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1 লকূ ১:২৫

লকূিলিখত
সসুমাচার

যী র জীবন স েক লেূকর লখা

১ ১ মাননীয় িথয়িফল,
আমােদর মে য য সব ঘটনা ঘেটেছ স িলর িববরণ িলিপব করার জ য ব যি চ া কেরেছন। ২ তাঁরা সই

একই িবষয় িলেখেছন, যা আমরা জেনিছ তাঁেদর কাছ থেক, যাঁরা রথম থেক িনেজেদর চােখ দেখেছন এবং এই বাতা
ঘাষণা কেরেছন। ৩ তাই আমার মেন হল য যখন আিম সই সব িবষয় রথম থেক ভালভােব খাঁজ খবর িনেয়িছ তখন তা

সু রভােব িছেয় িলিখ। ৪ যার ফেল আপিন জানেবন, য িবষয় িল আপনােক জানােনা হেয়েছ স িল স য।

সখিরয় ও ইলীশােবৎ
৫ িযহিূদয়ার রাজা হেরােদর সমেয় সখিরয় নােম একজন যাজক িছেলন। ইিন িছেলন অিবেয়র দেলর *যাজকেদর একজন।

সখিরয়র রী ইলীশােবৎ িছেলন হােরােণর বংশধর। ৬ তাঁরা উভেয়ই ঈ বেরর দিৃ েত ধািমক িছেলন। রভরু সম আেদশ ও
িবিধ- যব া তাঁরা িনখুঁতভােব পালন করেতন। ৭ ইলীশােবৎ ব যা হওয়ার দ ন তাঁেদর কান স ান হয় িন। তাঁেদর উভেয়রই
অেনক বয়স হেয় িগেয়িছল।

৮ একবার তাঁর দেলর যাজকেদর ওপর দািয় বভার পেডি়ছল, তখন সখিরয় যাজক িহেসেব মি ের ঈ বেরর সবা
করিছেলন। ৯ যাজকেদর কায রণালী অনযুায়ী তাঁেক বেছ নওয়া হেয়িছল যন িতিন মি েরর মে য িগেয় রভরু সামেন
ধপূ বালােত পােরন। ১০ ধপূ বালাবার সময় বাইের অেনক লাক জড় হেয় রাথনা করিছল।

১১ এমন সময় রভরু এক বগদূত সখিরয়র সামেন উপি ত হেয় ধপূেবদীর ডানিদেক দাঁডা়েলন। ১২ সখিরয় সই
বগদূতেক দেখ চমেক উঠেলন এবং খবু ভয় পেলন। ১৩ িক বগদূত তাঁেক বলেলন, “সখিরয় ভয় পও না, কারণ

তিুম য রাথনা কেরছ, ঈ বর তা েনেছন। তামার রী ইলীশােবেতর একিট পু র স ান হেব, তিুম তার নাম রাখেব
যাহন। ১৪ স তামার জীবেন আন ও সেুখর কারণ হেব, তার জে র দ ণ আেরা অেনেক আনি ত হেব। ১৫ কারণ রভরু

দিৃ েত যাহন হেব এক মহান যি । স অব যই রা ারস বা নশার পানীয় রহণ করেব না। জে র সময় থেকই যাহন
পিব র আ ায় পণূ হেব।

১৬ “ই রােয়লীয়েদর অেনক লাকেকই স তােদর রভু ঈ বেরর পেথ ফরােব। ১৭ যাহন এিলেয়র †আ ায় ও শি েত
রভরু আেগ চলেব। স িপতােদর মন তােদর স ানেদর িদেক ফরােব, আর অধািমকেদর মেনর ভাব বদেল ধািমক লাকেদর

মেনর ভােবর মেতা করেব। রভরু জ য স এইভােব লাকেদর র ত করেব।”
১৮ তখন সখিরয় সই বগদূতেক বলেলন, “আিম িকভােব জানব য সি যই এসব হেব? কারণ আিম তা ব ৃ হেয় গিছ,

আর আমার রীরও অেনক বয়স হেয় গেছ।”
১৯ এর উ ের বগদূত তাঁেক বলেলন, “আিম গাি রেয়ল, ঈ বেরর সামেন দাঁিডে়য় থািক; আর তামার সে কথা বলার

জ য ও তামােক এই সখুবর দবার জ যই আমােক পাঠােনা হেয়েছ। ২০ িক জেন রেখা! এইসব ঘটনা ঘটা পয তিুম
বাবা হেয় থাকেব, কথা বলেত পারেব না, কারণ তিুম আমার কথা িব বাস করেল না, িক আমার এইসব কথা িন িপত

সমেয়ই পণূ হেব।”
২১ এিদেক বাইের লােকরা সখিরয়র জ য অেপ া করিছল, িতিন এত ণ পয মি েরর মে য িক করেছন একথা ভেব

তারা অবাক হি ল। ২২ পের িতিন যখন বিরেয় এেলন, তখন লাকেদর সে কথা বলেত পারেলন না, এেত লােকরা বঝুেত
পারল মি েরর মে য িতিন িন য়ই কান দশন পেয়েছন। িতিন লাকেদর ইশারায় তাঁর ব য বাঝােত লাগেলন, িক
কানরকম কথা বলেত পারেলন না। ২৩ এরপর দিনক সবাকােয্যর শেষ িতিন তাঁর বািড় িফের গেলন।

২৪ এর িকছ ু ণ পের তাঁর রী ইলীশােবৎ গভবতী হেলন; আর পাঁচ মাস পয লাক সা ােত বার হেলন না। িতিন
বলেতন, ২৫ “এখন রভইু এইভােব আমায় সাহা য কেরেছন! সমােজ আমার য ল া িছল, কৃপা কের এখন এইভােব িতিন
তা দূর কের িদেলন।”

*১:৫ অিবেয়র দল ই দী যাজকরা ২৪ িট দেল িবভ িছল। র য ১ বংশাবিল ২৪.
†১:১৭ এিলয় ইিন রী পবূ ৮৫০ সােলর একজন ভাববাদী।



