঠােবা, িতিন সে যর আ া। িতিন যখন িপতার কাছ থেক আসেবন,
িতিন আমার িবষেয় সা ্য দেবন। ২৭ তামরাও লাকেদর কােছ অব যই আমার কথা বলেব, কারণ তামরা
থেক আমার
সে সে আছ।
†১৫:২৫

তারা … কেরেছ গীত ৩৫:১৯ অথবা গীত ৬৯:৪ হইেত উ ৃত।
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তামােদর এসব বলিছ যােত তামরা তামােদর িব বাস যাগ না কর। ২ তারা তামােদর সমাজ-গ থেক

১৬ বিহ ৃত করেব। বলেত িক এমন সময় আসেছ, যখন তারা তামােদর হ যা কের মেন করেব য তারা ঈ বেররৃহ সবা

করেছ। ৩ তারা এ প কাজ করেব কারণ তারা না জােন আমােক, না জােন িপতােক। ৪ িক আিম তামােদর এসব কথা বললাম,
যন এসব ঘটবার সময় আসেল তামরা মেন করেত পার য, আিম তামােদর এসব িবষেয় আেগই সতক কের িদেয়িছলাম।
পিব র আ ার কাজ
“ েতই আিম তামােদর এসব কথা বিলিন, কারণ আিম তামােদর সে সে িছলাম। ৫ িক িযিন আমায় পািঠেয়েছন
এখন আিম তাঁর কােছ িফের যাি , আর তামােদর কউ িজে স করছ না, ‘আপিন কাথায় যাে ন?’ ৬ এখন আিম তামােদর
এসব কথা বললাম, তাই তামােদর অ র ঃেখ ভের গেছ। ৭ িক আিম তামােদর সি য বলিছ; আমার যাওয়া তামােদর
পে ভাল, কারণ আিম যিদ না যাই তাহেল সই সাহা যকারী তামােদর কােছ আসেবন না। িক আিম যিদ যাই তাহেল আিম
তাঁেক তামােদর কােছ পািঠেয় দব।
৮ “যখন সই সাহা যকারী আসেবন তখন িতিন পাপ, যায়পরায়ণতা ও িবচার স েক জগেতর মানুষেক চতনা দেবন।
৯ িতিন পাপ স েক চতনা দেবন কারণ তারা আমােত িব বাস কের না। ১০ যায়পরায়ণতা স েক বাঝােবন কারণ এখন
আিম িপতার কােছ যাি , আর তামরা আমায় দখেত পােব না। ১১ িবচার স বে চতনা দেবন কারণ এই জগেতর য শাসক
তার িবচার হেয় গেছ।
১২ “ তামােদর বলবার মেতা আমার এখনও অেনক কথা আেছ; িক স েলা তামােদর রহণ করার পে এখন অিতির
হেয় যােব। ১৩ সে যর আ া যখন আসেবন, তখন িতিন সকল সে যর মে য তামােদর পিরচািলত করেবন। িতিন িনেজ
থেক িকছ ু বেলন না, িক িতিন যা শােনন তাই বেলন, আর আগামী িদেন িক ঘটেত চেলেছ তা িতিন তামােদর কােছ বলেবন।
১৪ িতিন আমােক মিহমাি বত করেবন, কারণ আিম যা বিল তাই িতিন রহণ করেবন এবং তামােদর তা বলেবন। ১৫ যা িকছ
ু
িপতার, তা আমার। এই কারেণই আিম বেলিছ য সে যর আ া আমার িনকট থেক সবই রহণ করেবন এবং তামােদর তা
বলেবন।
ঃখ আনে

পিরণত হেব

১৬ “আর

একটু পের তামরা আমােক আর দখেত পােব না। অ একটু পের আবার আমােক দখেত পােব।”
তাঁর িশ যেদর মে য কেয়কজন পর রেক বলল, “উিন আমােদর িক বলেত চাইেছন, ‘িকছ ু পের তামরা আমায়
দখেত পােব না, িকছ ু পের তামরা আবার আমায় দখেত পােব?’ এ কথারই বা অথ িক, ‘কারণ আিম িপতার কােছ যাি ’?”
১৮ তাঁরা আরও বলেলন, “িতিন ‘অ
িকছকাল
পের’ বলেত িক বাঝােত চাইেছন? িতিন িক বলেছন, আমরা িকছইু বুঝেত
ু
পারিছ না।”
১৯ তারা তাঁেক িক িজে স করেত চান তা যী বুঝেত পারেলন। তাই িতিন তাঁেদর বলেলন, “যখন আিম বললাম, ‘অ
িকছ ু পের তামরা আমায় দখেত পােব না, আবার অ িকছ ু পের আবার আমায় দখেত পােব, এর বারা আিম িক বাঝােত
চাইিছ এই িনেয়ই িক পর েরর মে য আেলাচনা করছ’? ২০ আিম তামােদর সি য বলিছ, তামরা কাঁদেব, যিথত হেব, িক
জগত সংসার তােত আনি ত হেব। তামরা ঃেখ ভারা রা হেব, িক তামােদর ঃখ আনে পিরণত হেব।
২১ “ রীেলাক স ান রসেবর সময় ক পায়, কারণ তখন তার রসব বদনার সময়; িক যখন স স ান রসব কের,
তখন স তার কে র কথা ভুেল যায়, জগেত একজন জ রহণ করল জেন স আনি ত হয়। ২২ িঠক সই রকম, তামরাও
এখন ঃখ পা , িক আিম তামােদর আবার দখা দব, আর তামােদর দয় তখন আনে ভের যােব। তামােদর সই
আন কউ তামােদর কাছ থেক কেড় িনেত পারেব না। ২৩ সিদন তামরা আমার কােছ িকছ ু চাইেব না। আিম তামােদর
সি য বলিছ, তামরা আমার নােম যিদ িপতার কােছ িকছ ু চাও, িতিন তামােদর তা দেবন। ২৪ এ পয তামরা আমার নােম
িকছ ু চাও িন। তামরা চাও, তাহেল তামরা পােব। তামােদর আন তখন পূণতায় ভের যােব।
১৭ তখন

জগত জয় করা হল
২৫ “আিম

হঁয়ািল কের তামােদর এসব বেলিছলাম। সময় আসেছ যখন আিম আর হঁয়ািল কের তামােদর িকছ ু বলব না,
বরং িপতার িবষয় সরল ভাষায় তামােদর কােছ য করব। ২৬ সই িদন যা চাইবার তা তামরা আমার নােমই চাইেব, আর
আিম তামােদর বলিছ না য আিম তামােদর হেয় িপতার কােছ চাইব। ২৭ না, িপতা িনেজই তামােদর ভালবােসন, কারণ
তামরা আমায় ভালেবেসছ এবং তামরা িব বাস কর য আিম ঈ বেরর কাছ থেক এেসিছ। ২৮ আিম িপতার কাছ থেক এই
জগেত এেসিছ, এখন আিম এ জগত ছেড় আবার িপতার কােছ িফের যাি ।”
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২৯ তাঁর িশ যরা বলেলন, “ দখুন, এখন আপিন
ভােব বলেছন, কানরকম হঁয়ািল কের বলেছন না। ৩০ এখন আমরা
বুঝলাম য আপিন সব িকছইু জােনন। কান যি
র করার আেগই আপিন তার উ র িদেত পােরন। এজ যই আমরা
িব বাস কির য আপিন ঈ বেরর কাছ থেক এেসেছন।”
৩১ যী তাঁেদর বলেলন, “তাহেল তামরা এখন িব বাস করছ? ৩২ শান, সময় আসেছ, বলেত িক এেস পেডে় ছ, যখন
তামরা িবি হেয় য যার িনেজর জায়গায় চেল যােব, আর আমায় একা ফেল পালােব, তবু আিম একা নই, কারণ িপতা
আমার সে আেছন।
৩৩ “আিম তামােদর এসব কথা বললাম যােত তামরা আমার মে য শাি পাও। জগেত তামরা ক পােব, িক সাহসী
হও! আিমই জগতেক জয় কেরিছ!”

িশ যেদর জ য যী র রাথনা
১ এইসব

কথা বলার পর যী

বেগর িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, “িপতা, এখন সময় হেয়েছ; তামার পু রেক
২ সম মানুেষর উপর পু রেক তুিম
৩
অিধকার িদেয়ছ যােত িতিন তােদর সকলেক অন জীবন িদেত পােরন। এই হল অন জীবন; তারা তামােক জােন য তুিম
একমা র স য ঈ বর ও তুিম যাঁেক পািঠেয়ছ সই যী রী েক জােন। ৪ তুিম য কাজ করার দািয় ব আমায় িদেয়িছেল,
তা আিম শষ কেরিছ ও প ৃিথবীেত তামােক মিহমাি বত কেরিছ। ৫ তাই এখন তামার সাি ে য আমায় মিহমাি বত কর। হ
িপতা, জগত স ৃি র পূেব তামার কােছ আমার য মিহমা িছল, তুিম সই মিহমায় এখন আমায় মিহমাি বত কর।
৬ “এই জগেতর মে য থেক তুিম য সব লাকেদর আমায় িদেয়ছ, আিম তােদর কােছ তামার পিরচয় িদেয়িছ। তারা
তামারই িছল এবং তুিম তােদরেক আমায় িদেয়ছ, আর তারা তামার িশ ানুসাের চেলেছ। ৭ এখন তারা বুেঝেছ য তুিম
যা িকছ ু আমায় িদেয়ছ তা তামার কাছ থেকই এেসেছ। ৮ তুিম আমায় য িশ া িদেয়ছ তা আিম তােদর িদেয়িছ, আর তা
তারা রহণও কেরেছ। তারা সি যই বুেঝেছ য আিম তামারই কাছ থেক এেসিছ, আর তারা িব বাস কের য তুিম আমায়
পািঠেয়ছ। ৯ আিম তােদর জ য এখন রাথনা করিছ। আিম সারা জগেতর জ য রাথনা করিছ না, কবল সই সকল লাকেদর
জ য রাথনা করিছ যােদর তুিম িদেয়ছ, কারণ তারা তামার। ১০ আমার যা িকছ ু তা তামার, আর তামার যা তা আমার।
আর এেদর মা যেম আিম মিহমাি বত হেয়িছ।
১১ “আিম আর এই জগেত থাকিছ না, িক তারা এই জগেত থাকেছ, আিম তামারই কােছ যাি । পিব র িপতা, য নাম
তুিম আমায় িদেয়ছ, তামার সই নােমর শি েত তুিম তােদর র া কর। আমরা যমন এক, তমিন তারা যন সকেল এক
হেত পাের। ১২ আিম যখন তােদর সে িছলাম, আিম তােদর িনরাপেদ রেখিছলাম। তুিম আমায় য নাম িদেয়ছ সই নােমর
শি েত তখন আিম তােদর র া কেরিছলাম। আিম তােদর সাবধােন র া কেরিছ। তােদর মে য কউ িবন হয় িন, একমা র
যিত রম সই লাকিট, বংস হওয়াই যার পিরণিত। শাে রর কথা সফল করার জে যই এই পিরণিত।
১৩ “এখন আিম তামার কােছ আসিছ, িক এই জগেত থাকেত থাকেত আিম এসব কথা বলিছ, যন তারা আমার য আন
তা পিরপূণ েপ পায়। ১৪ আিম তােদর তামার িশ া জািনেয়িছ, িক জগত সংসার তােদর ঘ ৃণা কের, কারণ তারা এই জগেতর
নয়, যমন আিমও এই জগেতর নই।
১৫ “তােদর এই জগত থেক িনেয় যাবার জ য আিম তামার কােছ রাথনা করিছ না, িক তােদর ম শি র হাত থেক
র া কর। ১৬ তারা এই জগেতর নয়, যমন আিমও এ জগেতর নই। ১৭ সে যর বারা তামার সবার জ য তুিম তােদর
পিব র কর। তামার বা যই স য ব প। ১৮ তুিম যমন এ জগেত আমােক পািঠেয়ছ, আিমও তােদর তমিন জগেতর
মােঝ পািঠেয়িছ। ১৯ তােদর জ য আিম তামার সবায় িনেজেক িনযু কেরিছ, যন তারাও সে যর মা যেম তামার সবায়
িনেজেদর িনযু করেত পাের।
২০ “আিম কবল এেদর জ যই রাথনা করিছ না, এেদর িশ ার ম য িদেয় যারা আমায় িব বাস করেব তােদর জ যও
করিছ। ২১ িপতা, যমন তুিম আমােত রেয়ছ, আর আিম তামােত রেয়িছ, তমিন তারাও যন এক হয়। তারা যন আমােদর
মে য থােক যােত জগত সংসার িব বাস কের য তুিম আমােক পািঠেয়ছ। ২২ আর তুিম আমায় য মিহমা িদেয়ছ তা আিম তােদর
িদেয়িছ, যােত আমরা যমন এক, তারাও তমিন এক হেত পাের। ২৩ আিম তােদর মে য, আর তুিম আমার মে য থাকেব,
এইভােব তারা যন স ূণভােব এক হয়। জগত যােত জােন য তুিম আমায় পািঠেয়ছ। আর তুিম যমন আমায় ভালেবেসছ,
তমিন তুিম তােদরও ভালেবেসছ।
২৪ “িপতা, আিম চাই, আিম যখােন আিছ, তুিম যােদর আমায় িদেয়ছ, তারাও যন আমার সে
সখােন থােক। আর
তুিম আমায় য মিহমা িদেয়ছ তারা আমার সই মিহমা যন দখেত পায়, কারণ জগত স ৃি র আেগই তুিম আমায় ভালেবেসছ।
২৫ যায়বান িপতা, জগত তামায় জােন না, িক আিম তামায় জািন। আর আমার এই িশ যরা জােন য তুিম আমায় পািঠেয়ছ।