লকূ ১:২৬ 2 লকূ ১:৫২

কুমারী মিরয়ম
২৬–২৭ ইলীশােবৎ যখন ছমােসর গভবতী, তখন ঈ বর গাি রেয়ল, বগদূতেক গালীেল নাসরৎ নগের এক কুমারীর কােছ

পাঠােলন। এই কুমারী িছেলন যােষফ নােম এক যি র বাগদ া। যােষফ িছেলন রাজা দায়েূদর বংশধর, আর য কুমারীর
কােছ তাঁেক পাঠােনা হেয়িছল তাঁর নাম মিরয়ম। ২৮ গাি রেয়ল মিরয়েমর কােছ এেস বলেলন, “ তামার ম ল হা ! রভু
তামার রিত মখু তেুল চেয়েছন, িতিন তামার সে আেছন।”

২৯ এই কথা েন মিরয়ম খবুই িবচিলত ও অবাক হেয় ভাবেত লাগেলন, “এ কমন েভ া?”
৩০ বগদূত তাঁেক বলেলন, “মিরয়ম তিুম ভয় পও না, কারণ ঈ বর তামার ওপর স হেয়েছন। ৩১ শান! তিুম গভবতী

হেব আর তামার এক পু র স ান হেব। তিুম তাঁর নাম রাখেব যী । ৩২ িতিন হেবন মহান, তাঁেক পরেম বেরর পু র বলা
হেব, আর রভু ঈ বর তাঁর িপতপৃু ষ রাজা দায়েূদর িসংহাসন তাঁেক দেবন। ৩৩ িতিন যােকােবর বংেশর লাকেদর ওপের
িচরকাল রাজ ব করেবন, তাঁর রাজে বর কখনও শষ হেব না।”

৩৪ তখন মিরয়ম বগদূতেক বলেলন, “ কমন কের স ব? কারণ আিম তা কুমারী!”
৩৫ এর উ ের বগদূত বলেলন, “পিব র আ া ‡ তামার ওপর অিধ ান করেবন আর পরেম বেরর শি তামােক আবতৃ

করেব; তাই য পিব র িশ িট জ রহণ করেব তাঁেক ঈ বেরর পু র বলা হেব। ৩৬ আর শান, তামার আ ীয়া ইলীশােবৎ
যিদও এখন অেনক ব ৃ া তবু স গেভ পু রস ান ধারণ করেছ। এই রীেলােকর িবষেয় লােক বলত য তার কান স ান
হেব না, িক স এখন ছমােসর গভবতী। ৩৭ কারণ ঈ বেরর পে কান িকছইু অসা য নয়!”

৩৮ মিরয়ম বলেলন, “আিম রভরু দাসী। আপিন যা বেলেছন আমার জীবেন তাই হা !” এরপর বগদূত মিরয়েমর কাছ
থেক চেল গেলন।

সখিরয় ও ইলীশােবেতর সে মিরয়েমর সা াৎ
৩৯ তখন মিরয়ম উেঠ তাডা়তািড় কের িযহদূার পাব য অ েলর একিট নগের গেলন। ৪০ সখােন সখিরয়র বািডে়ত িগেয়

ইলীশােবতেক অিভবাদন জানােলন। ৪১ ইলীশােবৎ যখন মিরয়েমর সই অিভবাদন নেলন, তখনই তাঁর গেভর স ানিট আনে
নেচ উঠল; আর ইলীশােবৎ পিব র আ ােত পণূ হেলন।

৪২ এরপর িতিন খবু জাের জাের বলেত লাগেলন, “সম রীেলােকর মে য তিুম ধ যা, আর তামার গেভ য স ান
আেছন িতিন ধ য। ৪৩ িক আমার রভরু মা য আমার কােছ এেসেছন, এমন সৗভা য আমার িক কের হল? ৪৪ কারণ য
মহুেূত তামার ক বর আিম নলাম, আমার গেভর িশ িট তখনই নেড় উঠল। ৪৫ আর তিুম ধ যা, কারণ তিুম িব বাস কেরছ
য রভু তামায় যা বেলেছন তা পণূ হেব।”

মিরয়ম ঈ বেরর রশংসা করেলন
৪৬ তখন মিরয়ম বলেলন,

৪৭ “আমার আ া রভরু রশংসা করেছ,
আর আমার আ া আমার রাণকতা ঈ বরেক পেয় আনি ত।
৪৮ কারণ তাঁর এই তু দাসীর িদেক
িতিন মখু তেুল চেয়েছন।
যাঁ, এখন থেক সকেলই

আমােক ধ যা বলেব।
৪৯ কারণ সই একমা র সবশি মান ঈ বর আমার জীবেন কত না মহ কাজ কেরেছন।
পিব র তাঁর নাম।
৫০ আর যাঁরা বংশানু রেম তাঁর উপাসনা কের
িতিন তােদর দয়া কেরন।
৫১ তাঁর বা র য পরা রম, তা িতিন দিখেয়েছন।
যােদর মন অহ ার ও দ পণূ িচ ায় ভরা, তােদর িতিন িছ িভ কের দন।
৫২ িতিনই শাসকেদর িসংহাসনচু্যত কেরন,
যারা নতন র তােদর উ ত কেরন।

‡১:৩৫ পিব র আ া যাঁেক ঈ বেরর আ া, রীে র আ া ও সহায়ক বলা হেয় থােক।
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৫৩ ুধাতেক িতিন উ ম র য িদেয় ত ৃ কেরন;
আর িব বানেক িনঃ ব কের িবদায় কেরন।
৫৪ িতিন তাঁর দাস ই রােয়লেক সাহা য করেত এেসেছন।
৫৫ যমন িতিন আমােদর পবূপু ষেদর রিত িত িদেয়িছেলন, িতিন তমনই করেবন।
অ রাহাম ও তাঁর বংেশর লাকেদর িচরকাল দয়া করার কথা িতিন মেন রেখেছন।”