১৭ মিহমাি বত কর, যন তামার পু রও তামােক মিহমাি বত করেত পাের।
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২৬ তুিম

ক আিম তােদর কােছ তা রকাশ কেরিছ, আর এরপেরও আিম তােদর কােছ তা করেতই থাকব। তাহেল তুিম আমায়
যমন ভালেবেসছ, তারা একইভােব অ যেদর ভালবাসেব আর আিম তােদর মে যই থাকব।”
যী েক

র ার

(মিথ ২৬:৪৭-৫৬; মাক ১৪:৪৩-৫০; লূক ২২:৪৭-৫৩)
১ এই

রাথনার পর যী তাঁর িশ যেদর িনেয় িকে রাণ উপ যকার ওপাের চেল গেলন। সখােন একিট বাগান িছল।
তাঁর িশ যেদর িনেয় সই বাগােনর মে য ঢুকেলন।
২ যী তাঁর িশ যেদর িনেয় রায়ই সখােন আসেতন। এইজ য িযহদা সই ানিট জানত। এই িযহদা যী র সে
রতারণা
ূ
ূ
কেরিছল। ৩ স ফরীশীেদর ও রধান যাজকেদর কাছ থেক একদল সিনক ও িকছ ু র ী িনেয় সখােন এল। তােদর হােত
িছল মশাল, ল ন ও নানা অ র।
৪ তখন যী , তাঁর রিত িক ঘটেত চেলেছ স সবই তাঁর জানা থাকার ফেল এিগেয় িগেয় বলেলন, “ তামরা কােক খুঁজছ?”
৫ তারা তাঁেক বলল, “নাসরতীয় যী েক।”
যী বলেলন, “আিমই িতিন।” ( য িযহদা
ূ যী র িব ে িগেয়িছল সও তােদরই সে সখােন দাঁিডে় য় িছল।) ৬ িতিন যখন
তােদর বলেলন, “আিমই িতিন।” তখন তারা িপছ ু হেট িগেয় মািটেত পেড় গল।
৭ তাই আবার একবার িতিন তােদর িজে স করেলন, “ তামরা কােক খুঁজছ?”
তারা বলল, “নাসরতীয় যী েক।”
৮ এর উ ের যী বলেলন, “আিম তা তামােদর আেগই বেলিছ, আিমই িতিন। সুতরাং যিদ তামরা আমােকই খুঁজছ,
তাহেল এেদর যেত দাও।” ৯ এটা ঘটল যােত তাঁর আেগর ব য যথাথ রিতপ হয়, “তুিম আমায় যােদর িদেয়ছ তােদর
কাউেক আিম হারাই িন।”
১০ তখন িশেমান িপতেরর কােছ একটা তেরায়াল থাকায় িতিন সটা টেন বার কের মহাযাজেকর চাকরেক আঘাত কের তার
ডান কান কেট ফলেলন। ( সই চাকেরর নাম ম ।) ১১ তখন যী িপতরেক বলেলন, “ তামার তেরায়াল খােপ ভেরা, য
পানপা র িপতা আমায় িদেয়েছন, আমােক তা পান করেতই হেব।”

১৮ যী

হানেনর কােছ যী েক আনা হল
(মিথ ২৬:৫৭-৫৮; মাক ১৪:৫৩-৫৪; লূক ২২:৫৪)
১২ এরপর

স যরা ও তােদর সনাপিত এবং ই দী র ীরা যী েক র ার কের বঁেধ রথেম হানেনর কােছ িনেয় গল।
সই বছর িযিন মহাযাজক িছেলন সই কায়াফার ব র এই হানন। ১৪ এই কায়াফা ই দী নতােদর পরামশ িদেয়িছেলন
য জন বােথ একজেনর মরণ হওয়া ভােলা।

১৩

িপতেরর যী েক অ বীকার
(মিথ ২৬:৬৯-৭০; মাক ১৪:৬৬-৬৮; লূক ২২:৫৫-৫৭)
১৫ িশেমান িপতর ও আর একজন িশ য যী র পছেন পছেন গেলন। এই িশ যর সে মহাযাজেকর চনা পিরচয় িছল,
তাই িতিন যী র সে মহাযাজেকর বািডর় উেঠােন ঢুকেলন; িক িপতর ফটেকর বাইের দাঁিডে় য় রইেলন। ১৬ তখন মহাযাজেকর
পিরিচত িশ য বাইের এেস য বািলকািট ফটক পাহারায় িছল তােক বেল িপতরেক ভতের িনেয় গেলন। ১৭ তখন বারর ীরা
িপতরেক বলল, “তুিমও সই লাকটার িশ যেদর মে য একজন নও িক?”
িপতর বলেলন, “না, আিম নই!”
১৮ চাকররা ও মি েরর র ীরা শীেতর জ য কাঠ কয়লার আ ন তরী কের তার চারপােশ দাঁিডে় য় আ ন পায়াি ল।
িপতরও তােদর সে সখােন দাঁিডে় য় আ ন পায়াি েলন।

যী েক মহাযাজেকর র
(মিথ ২৬:৫৯-৬৬; মাক ১৪:৫৫-৬৪; লূক ২২:৬৬-৭১)
১৯ এরপর

মহাযাজক যী েক তাঁর িশ যেদর িবষেয় ও তাঁর িশ ার িবষেয় র করেত লাগেলন। ২০ যী এর উ ের তাঁেক
বলেলন, “আিম সবদাই সকেলর কােছ রকাে য কথা বেলিছ। আিম মি েরর মে য ও সমাজ-গ ৃেহ যখােন ই দীরা একসে
সমেবত হয় সখােন সব সময় িশ া িদেয়িছ। আর আিম কখনও কান িকছ ু গাপেন বিলিন। ২১ তামরা আমায় কন স িবষেয়
র করছ? যাঁরা আমার কথা েনেছ তােদরই িজে স কর আিম তােদর িক বেলিছ। আিম িক বেলিছ তারা িন য়ই জানেব!”
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২২ িতিন যখন একথা বলেছন, তখন সই মি র র ীবািহনীর একজন য সখােন দাঁিডে় য়িছল স যী েক এক চড ় মের
বলল, “ তার িক সাহস, তুই মহাযাজকেক এরকম জবাব িদিল!”
২৩ এর উ ের যী তােক বলেলন, “আিম যিদ অ যায় িকছ বেল থািক, তেব সকলেক বল িক অ যায় বেলিছ; িক আিম
ু
যিদ সি য কথা বেল থািক তাহেল তামরা আমায় মারছ কন?”
২৪ এরপর হানন যী েক মহাযাজক কায়াফার কােছ পািঠেয় িদেলন। যী তখনও বাঁধা অব ায় িছেলন।

িপতর আবার িম যা বলেলন
(মিথ ২৬:৭১-৭৫; মাক ১৪:৬৯-৭২; লূক ২২:৫৮-৬২)
২৫ এিদেক

িশেমান িপতর সখােন দাঁিডে় য় আ ন পায়াি েলন, লােকরা তাঁেক িজে স করল, “তুিমও িক ওঁর িশ যেদর
মে য একজন?”
িক িতিন একথা অ বীকার কের বলেলন, “না, আিম নই।”
২৬ মহাযাজেকর একজন চাকর, িপতর যার কান কেট ফেলিছেলন তার এক আ ীয় বলল, “আিম ওর সে তামােক সই
বাগােনর মে য দেখিছ, িঠক বেলিছ না?”
২৭ তখন িপতর আবার একবার অ বীকার করেলন; আর তখনই মারগ ডেক উঠল।
যী েক পীলােতর কােছ আনা হল
(মিথ ২৭:১-২, ১১-৩১; মাক ১৫:১-২০; লূক ২৩:১-২৫)
২৮ এরপর

তারা যী েক কায়াফার বািড় থেক রা যপােলর রাসােদ িনেয় গল। তখন ভার হেয় িগেয়িছল। তারা িনেজরা
রা যপােলর রাসােদর ভতের যেত চাইল না, পােছ অ িচ ‡হেয় পেড,় কারণ তারা িন ারপেবর ভাজ খেত চাইিছল।
২৯ তারপর রা যপাল পীলাত তােদর সামেন বিরেয় এেস বলেলন, “ তামরা এই লাকটার িব ে িক অিভেযাগ এেনছ?”
৩০ এর উ ের তারা পীলাতেক বলল, “এই লাক যিদ দাষী না হত, তাহেল আমরা তামার হােত এেক তুেল িদতাম না।”
৩১ তখন পীলাত তােদর বলেলন, “এেক িনেয় যাও এবং তামােদর িবিধ- যব া অনুসাের এর িবচার কর।”
ই দীরা তােক বলল, “আমরা কাউেক ম ৃতু্যদ িদেত পাির না।” ৩২ (িকভােব তাঁর ম ৃতু্য হেব স িবষেয় যী যা ইি ত
কেরিছেলন তা পূরণ করেতই এই ঘটনা িল ঘটল।)
৩৩ তখন পীলাত আবার রাসােদর মে য িগেয় যী েক িজে স করেলন, “তুিম িক ই দীেদর রাজা?”
৩৪ যী বলেলন, “তুিম িক িনেজ থেক একথা বলছ, অথবা অ য কউ আমার িবষেয় তামােক বেলেছ?”
৩৫ পীলাত বলেলন, “আিম িক ই দী? তামার িনেজর লােকরা ও রধান যাজকরা তামােক আমার হােত সঁেপ িদেয়েছ।
তুিম িক কেরছ?”
৩৬ যী বলেলন, “আমার রা য এই জগেতর নয়। যিদ আমার রা য এই জগেতর হত তাহেল আমার লােকরা ই দীেদর
হাত থেক আমােক র া করার জ য লডা় ই করত; িক না, আমার রা য এখানকার নয়।”
৩৭ তখন পীলাত তাঁেক বলেলন, “তাহেল তুিম একজন রাজা?”
যী এর উ ের বলেলন, “আপিন বলেছন য আিম রাজা। আিম এই জ যই জে িছলাম, আর এই উে ে যই আিম জগেত
এেসিছ, যন সে যর পে সা ্য িদই। য কউ সে যর পে আেছ, স আমার কথা শােন।”
৩৮ পীলাত তাঁেক িজে স করেলন, “স য িক?” এই কথা িজে স কের িতিন পুনরায় ই দীেদর কােছ গেলন, আর তােদর
বলেলন, “আিম তা এই লাকিটর মে য কান দাষ দখেত পাি না। ৩৯ িক তামােদর এমন এক রীিত আেছ, সই অনুসাের
িন ারপেবর সমেয় একজন ব ীেক মুি িদেয় থািক। বশ তামােদর িক ই া, আিম তামােদর জ য ‘ই দীেদর রাজােক’
ছেড় দব?”
৪০ তারা আবার িচৎকার কের বলল, “এেক নয়! বারা বােক!” (এই বারা বা িছল একজন িবে রাহী।)
১ তখন পীলাত আেদশ িদেলন য যী েক চাবুক মারার জ য িনেয় যাওয়া হা । ২ সনারা কাঁটালতা িদেয় একটা মুকুট
তরী কের সটা যী র মাথায় পিরেয় িদল। তারা যী েক ব েন রেঙর পাশাক পরাল, ৩ এরপর তাঁর কােছ এিগেয়
এেস বলেত লাগল, “ই দীেদর রাজা দীঘজীিব হা !” এই বেল তারা তাঁর গােল চড় মারেত লাগল।

১৯

‡১৮:২৮ অ

িচ ই দীরা মেন করত কান অ-ই দীর ঘের রেবশ করেল তােদর

তা ন হেয় যােব। র য যাহন ১১:৫৫.