৫৬ ইলীশােবেতর ঘের মিরয়ম রায় িতন মাস থাকেলন। পের িতিন তাঁর িনেজর বািডে়ত িফের গেলন।

যাহেনর জ
৫৭ ইলীশােবেতর রসেবর সময় হেল িতিন একিট পু র স ান রসব করেলন। ৫৮ তাঁর রিতেবশী ও আ ীয় বজনরা

যখন নল য রভু তাঁর রিত িক মহা দয়া কেরেছন, তখন তারা তাঁর আনে আনি ত হল।
৫৯ িশ িট যখন আট িদেনর, সই সময় তাঁরা িশ িটেক িনেয় সু ত করােত এেলন। সবাই িশ িটর বাবার নাম অনসুাের

িশ র নাম সখিরয় রাখার কথা িচ া করিছেলন। ৬০ িক তার মা বেল উঠেলন, “না! ওর নাম হেব যাহন।”
৬১ তখন তাঁরা ইলীশােবতেক বলেলন, “আপনার আ ীয় বজনেদর মে য তা কারও ঐ নাম নই!” ৬২ এরপর তারা ইশারা

কের ছেলিটর বাবার কােছ জানেত চাইেলন িতিন িক নাম িদেত চান।
৬৩ সখিরয় ইশারা কের লখার ফলক চেয় িনেলন ও তােত িলখেলন, “ওর নাম যাহন।” এেত তাঁরা সকেল আ য হেয়

গেলন, ৬৪ তখনই সখিরয়র িজেভর জডত়া চেল গল ও মখু খেুল গল, আর িতিন ঈ বেরর রশংসা করেত লাগেলন।
৬৫ আশপােশর সকেল এেত খবু ভয় পেয় গল, িযহিূদয়ার পাব য অ েলর লাকরা সকেল এিবষেয় বলাবিল করেত লাগল।
৬৬ যারা এসব কথা নল তারা সকেলই আ য হেয় বলেত লাগল, “ভিব যেত এই ছেলিট িক হেব? কারণ রভরু শি এর
সে আেছ।”

সখিরয় ঈ বেরর রশংসা করেলন
৬৭ পের ছেলিটর বাবা সখিরয় পিব র আ ায় পণূ হেয় ভাববাণী বলেত লাগেলন:

৬৮ “ই রােয়েলর রভু ঈ বেরর রশংসা হা ,
কারণ িতিন তাঁর িনেজর লাকেদর সাহা য করেত
ও তােদর মু করেত এেসেছন।
৬৯ আমােদর জ য িতিন তাঁর দাস দায়েূদর বংেশ
একজন মহাশি স রাণকতােক িদেয়েছন।
৭০ এ িবষেয় তাঁর পিব র ভাববাদীেদর ¶মা যেম
িতিন ব পেূবই রিত িত িদেয়িছেলন।
৭১ শ েদর হাত থেক ও যারা আমােদর ঘণৃা কের
তােদর কবল থেক উ ার করার রিত িত।
৭২ িতিন বেলিছেলন, আমােদর িপতপৃু ষেদর রিত দয়া করেবন
এবং িতিন সই রিত িত রেণ রেখেছন।
৭৩ এ সই রিত িত যা িতিন আমােদর িপতপৃু ষ অ রাহােমর কােছ কেরিছেলন।
৭৪ শ েদর হাত থেক আমােদর উ ার করার রিত িত
যন আমরা িনভেয় তাঁর সবা করেত পাির:

৭৫ আর আমােদর জীবেনর শষ িদন পয তাঁর দিৃ েত পিব র ও ধািমক থেক তাঁর সবা কের যেত পাির।
৭৬ “এখন হ বালক, তামােক বলা হেব পরেম বেরর ভাববাদী;
কারণ তিুম রভরু পথ র ত করবার জ য তাঁর আেগ আেগ চলেব।
৭৭ তিুম তাঁর লাকেদর বলেব, ঈ বেরর দয়ায়
তামরা পােপর মা বারা উ ার পােব।

৭৮ “কারণ আমােদর ঈ বেরর দয়া ও ক ণার উ থেক
এক নতনু িদেনর ভােরর আেলা আমােদর ওপর ঝের পডে়ব।
৭৯ যারা অ কার ও মতৃু্যর ছায়ায় বেস আেছ তােদর ওপর সই আেলা এেস পডে়ব;

¶১:৭০ ভাববাদী ভাববাদীরা ঈ বেরর পে কথা বলেতন এবং রায়ই ভিব যেত িক ঘটেব তার পবূাভাস িদেতন।
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আর তা আমােদর শাি র পেথ পিরচািলত করেব।”
৮০ সই িশ যাহন বড় হেয় উঠেত লাগেলন, আর িদন িদন আ ায় শি শালী হেয় উঠেত থাকেলন। ই রােয়লীয়েদর

কােছ রকাে য বিরেয় আসার আেগ পয িতিন িনজন ান িলেত জীবনযাপন করিছেলন।
যী র জ

(মিথ ১:১৮-২৫)

২ ১ সই সময় আগ কসর কুম জাির করেলন য, রাম সা রাে যর সব জায়গায় লাক গণনা করা হেব। ২ এটাই হল
সিুরয়ার রা যপাল কুরীিণেয়র সমেয় রথম আদম মাির। ৩ আর রে যেক িনেজর িনেজর শহের নাম লখাবার জ য

গল।
৪ যােষফ িছেলন রাজা দায়েূদর বংশধর, তাই িতিন গালীল রেদেশর নাসরৎ থেক রাজা দায়েূদর বাসভিূম বৎেলহেম

গেলন। ৫ যােষফ তাঁর বা া রী মিরয়মেক সে িনেয় নাম লখােত চলেলন। এই সময় মিরয়ম িছেলন অ ঃসৎ বা।
৬ তাঁরা যখন সখােন িছেলন, তখন মিরয়েমর রসব বদনা উঠল। ৭ আর মিরয়ম তাঁর রথম স ান রসব করেলন।
িতিন সে যাজাত সই িশ েক কাপেডর় টকুেরা িদেয় জিডে়য় একিট জাবনা খাবার পাে র ইেয় রাখেলন, কারণ ঐ নগেরর
অিতিথশালায় তাঁেদর জ য জায়গা িছল না।