যাহন ১৯:৪

29

যাহন ১৯:২৬

৪ পীলাত আর একবার বাইের বিরেয় এেস তােদর বলেলন, “ শান, আিম যী েক তামােদর সামেন িনেয় আসিছ। আিম
চাই য, তামরা বুঝেব আিম এর কানই দাষ খুঁেজ পাি না।” ৫ এরপর যী বাইের এেলন, তখন তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট
ও পরেণ ব েন পাশাক িছল। পীলাত তােদর বলেলন, “এই দখ, সই মানুষ!”
৬ রধান যাজকরা ও মি েরর র ীরা যী েক দেখ িচৎকার কের বলল, “ওেক
েশ দাও,
েশ িদেয় ওেক মের
ফল!”
পীলাত তােদর বলেলন, “ তামরা িনেজরাই এেক িনেয় িগেয় েশ দাও, কারণ আিম এর কান দাষ দখেত পাি না।”
৭ ই দীরা তাঁেক বলল, “আমােদর য িবিধ- যব া আেছ, সই যব ানুসাের ওর রাণদ হওয়া উিচত, কারণ ও িনেজেক
ঈ বেরর পু র বেল দাবী কের।”
৮ এই কথা েন পীলাত ভীষণ ভয় পেয় গেলন। ৯ িতিন আবার রাসােদর মে য গেলন। পীলাত যী েক িজে স করেলন,
“তুিম কাথা থেক এেসছ?” িক যী এর কান উ র িদেলন না। ১০ তখন পীলাত যী েক বলেলন, “তুিম িক আমার সে
কথা বলেত চাও না? তুিম িক জান না য তামােক মুি দওয়ার বা েশ িব কের মারবার মতা আমার আেছ?”
১১ এর উ ের যী তাঁেক বলেলন, “ঈ বর না িদেল আমার ওপর আপনার কান মতা থাকত না। তাই য লাক আমােক
আপনার হােত তুেল িদেয়েছ স আরও বড় পােপ পাপী।”
১২ একথা েন পীলাত তাঁেক ছেড ় দবার জ য চ া করেলন, িক ই দীরা িচৎকার করল, “যিদ তুিম ওেক ছেড ় দাও,
তাহেল তুিম কসেরর ব ু নও। য কউ িনেজেক রাজা বলেব, বুঝেত হেব স কসেরর িবেরািধতা করেছ।”
১৩ এই কথা শানার পর পীলাত যী েক আবার বাইের িনেয় এেলন ও িবচারালেয় বসেলন। এই িবচারাসন িছল “পাথের
বাঁধােনা” নােম জায়গােত। (ই দীেদর ভাষায় এেক “ গ বথা ” বেল।) ১৪ সই িদনটা িছল িন ারপব আেয়াজেনর িদন। ¶তখন
রায় বলা বােরাটা, পীলাত ই দীেদর বলেলন, “এই দখ, তামােদর রাজা।”
১৫ তখন তারা িচৎকার করেত লাগল, “ওেক দূ র কর! দূ র কর! ওেক
েশ িদেয় মার!”
পীলাত তােদর বলেলন, “আিম িক তামােদর রাজােক েশ দব?”
রধান যাজকরা জবাব িদেলন, “ কসর ছাডা় আমােদর আর কান রাজা নই।”
১৬ তখন পীলাত যী েক
েশ িব কের মারবার জ য তােদর হােত তুেল িদেলন।

যী র

শােরাহণ

(মিথ ২৭:৩২-৪৪; মাক ১৫:২১-৩২; লূক ২৩:২৬-৩৯)
শষ পয তারা যী েক হােত পল। ১৭ যী তাঁর িনেজর শ বইেত বইেত “মাথার খুিল” নােম এক জায়গায় গেলন।
(ই দীেদর ভাষায় যােক বলা হাত “গলগথা।”) ১৮ সখােন তারা যী েক েশ িব করল। তাঁর সে তাঁর পােশ আরও
জনেক েশ িদল, যী িছেলন তােদর মাঝখােন।
১৯ পীলাত যী র মাথার িদেক
েশর ওপর একিট ফলক টাি েয় িদেলন। সই ফলেক লখা িছল, “নাসরতীয় যী ,
় , কারণ যী েক যখােন
ই দীেদর রাজা।” ২০ তখন অেনক ই দী সই ফলকিট পডল
েশ দওয়া হেয়িছল তা নগেরর
কােছই িছল, আর সই ফলেকর লখািট ই দীেদর ভাষা, রীক ও রামীয় ভাষায় িছল।
২১ ই দীেদর রধান যাজকরা পীলাতেক বলেলন, “‘ই দীেদর রাজা’ িলেখা না, তার পিরবেত লেখা, ‘এই লাক বেলিছল,
আিম ই দীেদর রাজা।’”
২২ পীলাত বলেলন, “আিম যা িলেখিছ তা িলেখিছ।”
২৩ যী েক
েশ িদেয় সনারা যী র সম পাশাক িনেয় চারভােগ ভাগ কের রে যেক এক এক ভাগ িনল। আর তাঁর
উপেরর ল বা পাশাকিটও িনল, এিটেত কান সলাই িছল না, ওপর থেক নীেচ পয সম টাই বানা। ২৪ তাই তারা িনেজেদর
মে য বলাবিল করল, “এটােক আর িছঁডব় না। আমরা বরং ঘুঁিট চেল দিখ ক ওটা পায়।” শাে রর এই বাণী এইভােব ফেল
গল:
“তারা িনেজেদর মে য আমার পাশাক ভাগ কের িনল,
আর আমার পাশােকর জ য ঘুঁিট চালল।” §
সিনকরা তাই করল।
২৫ যী র
েশর কােছ তাঁর মা, মাসীমা াপার রী মিরয়ম ও মিরয়ম ম িলনী দাঁিডে় য়িছেলন। ২৬ যী তাঁর মােক
সখােন দাঁিডে় য় থাকেত দখেলন আর য িশ যেক িতিন ভােলাবাসেতন, দখেলন িতিনও সখােন দাঁিডে় য় আেছন। তখন িতিন
¶১৯:১৪
§১৯:২৪

িন ারপব আেয়াজেনর িদন অথাৎ
উ ৃিত গীতসংিহতা ২২:১৮.

রবার, যখন ই দীরা িব রামবােরর জ য র িত িনেতন।
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তাঁর মােক বলেলন, “ হ নারী, ঐ দখ তামার ছেল।” ২৭ পের িতিন তাঁর সই িশ যেক বলেলন, “ঐ দখ, তামার মা।”
আর তখন থেক তাঁর মােক সই িশ য িনেজর বািডে় ত রাখার জ য িনেয় গেলন।
যী র ম ৃতু্য
(মিথ ২৭:৪৫-৫৬; মাক ১৫:৩৩-৪১; লূক ২৩:৪৪-৪৯)
২৮ এরপর

যী বুঝেলন য সবিকছ ু এখন স
হেয়েছ। শাে রর সকল বাণী যন সফল হয় তাই িতিন বলেলন, “আমার
িপপাসা পেয়েছ।” **২৯ সখােন একটা পাে র িসরকা িছল, তাই স যরা একটা
সই িসরকায় ডুিবেয় এেসাব নেল
কের তা যী র মুেখর কােছ ধরল। ৩০ যী সই িসরকার বাদ নবার পর বলেলন, “সমা হল!” এরপর িতিন মাথা নীচু কের
রাণ যাগ করেলন।
৩১ ঐ িদনটা িছল আেয়াজেনর িদন। যেহতু িব রামবার একিট িবেশষ িদন, ই দীরা চাইিছল না য দহ িল
েশর ওপের
থােক। তাই ই দীরা পীলােতর কােছ িগেয় তাঁেক আেদশ িদেত অনুেরাধ করল, যন শিব লাকেদর পা ভে দওয়া হয়
যােত তাডা় তািড় তােদর ম ৃতু্য হয় এবং ম ৃতেদহ িল ঐ িদনই শ থেক নািমেয় ফলা যায়। ৩২ সুতরাং সনারা এেস রথম
লাকিটর পা ভা ল, আর তার সে যােক েশ দওয়া হেয়িছল তারও পা ভা ল। ৩৩ িক তারা যী র কােছ এেস দখল
য িতিন মারা গেছন, তখন তাঁর পা ভা ল না।
৩৪ িক একজন সিনক যী র পাঁজেরর নীেচ বশা িদেয় িব করল, আর সে সে সখান িদেয় র ও জল বিরেয় এল।
৩৫ এই ঘটনা য দখল স এিবষেয় সা ্য িদল তা আপনারা সকেলই িব বাস করেত পােরন, আর তার সা ্য স য। আর
স জােন য স যা বলেছ তা স য। ৩৬ এই সকল ঘটনা ঘটল যােত শাে রর এই কথা পূণ হয়: “তাঁর একিট অি ও ভা েব
না।” ††৩৭ আবার শাে র আর এক জায়গায় আেছ, “তারা যাঁেক িব কেরেছ তাঁরই িদেক দ ৃি পাত করেব।” ‡‡
যী র সমািধ
(মিথ ২৭:৫৭-৬১; মাক ১৫:৪২-৪৭; লূক ২৩:৫০-৫৬)
৩৮ এরপর

অিরমািথয়ার যােষফ, িযিন যী র িশ য িছেলন, িক ই দীেদর ভেয় তা গাপেন রাখেতন, িতিন যী র দহিট
িনেয় যাবার জ য পীলােতর কােছ অনুমিত চাইেলন। পীলাত তাঁেক অনুমিত িদেল িতিন এেস যী র দহিট নািমেয় িনেয়
গেলন।
৩৯ নীকদীমও এেসিছেলন ( যােষেফর সে )। এই সই যি িযিন যী র কােছ আেগ একরােতর অ কাের দখা করেত
এেসিছেলন। নীকদীম আনুমািনক ি রশ িকেলা রাম গ -িনযাস মশােনা অ র রেলপ িনেয় এেলন। ৪০ এরপর ই দীেদর
কবর দওয়ার রীিত অনুসাের যী র দেহ সই রেলপ মািখেয় তাঁরা তা মসীনার কাপড় িদেয় জডা় েলন। ৪১ যী সখােন
শ িব হেয়িছেলন, তার কােছ একিট বাগান িছল, সই বাগােন একিট নতুন কবর িছল সখােন আেগ কাউেক কখনও কবর
দওয়া হয় িন। ৪২ এই কবরিট িনকেটই িছল, যী র দহ তাঁরা সই কবেরব মে য রাখেলন, কারণ ই দীেদর িব রােমর িদনিট
হেত চেলিছল।
িশ যরা দখল যী র সমািধ হা খািল
(মিথ ২৮:১-১০; মাক ১৬:১-৮; লূক ২৪:১-১২)
১ রিববার

িদন সকাল সকাল মিরয়ম ম িলনী সই সমািধর কােছ গেলন, যখােন যী র দহ রাখা িছল। তখনও
হার মুেখ য বড় পাথরখািন িছল তা সিরেয় ফলা হেয়েছ। ২ তখন িতিন
িশেমান িপতর ও যী র সই িশ য (যােক যী ভােলাবাসেতন) তাঁেদর কােছ ছেট
ু গেলন। মিরয়ম বলেলন, “তারা রভুেক
সমািধ থেক তুেল িনেয় গেছ। আমরা কউ জািন না, তারা কাথায় তাঁেক রেখেছ!”
৩ তখন িপতর ও সই অ য িশ য সখান থেক বিরেয় সমািধর কােছ গেলন। ৪ তাঁরা জেন এক সে দৗডা় েত লাগেলন,
িক সই অ য িশ য িপতেরর থেক আেগ দৗেড় সই সমািধর কােছ রথেম পৗঁছােলন। ৫ িতিন ঝুঁেক পেড় দখেলন,
সখােন সই মসীনার কাপড় িল পেড় আেছ, তবু ভতের গেলন না।
৬ িশেমান িপতর িযিন তাঁর পছেন পছেন আসিছেলন িতিনও এেস পৗঁছােলন আর সমািধ হার মে য ঢুকেলন। িতিন
দখেলন, মসীনার সই কাপড় িল সখােন পেড় আেছ। ৭ আর কবর দবার য কাপডি় ট িদেয় যী র মুখ ও মাথা ঢাকা িছল,

২০ অ কার িছল। িতিন দখেলন য সমািধ

**১৯:২৮

আমার … পেয়েছ র য গীত ২২:১৫; ৬৯:২১.
উ ৃিত গীত ৩৪:২০; যা রা ১২:৪৬; গণনা ৯:১২.
‡‡১৯:৩৭ উ ৃিত সখিরয় ১২:১০.
††১৯:৩৬
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সিট ঐ মসীনার কাপেডর় সে নই, তা গাটােনা অব ায় এক পােশ পেড় আেছ। ৮ এরপর সই িশ য িযিন রথেম সমািধর
কােছ িগেয়িছেলন িতিনও ভতের ঢুকেলন এবং সবিকছ ু দেখ িব বাস করেলন। ৯ (কারণ শাে র একথা বলা হেয়েছ য
ম ৃতেদর ম য থেক তাঁেক অব যই পুন ি ত হেত হেব। সিট তাঁরা তখনও বােঝন িন।)
মিরয়ম ম িলনীেক যী