মষপালকরা যী র স েক নেলন
৮ সখােন রােমর বাইের মষপালকরা রােত মােঠ তােদর মষপাল পাহারা িদি ল। ৯ এমন সময় রভরু এক বগদূত

তােদর সামেন উপি ত হেল রভরু মিহমা চারিদেক উ বল হেয় দখা িদল। এই দেখ মষপালকরা খবু ভয় পেয় গল।
১০ সই বগদূত তােদর বলেলন, “ভয় নই, দখ আিম তামােদর কােছ এক আনে র সংবাদ িনেয় এেসিছ। এই সংবাদ
সকেলর জ য মহা আনে র হেব। ১১ কারণ রাজা দায়েূদর নগের আজ তামােদর জ য একজন রাণকতার জ হেয়েছ।
িতিন রী রভ।ু ১২ আর তামােদর জ য এই িচ রইল, তামরা দখেব একিট িশ েক কাপেড় জিডে়য় একটা জাবনা খাবার
পাে র ইেয় রাখা হেয়েছ।”

১৩ সই সময় হঠাৎ বগীয় বািহনীর এক িবরাট দল ঐ বগদূতেদর সে যাগ িদেয় ঈ বেরর রশংসা করেত করেত
বলেলন,
১৪ “ বেগ ঈ বেরর মিহমা,
পিৃথবীেত তাঁর রীিতর পা র মনু যেদর মে য শাি ।”

১৫ বগদূতরা তােদর কাছ থেক বেগ িফের গেল মষপালকরা পর র বলাবিল করেত লাগল, “চল, আমরা বৎেলহেম
যাই, রভু আমােদর য ঘটনার কথা জানােলন সখােন িগেয় তা দিখ।”

১৬ তারা সখােন ছেুট গেল মিরয়ম, যােষফ এবং সই িশ িটেক একিট জাবনা খাবার পাে র শাওয়া অব ায়
দখল। ১৭ মষপালেকরা িশ িটেক দখেত পেয়, সই িশ িটর িবষেয় তােদর যা বলা হেয়িছল সকথা সকলেক জানাল।

১৮ মষপালকেদর মেুখ ঐ কথা যারা নল তারা সকেল আ য হেয় গল। ১৯ িক মিরয়ম এই কথা মেনর মে য গঁেথ িনেয়
সব সময় এিবষেয় িচ া করেত লাগেলন। ২০ এরপর মষপালকরা তােদর কােছ যা বলা হেয়িছল সই অনসুাের সব িকছ ু দেখ
ও েন ঈ বেরর রশংসা করেত করেত ঘের িফের গল।

২১ এর আট িদন পের সু ত করার সমেয় িশ িটর নাম রাখা হল যী । মাতগৃেভ আসার আেগই বগদূত তাঁর এই নাম
রেখিছেলন।

যী েক মি ের আনা হল
২২ মািশর িবিধ- যব া অনসুাের িচকরণ অনু ােনর সময় হেল তাঁরা যী েক জ শােলেম িনেয় গেলন, যন সখােন

রভরু সামেন তাঁেক উৎসগ করেত পােরন। ২৩ কারণ রভরু িবিধ- যব ায় লখা আেছ, “ রীেলােকর রথম স ানিট যিদ
পু র হয়, তেব তােক ‘ রভরু উে ে য উৎসগ করেত হেব,’” §২৪ আর রভরু িবিধ- যব া অনসুাের, “এক জাডা় ঘঘুু অথবা
িট পায়রার বা া উৎসগ করেত হেব।” **সতুরাং যােষফ এবং মিরয়ম সইমত কাজ করবার জ য জ শােলেম গেলন।

§২:২৩ রীেলােকর … হেব র য যা রা. ১৩:২, ১২.
**২:২৪ উ ৃিত লবীয় ১২:৮.
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িশিমেয়ান যী েক দখেলন
২৫ জ শােলেম সই সময় িশিমেয়ান নােম একজন ধািমক ও ঈ বরভ লাক বাস করেতন। িতিন ই রােয়েলর মিু র

অেপ ায় িছেলন। পিব র আ া তাঁর ওপর অিধ ান করিছেলন। ২৬ পিব র আ ার মা যেম তাঁর কােছ একথা রকাশ করা
হেয়িছল য রভু রী েক না দখা পয তাঁর মতৃু্য হেব না। ২৭ পিব র আ ার ররণায় িতিন সিদন মি ের এেসিছেলন।
যী র বাবা-মা মািশর িবিধ- যব া পালন করেত যী েক িনেয় সখােন এেলন। ২৮ তখন িশিমেয়ান যী েক কােল তেুল িনেয়
ঈ বরেক ধ যবাদ িদেয় বলেলন,
২৯ “ হ রভ,ু তামার রিত িত অনসুাের তিুম তামার দাসেক শাি েত িবদায় দাও।
৩০ কারণ আিম িনেজর চােখ তামার পির রাণ দেখিছ।
৩১ য পির রাণ তিুম সকল লােকর সা ােত র ত কেরছ।
৩২ িতিন অই দীেদর অ র আেলািকত করার জ য আেলা;
আর িতিনই তামার রজা ই রােয়েলর জ য স ান আনেবন।”

৩৩ তাঁর িবষেয় যা বলা হল তা েন যােষফ ও মিরয়ম আ য হেয় গেলন। ৩৪ এরপর িশিমেয়ান তাঁেদর আশীবাদ কের
যী র মা মিরয়মেক বলেলন, “ইিন হেবন ই রােয়েলর মে য ব লােকর পতন ও উ ােনর কারণ। ঈ বর হেত আগত এমন
িচ যা ব লাকই অ রা য করেব। ৩৫ এেত ব লােকর দেয়র গাপন িচ া রকাশ হেয় পডে়ব। যা যা ঘটেব তােত
তামার দয় িবদীণ হেব।”