দখা িদেলন

(মাক ১৬:৯-১১)
১০ এরপর

সই িশ যরা িনেজেদর জায়গায় িফের গেলন। ১১ মিরয়ম িক সমািধর বাইের দাঁিডে় য় কাঁদিছেলন। িতিন কাঁদেত
কাঁদেত ঝুঁেক পেড় সমািধর ভতরটা ল ্য করেলন। ১২ আর দখেলন র পাশাক পের জন বগদূত যী র দহ যখােন
শায়ােনা িছল সখােন বেস আেছন। একজন তাঁর মাথার িদেক, আর একজন তাঁর পােয়র িদেক।
১৩ তাঁরা মিরয়মেক বলেলন, “নারী, তুিম কাঁদছ কন?”
মিরয়ম তাঁেদর বলেলন, “তারা আমার রভুেক িনেয় গেছ, আর আিম জািন না তাঁেক কাথায় রেখেছ।” ১৪ একথা বলেত
বলেত িতিন যী েক দাঁিডে় য় থাকেত দখেলন িক িচনেত পারেলন না য উিন যী ।
১৫ যী তাঁেক বলেলন, “নারী, তুিম কাঁদছ কন? তুিম কােক খুঁজছ?”
মিরয়ম তাঁেক বাগােনর মালী মেন কের বলেলন, “মহাশয়, আপিন যিদ তাঁেক িনেয় িগেয় থােকন তেব আমায় বলুন তাঁেক
কাথায় রেখেছন, আিম তাঁেক িনেয় যাব।”
১৬ যী তাঁেক বলেলন, “মিরয়ম।”
িতিন িফের তাকােলন, আর তাঁেক ই দীেদর ভাষায় বলেলন, “রি ব” যার অথ “ ”।
১৭ যী তাঁেক বলেলন, “আমােক ধেরা না, কারণ আিম উে িপতার কােছ এখনও যাইিন। িক তুিম আমার ভাইেদর কােছ
যাও, আর তােদর বল, ‘িযিন আমার িপতা ও তামােদর িপতা আর আমার ঈ বর ও তামােদর ঈ বর, উে আিম তাঁর কােছ
যাি ।’”
১৮ তখন মিরয়ম ম িলনী িশ যেদর কােছ িগেয় এই খবর জািনেয় বলেলন, “আিম রভুেক দেখিছ!” আর জানােলন য
রভু তাঁেক এই কথা বেলেছন।
যী িশ যেদর দখা িদেলন
(মিথ ২৮:১৬-২০; মাক ১৬:১৪-১৮; লূক ২৪:৩৬-৪৯)
১৯ িদনটা

িছল রিববার, সিদন স যায় িশ যরা একিট ঘের জেডা় হেলন। ই দীেদর ভেয় তাঁরা ঘেরর দরজায় চািব িদেয়
িদেলন। এমন সময় যী এেস তাঁেদর মােঝ দাঁডা় েলন, আর বলেলন, “ তামােদর শাি হা ।” ২০ একথা বলার পর িতিন
তাঁেদর তাঁর হাত ও পাঁজেরর পাশটা দখােলন। িশে যরা রভুেক দখেত পেয় খুবই আনি ত হেলন।
২১ এরপর যী আবার তাঁেদর বলেলন, “ তামােদর শাি হা ! িপতা যমন আমােক পািঠেয়েছন, আিমও তমিন তামােদর
পাঠাি ।” ২২ এই বেল িতিন তাঁেদর ওপর ফঁ ু িদেলন, আর বলেলন, “ তামরা পিব র আ া রহণ কর। ২৩ যিদ তামরা কান
লােকর পাপ মা কর, তেব তােদর পাপ মা পােব, আর যিদ কােরা পাপ মা না কর তার পােপর মা হেব না।”
যী
২৪ িক

থামােক দখা িদেলন

যী যখন সখােন এেসিছেলন তখন সই বােরাজন িশে যর একজন থামা, যাঁর অপর নাম িদ মঃ িতিন তাঁেদর
সে িছেলন না। ২৫ অ য িশ যরা তাঁেক বলেলন, “আমরা রভুেক দেখিছ!” িক িতিন তাঁেদর বলেলন, “আিম যিদ তাঁর
হােত পেরেকর িচ না দিখ, আর সই পেরক িব জায়গায় আমার আ ুল না িদই, আর তাঁর পাঁজেরর নীেচ আমার হাত
না িদই, তাহেল আিম িকছেতই
ু িব বাস করব না।”
২৬ এক স াহ পর তাঁর িশ যরা আবার একিট ঘেরর মে য িছেলন, আর সিদন থামা তাঁেদর সে িছেলন। ঘেরব দরজা িল
তখন চািব দওয়া িছল। এমন সমেয় যী সখােন এেলন ও তাঁেদর মাঝখােন দাঁিডে় য় বলেলন, “ তামােদর শাি হা ।”
২৭ এরপর িতিন থামােক বলেলন, “এখােন তামার আ ুল দাও, আর আমার হাত িট দখ। তামার হাত বািডে় য় আমার
পাঁজেরর নীেচ দাও। সে হ কােরা না, িব বাস কর।”
২৮ এর উ ের থামা তাঁেক বলেলন, “ রভু, আমার, ঈ বর আমার।”
২৯ যী তাঁেক বলেলন, “তুিম আমায় দেখছ তাই িব বাস কেরছ। ধ য তারা, যাঁরা আমােক না দেখও িব বাস কের।”
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যাহন কন এই বই িলেখিছেলন
৩০ যী তাঁর িশ যেদর সামেন আেরা অেনক অেলৗিকক িচ কায কেরিছেলন, যা এই বইেত সব লখা হয় িন। ৩১ িক
এসব লখা হেয়েছ যােত তামরা িব বাস করেত পার য যী ই রী , ঈ বেরর পু র; আর এই িব বােসর বারা তাঁর নােমর
ম য িদেয় তামরা সকেল যন শা বত জীবন লাভ করেত পার।

যী সাতজন

রিরতেক দখা িদেলন

রেদর ধাের যী আবার তাঁর িশ যেদর দখা িদেলন। এইভােব িতিন দখা িদেয়িছেলন: ২ িশেমান
িপতর, থামা যাঁর অপর নাম িদ মঃ, গালীেলর কা াবাসী নথেনল, িসবিদেয়র ছেলরা ও অপর জন িশ য, এঁরা
সকেল এক জায়গায় িছেলন। ৩ িশেমান িপতর তাঁেদর বলেলন, “আিম মাছ ধরেত যাি ।”
অপর িশ যরা তাঁেক বলেলন, “আমরাও তামার সে যাব।” তাঁরা সকেল বিরেয় গেলন এবং নৗকায় িগেয় উঠেলন,
িক সই রাে র তাঁরা িকছইু ধরেত পারেলন না।
৪ এইভােব যখন ভার হেয় আসেছ, এমন সময় যী তীের এেস দাঁডা় েলন; িক িশ যরা তাঁেক িচনেত পারেলন না য িতিন
যী । ৫ যী তাঁেদর বলেলন, “বাছারা, িকছ ু মাছ পেল?”
িশ যরা বলেলন, “না।”
৬ িতিন তাঁেদর বলেলন, “ নৗকার ডান িদেক জাল ফল তাহেল তামরা িকছ মাছ পােব।” সইভােব তাঁরা জাল ফলেল
ু
় য তাঁরা তা টেন তুলেত পারেলন না।
জােল এত মাছ পডল
৭ তখন য িশ যেক যী বশী ভালবাসেতন, িতিন িপতরেক বলেলন, “উিন রভু!” তাই িশেমান যখন নেলন য উিন
রভু, তখন িতিন গােয়র ওপর একটা কাপড় জিডে় য় িনেলন কারণ িতিন তখন কােজর সুিবধার জ য খািল গােয় িছেলন ও
রেদর জেল ঝাঁিপেয় পডে় লন। ৮ িক অ যা য িশ যরা নৗকােত কের তীের এেলন। তাঁরা মাছ ভি জালটা টেন আনিছেলন।
তাঁরা তীর থেক বশী দূের িছেলন না, রায় িতনেশা ফটু দূের িছেলন। ৯ ডা ায় উেঠ তাঁরা দখেলন সখােন কাঠ কয়লার
আ ন বলেছ, তার ওপর িকছ ু মাছ আর িটও আেছ। ১০ যী তাঁেদর বলেলন, “ তামরা এখন য মাছ ধরেল তার থেক
িকছ ু িনেয় এস।”
১১ িশেমান িপতর উেঠ নৗকায় গেলন এবং জাল টেন তীের তুলেলন, সই জােল একেশা িতপা টা বড ় মাছ িছল, আর
এত মােছেতও সই জাল ছঁেডি় ন। ১২ যী তাঁেদর বলেলন, “এখােন এেস সকােলর জলখাবার খেয় নাও।” িক িশ যেদর
মে য কােরার িজ াসা করার সাহস হল না, “আপিন ক?” কারণ তাঁরা বুেঝিছেলন য িতিনই রভু। ১৩ যী িগেয় সই িট
িনেয় তাঁেদর িদেলন, আর সই মাছ িনেয়ও তাঁেদর িদেলন।
১৪ ম ৃতু্য থেক পুন
ােনর পর এই িনেয় ত ৃতীয় বার যী তাঁর িশ যেদর দখা িদেলন।

২১

১ এরপর িতিবিরয়া

যী িপতেরর সে কথা বলেলন
১৫ তাঁরা খাওয়া শষ করবার পর যী িশেমান িপতরেক বলেলন, “ যাহেনর ছেল িশেমান, এই লাকেদর চেয় তুিম িক
আমায় বশী ভালবােসা?”
িপতর তাঁেক বলেলন, “ যাঁ, রভু, আপিন জােনন য আিম আপনােক ভালবািস।”
যী িপতরেক বলেলন, “আমার মষশাবকেদর ¶¶তৎ বাবধান কর।”
১৬ িতিন তাঁেক ি বতীয়বার িজে স করেলন, “ যাহেনর ছেল িশেমান, তুিম িক আমায় ভালবােসা?”
িপতর তাঁেক বলেলন, “ যাঁ, রভু, আপিন জােনন য আিম আপনােক ভালবািস।”
যী িপতরেক বলেলন, “আমার মষেদর তৎ বাবধান কর।”
১৭ যী িপতরেক ত ৃতীয়বার বলেলন, “ যাহেনর ছেল িশেমান, তুিম িক আমায় ভালবােসা?”
একথা িতনবার শানায় িপতর ঃখ পেলন। তাই িতিন যী েক বলেলন, “ রভু, আপিন সবই জােনন। আপিন জােনন য
আিম আপনােক ভালবািস।”
যী তাঁেক বলেলন, “আমার মষেদর তৎ বাবধান কর। ১৮ আিম তামােক সি য বলিছ, যখন তুিম যুবক িছেল, তখন
তুিম তামার িনেজর কামর ব নী বাঁধেত আর যখােন মন চাইত যেত; িক যখন ব ৃ হেব, তখন তুিম তামার হাত বািডে় য়
দেব আর অ য কউ তামায় কামর ব নী পিরেয় দেব। আর যখােন তুিম যেত চাইেব না সখােন িনেয় যােব।” ১৯ (এই
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আমার মষশাবক যী এই শদ িল িনেজর অনুগামীেদর বাঝাবার জ য যবহার করেতন।
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কথা বেল যী ইি ত করেলন, িপতর িক রকার ম ৃতু্য বারা ঈ বেরেক গৗরবাি বত করেবন।) এসব কথা বলার পর িতিন
িপতরেক বলেলন, “আমায় অনুসরণ কর।”
২০ িপতর ঘুের দখেলন, যাঁেক যী ভােলাবাসেতন সই িশ য তাঁেদর পছেন আসেছন। (এই িশ যই ভােজর সময় যী র
বুেকর ওপর হলান িদেয়িছেলন, আর বেলিছেলন, “ রভু, ক আপনােক শ র হােত তুেল দেব?”) ২১ তাই িপতর তাঁেক
দখেত পেয় যী েক বলেলন, “ রভু, ওর িক হেব?”
২২ যী িপতরেক বলেলন, “আিম যিদ চাই য, আিম না আসা পয ও থাকেব, তােত তামার িক? তুিম আমায় অনুসরণ
কর।”
২৩ তাই ভাইেদর মে য একথা ছিডে় য় গল য, সই িশ য মরেব না। িক যী তােক বেলন িন য িতিন মরেবন না। কবল
বেলিছেলন, “আিম যিদ চাই য আিম না আসা পয স এখােন থাকেব, তােত তামার িক?”
২৪ ইিনই সই িশ য িযিন এইসব িবষেয় সা ্য িদেয়েছন, আর িতিনই এইসব িলিপব কেরেছন। আমরা জািন তাঁর সা ্য
স য।
২৫ যী আেরা অেনক কাজ কেরিছেলন। স িল যিদ এক এক কের লখা যত, তেব আমার ধারণা িলখেত িলখেত এত
সং যক বই হত য জগেত তা ধরেতা না।