হা া যী েক দখেলন
৩৬ সখােন হা া নােম একজন ভাববািদনী িছেলন। িতিন আেশর গা ীর পনেুয়েলর ক যা। তাঁর অেনক বয়স হেয়িছল।

িববােহর পর সাত বছর িতিন বামীর ঘর কেরন, ৩৭ তারপর চরুািশ বছর বয়স পয িতিন বধ য জীবনযাপন কেরিছেলন।
মি র ছেড় িতিন কাথাও যেতন না; উপবাস ও রাথনাসহ সখােন িদন-রাত ঈ বেরর উপাসনা করেতন।

৩৮ িঠক সই মহুেূত িতিন তাঁেদর িদেক এিগেয় এেস ঈ বরেক ধ যবাদ িদেত আর করেলন; আর যারা জ শােলেমর
মিু র অেপ ায় িছল তােদর সকেলর কােছ সই িশ িটর িবষয় বলেত লাগেলন।

যােষফ ও মিরয়েমর গেৃহ র যাবতন
৩৯ রভরু িবিধ- যব া অনসুাের যা যা করণীয় তা স ূণ কের যােষফ ও মিরয়ম তাঁেদর িনেজেদর নগর নাসরেত িফের

গেলন। ৪০ িশ িট রেম রেম বেড় উঠেত লাগেলন ও বিল হেয় উঠেলন। িতিন ােন পণূ হেত থাকেলন, তাঁর ওপের
ঈ বেরর আশীবাদ িছল।

বালক যী
৪১ িন ারপব ††পালেনর জ য তাঁর মা-বাবা রিত বছর জ শােলেম যেতন। ৪২ যী র বয়স যখন বােরা বছর, তখন

তাঁরা যথারীিত সই পেব যাগ িদেত গেলন। ৪৩ পেবর শেষ তাঁরা যখন বািড় িফরিছেলন, তখন বালক যী জ শােলেমই
রেয় গেলন, এিবষেয় তাঁর মা-বাবা িকছইু জানেত পারেলন না। ৪৪ তাঁরা মেন করেলন য িতিন দেলর সে ই আেছন। তাঁরা
এক িদেনর পথ চলার পর আ ীয়- বজন ও ব ু-বা বেদর মে য তাঁর খাঁজ করেত লাগেলন। ৪৫ িক তাঁেক না পেয় তাঁরা
যী র খাঁজ করেত করেত আবার জ শােলেম িফের গেলন।

৪৬ শষ পয িতন িদন পের মি র চ বের তাঁর দখা পেলন। সখােন িতিন ধম িশ কেদর সােথ বেস তাঁেদর কথা
নিছেলন ও তাঁেদর নানা র িজ াসা করিছেলন। ৪৭ যাঁরা তাঁর কথা নিছেলন তাঁরা সকেল যী র বিু আর রে র সিঠক

উ র দওয়া দেখ অবাক হেয় গেলন। ৪৮ যী র মা-বাবা তাঁেক সখােন দেখ আ য হেয় গেলন। তাঁর মা তাঁেক বলেলন,
“বাছা, তিুম আমােদর সে কন এমন করেল? তামার বাবা ও আিম ভীষণ যাকুল হেয় তামার খাঁজ কের বডা়ি ।”

৪৯ যী তখন তাঁেদর বলেলন, “ তামরা কন আমার খাঁজ করিছেল? তামরা িক জানেত না য যখােন আমার িপতার
কাজ, সখােনই আমােক থাকেত হেব?” ৫০ িক িতিন তাঁেদর যা বলেলন তার অথ তাঁরা বঝুেত পারেলন না।

৫১ এরপর িতিন তাঁেদর সে নাসরেত িফের গেলন, আর তাঁেদর বা য হেয় রইেলন। তাঁর মা এসব কথা মেনর মােঝ গঁেথ
রাখেলন। ৫২ এইভােব যী বয়েস ও ােন বড় হেয় উঠেলন, আর ঈ বর ও মানেুষর ভালবাসা লাভ করেলন।

††২:৪১ িন ারপব ই দীেদর কােছ এিট একিট বপণূ পিব র িদন। এই িদন তাঁরা িবেশষভােব র ত খাবার খেতন
এবং তার মা যেম ঈ বর মািশর সমেয় যভােব তােদর িমশেরর ব ীদশা থেক িফিরেয় এেনিছেলন তা রণ করেতন।
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যাহেনর রচার
(মিথ ৩:১-১২; মাক ১:১-৮; যাহন ১:১৯-২৮)

৩ ১ িতিবিরয় কসেরর রাজে বর পেনর বছেরর মাথায়
িযহিূদয়ার রা যপাল িছেলন প ীয় পীলাত।

সই সময় হেরাদ িছেলন গালীেলর শাসনকতা
এবং তাঁর ভাই িফিলপ িছেলন িযতিুরয়া ও রােখানীিতয়ার শাসনকতা,
লষুািণয় িছেলন অিবলীনীর শাসনকতা।
২ হানন ও কায়াফা িছেলন ই দীেদর মহাযাজক। সই সময় রা েরর মে য সখিরয়র পু র যাহেনর কােছ ঈ বেরর আেদশ
এল। ৩ আর িতিন যদেনর চারপােশ সম জায়গায় িগেয় রচার করেত লাগেলন যন লােক পােপর মা লােভর জ য মন
ফরায় ও বাি নয়। ৪ ভাববাদী িযশাইয়র পু েক যমন লখা আেছ:

“ রা েরর মে য একজেনর ক বর ডেক ডেক বলেছ,
‘ রভরু জ য পথ র ত কর।
তাঁর জ য চলার পথ সাজা কর।
৫ সম উপ যকা ভরাট কর,

রিতিট পবত ও উপপবত সমান করেত হেব।
আঁকা-বাঁকা পথ সাজা করেত হেব
এবং এবেডা়- খবেডা় পথ সমান করেত হেব।
৬ তােত সকল লােক ঈ বেরর পির রাণ দখেত পােব।’” ‡‡

৭ তখন বাি নবার জ য অেনক লাক যাহেনর কােছ আসেত লাগল। িতিন তােদর বলেলন, “ হ সােপর বংশধেররা!
ঈ বেরর কাছ থেক য রাধ নেম আসেছ তা থেক বাঁচার জ য ক তামােদর সতক কের িদল? ৮ তামরা য মন িফিরেয়ছ
তার ফল দখাও। একথা বলেত কেরা না, য ‘আের অ রাহাম তা আমােদর িপতপৃু ষ’ কারণ আিম তামােদর বলিছ এই
পাথর েলা থেক ঈ বর অ রাহােমর জ য স ান উৎপ করেত পােরন। ৯ গােছর গাডা়েত কুড়লু লাগােনাই আেছ, য গাছ
ভাল ফল িদে না তা কেট আ েন ফেল দওয়া হেব।”

১০ তখন লাকরা তাঁেক িজে স করল, “তাহেল আমােদর িক করেত হেব?”
১১ এর উ ের িতিন তােদর বলেলন, “যিদ কােরা েটা জামা থােক, তেব যার নই তােক যন তার থেক একিট জামা দয়;

আর যার খাবার আেছ, সও অে যর সে সইরকম যন ভাগ কের নয়।”
১২ কেয়কজন কর আদায়কারীও বা াইজ ¶¶হবার জ য এল। তারা তাঁেক বলল, “ , আমরা িক করব?”
১৩ তখন িতিন তােদর বলেলন, “যতটা কর আদায় করার কথা তার চেয় বশী আদায় কােরা না।”
১৪ কেয়কজন সিনকও তাঁেক িজে স করল, “আমােদর িক হেব? আমরা িক করব?”
িতিন তােদর বলেলন, “কােরা কাছ থেক জার কের কান অথ িনও না। কােরা রিত িম যা দাষােরাপ কেরা না। তামােদর

যা বতন তােতই স থেকা।”
১৫ লাকরা মেন মেন আশা কেরিছল, “ যাহনই হয়েতা তােদর সই র যািশত রী ।”
১৬ তােদর এই রকম িচ ার জবােব যাহন বলেলন, “আিম তামােদর জেল বা াইজ কির, িক আমার থেক আেরা শি শালী

একজন আসেছন, আিম তাঁর জেুতার িফেত খালবার যা য নই। িতিনই তামােদর পিব র আ ায় ও আ েন বা াইজ করেবন।
১৭ কুেলার বাতাস িদেয় খামার পির ার করার জ য কুেলা তাঁর হােতই আেছ, তা িদেয় িতিন সব শ য জেডা় কের তাঁর গালায়
তলুেবন আর অিনবাণ আ েন তষূ পিুডে়য় দেবন।” ১৮ আেরা িবিভ উপেদেশর মা যেম লাকেদর উৎসািহত কের যাহন
তােদর কােছ সসুমাচার রচার করেতন।

যাহেনর কেমর সমাি
১৯ শাসনকতা হেরাদ তাঁর ভাইেয়র রী হেরািদযােক িবেয় কেরিছেলন, এরজ য এবং এছাডা়ও তাঁর আেরা অেনক অ যায়

কােজর জ য যাহন হেরাদেক িতর ার করেলন। ২০ তােত হেরাদ যাহনেক ব ী কের কারাগাের পাঠােলন আর এইভােব
িতিন তাঁর অ য সব েমর সে এইিটও যাগ করেলন।

‡‡৩:৬ উ ৃিত িযশাইয় ৪০:৩-৫.
¶¶৩:১২ বা াইজ এিট একিট রীক শদ, যার অথ হল কান যি েক অ সমেয়র জ য জেল ডাবােনা।
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যী যাহেনর কােছ বাি িনেলন
(মিথ ৩:১৩-১৭; মাক ১:৯-১১)

২১ লােকরা যখন বাি িনি ল সই সময় একিদন যী ও বাি িনেলন। বাি ে র পর যী যখন রাথনা করিছেলন,
তখন বগ খেুল গল, ২২ আর বগ থেক পিব র আ া কেপােতর মেতা তাঁর ওপর নেম এেলন। তখন বগ থেক এই রব
শানা গল, “তিুম আমার ি রয় পু র, তামার ওপর আিম খবুই স ।”

যােষেফর বংশ পিরচয়
(মিথ ১:১-১৭)

২৩ রায় ি রশ বছর বয়েস যী তাঁর কাজ কেরন। লােকরা মেন করত িতিন যােষেফরই ছেল।
যােষফ হেলন এিলর ছেল।

২৪ এিল ম েতর ছেল।
ম লিবর ছেল।
লিব মি র ছেল।

মি যা ােয়র ছেল।
যা া যােষেফর ছেল।
২৫ যােষফ ম িথেয়র ছেল।
ম িথয় আেমােসর ছেল।
আেমাস নহেূমর ছেল।
নহমূ ই  িলর ছেল।
ই  িল নিগর ছেল।
২৬ নিগ মােটর ছেল।
মাট ম িথেয়র ছেল।
ম িথয় িশিমিয়র ছেল।
িশিমিয় যােষেখর ছেল।
যােষখ যদূার ছেল।

২৭ যদূা য়াহানার ছেল।
যাহানা রীষার ছেল।

রীষা স বািবেলর ছেল।
স বািবল শ ীেয়েলর ছেল।
শ ীেয়ল নিরর ছেল।
২৮ নির মি র ছেল।
মি অ ীর ছেল।
অ ী কাষেমর ছেল।
কাষম ইল ্মাদেমর ছেল।

ইল ্মাদম এেরর ছেল।
২৯ এর িযেহাশরূ ছেল।
িযেহাশূ ইলীেয়ষেরর ছেল।
ইলীেয়ষর যারীেমর ছেল।
যারীম ম েতর ছেল।

ম ত লিবর ছেল।
৩০ লিব িশিমেয়ােনর ছেল।
িশিমেয়ান যদূার ছেল।
যদূা যােষেফর ছেল।
যােষফ যানেমর ছেল।
যানম ইিলয়াকীেমর ছেল।
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৩১ ইিলয়াকীম িমেলয়ার ছেল।
িমেলয়া িম ার ছেল।
িম া ম েথর ছেল।
ম থ নাথেনর ছেল।
নাথন দায়েূদর ছেল।
৩২ দায়দূ িযশেয়র ছেল।
িযশয় ওেবেদর ছেল।
ওেবদ বায়েসর ছেল।
বায়স সলেমােনর ছেল।

সলেমান নহেশােনর ছেল।
৩৩ নহেশান অ ীনাদেবর ছেল।
অ ীনাদব অদমােনর ছেল।
অদমান অিণর ছেল।
অিণ িহে রােণর ছেল।
িহে রাণ পরেসর ছেল।
পরস িযহদূার ছেল।

৩৪ িযহদূা যােকােবর ছেল।
যােকাব ইস ্হােকর ছেল।
ইস ্হাক অ রাহােমর ছেল।
অ রাহাম ত েহর ছেল।
ত হ নােহােরর ছেল।

৩৫ নােহার স েগর ছেল।
স গ িরয়রু ছেল।
িরয়ু পলেগর ছেল।
পলগ এবেরর ছেল।

এবর শলেহর ছেল।
৩৬ শলহ কনেনর ছেল।
কনন অফ েদর ছেল।

অফ দ শেমর ছেল।
শম নােহর ছেল।
নাহ লমেকর ছেল।

৩৭ লমক মথেূশলেহর ছেল।
মথেূশলহ হেনােকর ছেল।
হেনাক যরেদর ছেল।
যরদ মহলেলেলর ছেল।

মহলেলল কনেনর ছেল।
৩৮ কনন ইেনােশর ছেল।
ইেনাশ শেথর ছেল।
শথ আদেমর ছেল।

আদম ঈ বেরর ছেল।
যী িদয়াবল বারা পরীি ত হন
(মিথ ৪:১-১১; মাক ১:১২-১৩)

৪ ১ এরপর যী পিব র আ ায় পণূ হেয় যদন নদী থেক িফের এেলন: আর আ ার পিরচালনায় রা েরর মে য গেলন।
২ সখােন চি শ িদন ধের িদয়াবল তাঁেক রেলাভেন ফলেত চাইল। সই সময় িতিন িকছইু খা য রহণ কেরন িন। ঐ

সময় পার হেয় গেল যী র িখেদ পল।
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৩ তখন িদয়াবল তাঁেক বলল, “তিুম যিদ ঈ বেরর পু র হও, তেব এই পাথরিটেক িট হেয় যেত বল।”
৪ এর উ ের যী তােক বলেলন, “শাে র লখা আেছ:

‘মানষু কবল িটেতই বাঁেচ না।’” §§
৫ এরপর িদয়াবল তাঁেক একটা উঁচু জায়গায় িনেয় গল আর মহুেূতর মে য জগেতর সম রা য দখাল। ৬ িদয়াবল যী েক

বলল, “এইসব রাে যর পরা রম ও মিহমা আিম তামায় দব, কারণ এই সম ই আমােক দওয়া হেয়েছ, আর আিম যােক
চাই তােকই এসব িদেত পাির। ৭ এখন তিুম যিদ আমার উপাসনা কর তেব এসবই তামার হেব।”

৮ এর উ ের যী তােক বলেলন, “শাে র লখা আেছ:
‘তিুম কবল তামার রভু ঈ বরেকই উপাসনা করেব,
কবল তাঁরই সবা করেব!’” *

৯ এরপর িদয়াবল তাঁেক জ শােলেম িনেয় িগেয় মি েরর চডূা়র ওপের দাঁড় কিরেয় বলল, “তিুম যিদ ঈ বেরর পু র হও,
তেব এখান থেক লাফ িদেয় নীেচ পড।় ১০ কারণ শাে র লখা আেছ:
‘ঈ বর তাঁর বগদূতেদর তামার িবষেয় আেদশ দেবন
যন তারা তামােক র া কের।’ †

১১ আেরা লখা আেছ:
‘তারা তামােক তােদর হােত কের তেুল ধরেব
যন তামার পােয় পাথেরর আঘাত না লােগ।’” ‡

১২ এর উ ের যী তােক বলেলন, “শাে র একথাও বলা হেয়েছ: ‘তিুম তামার রভু ঈ বেরর পরী া কেরা না।’” ¶
১৩ এইভােব িদয়াবল তাঁেক সম রকেমর রেলাভেন ফলার চ া কের, আেরা ভাল সেুযােগর অেপ ায় যী েক ছেড়

চেল গল।
যী লাকজনেক িশ া িদেলন

(মিথ ৪:১২-১৭; মাক ১:১৪-১৫)
১৪ যী পিব র আ ার পিরচালনায় গালীেল িফের গেল ঐ সংবাদ সই অ েলর সব জায়গায় ছিডে়য় পডল়। ১৫ িতিন

তােদর সমাজ-গেৃহ িশ া িদেত লাগেলন, আর সবাই তাঁর রশংসা করেত লাগল।
যী তাঁর িনেজর নগের গেলন

(মিথ ১৩:৫৩-৫৮; মাক ৬:১-৬)
১৬ এরপর যী নাসরেত গেলন, এখােনই িতিন রিতপািলত হেয়িছেলন। তাঁর রীিত অনসুাের িব রামবাের িতিন সমাজ-গেৃহ

§িগেয় সখােন শা র পাঠ করার জ য উেঠ দাঁডা়েলন।
১৭ তাঁর হােত ভাববাদী িযশাইয়র লখা পু কিট দওয়া হল। িতিন পু কিট খেুল সই অংশিট পেলন, যখােন লখা আেছ:

১৮ “ রভরু আ া আমার ওপর আেছন
কারণ দীন দিরে রর কােছ সসুমাচার রচােরর জ য িতিনই আমায় িনযু কেরেছন।
িতিন আমােক ব ীেদর কােছ বাধীনতার কথা
ও অ েদর কােছ দিৃ িফের পাবার কথা ঘাষণা করেত পািঠেয়েছন;
আর িনযািততেদর মু করেত বেলেছন।
১৯ এছাডা় রভরু অনু রহ দােনর বৎসেরর কথা ঘাষণা করেতও পািঠেয়েছন।” **

§§৪:৪ উ ৃিত ি বতীয় িববরণ ৮:৩.
*৪:৮ উ ৃিত ি বতীয় িববরণ ৬:১৩.
†৪:১০ উ ৃিত গীতসংিহতা ৯১:১১.
‡৪:১১ উ ৃিত গীতসংিহতা ৯১:১২.
¶৪:১২ উ ৃিত ি ব. িব. ৬:১৬.
§৪:১৬ সমাজ-গহৃ এই ােন ই দীরা রাথনা, শা র পাঠ ও সাধারণ সভার জ য জেডা় হাত।
**৪:১৯ উ ৃিত িযশাইয় ৬১:১-২.
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২০ এরপর িতিন পু কিট িটেয় সখানকার সহায়কেদর হােত িদেয় বসেলন। স সময় যারা সমাজ-গেৃহ িছল, তােদর
সকেলর দিৃ তাঁর ওপর িগেয় পডল়। ২১ তখন িতিন তােদর বলেলন, “শাে রর এই কথা যা তামরা নেল তা আজ পণূ
হল।”

২২ সকেলই তাঁর খবু রশংসা করল, তাঁর মেুখ অপবূ সব কথা েন তারা আ য হেয় গল। তারা বলল, “এ িক যােষেফর
ছেল নয়?”

২৩ তখন িতিন তােদর বলেলন, “ তামরা িন য়ই আমার িবষেয় রচিলত রবাদিট বলেব, ‘িচিকৎসক, আেগ িনেজেক সু
কর। কফরনাহেূম য সম কাজ কেরছ বেল আমরা েনিছ স সব এখন এখােন িনেজর রােমও কর দিখ!’” ২৪ তারপর যী
বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, কান ভাববাদী তাঁর িনেজর রােম রা য হন না।

২৫–২৬ “সি য বলেত িক এিলয়র সমেয় যখন সােড় িতন বছর ধের আকাশ িছল এবং সারা দেশ ভয় র িভ চলিছল,
সই সময ই রােয়ল দেশ অেনক িবধবা িছল। িক তােদর কােরা কােছ এিলয়েক পাঠােনা হয় িন, কবল সীেদান রেদেশ

সািরফেত সই িবধবার কােছই তাঁেক পাঠােনা হেয়িছল।
২৭ “আবার ভাববাদী ইলীশােয়র সমেয় ই রােয়ল দেশ অেনক কু েরাগী িছল, িক তােদর কউ সু হয় িন, কবল সরুীয়

নামান সু হেয়িছল।”
২৮ এই কথা েন সমাজ-গেৃহর সম লাক রেগ আ ন হেয় গল। ২৯ তারা উেঠ যী েক নগেরর বাইের বার কের িদল আর

নগরিট য পাহােডর় ওপর িছল তার শষ রাে তাঁেক ঠেল িনেয় গল, যন পাহােডর় চডূা় থেক তাঁেক নীেচ ফেল িদেত
পাের। ৩০ িক িতিন তােদর মাঝখান িদেয় চেল গেলন।

অ িচ আ ায় আ রা যি েক যী সু করেলন
(মাক ১:২১-২৮)

৩১ এরপর যী গালীেলর কফরনাহমূ শহের গেলন। সখােন িতিন িব রামবাের তােদর িশ া িদি েলন। ৩২ তাঁর দওয়া
িশ ায় তারা আ য হেয় গল, কারণ তাঁর িশ া িছল মতাযু ।

৩৩ সই সমাজগেৃহ অ িচ আ ায় পাওয়া একজন লাক িছল, স িচৎকার কের বেল উঠল, ৩৪ “ওেহ নাসরতীয় যী !
আমােদর কােছ আপনার িক দরকার? আপিন িক আমােদর বংস করেত এেসেছন? আিম জািন আপিন ক, আপিন ঈ বেরর
পিব র যি !” ৩৫ যী তােক ধমক িদেয় বলেলন, “চপু কেরা! আর ওর ম য থেক বার হেয় যাও!” তখন সই অ িচ আ া
লাকিটেক সকেলর মাঝখােন আছেড় ফেল িদেয় তার কান িত না কের তার মে য থেক বার হেয় গল।

৩৬ এই দেখ লােকরা অবাক হেয় িনেজেদর মে য বলাবিল করেত লাগল, “এর মােন িক? স ূণ মতা ও ক ৃে বর সে
িতিন অ িচ আ ােদর কুম কেরন আর তারা বার হেয় যায়।” ৩৭ তাঁর িবষেয় এই কথা সই অ েলর সব র ছিডে়য় পডল়।

যী এক রীেলাকেক আেরা যদান করেলন
(মিথ ৮:১৪-১৭; মাক ১:২৯-৩৪)

৩৮ যী সমাজ-গহৃ থেক বিরেয় িশেমােনর বািডে়ত গেলন। সখােন িশেমােনর শা ডী় খবু বের ভগুিছেলন, তাই তারা
এেস তাঁেক অনেুরাধ করল যন িতিন তাঁেক সু কেরন। ৩৯ তখন যী তাঁর কােছ দাঁিডে়য় বরেক ধমক িদেলন, এর ফেল

বর ছেড় গল, আর িতিন তখনই উেঠ তােদর খাওয়া দাওয়ার যব া করেত লাগেলন।

আেরা ব লাকেক যী সু করেলন
৪০ সযূ অ যাবার সময় লাকরা তােদর ব ু-বা ব ও পিরবােরর লাকজন, যারা নানা রােগ অসু িছল তােদর যী র কােছ

িনেয় এল। যী তােদর রে যেকর ওপের হাত রেখ তােদর সু করেলন। ৪১ তােদর অেনেকর মে য থেক ভতূ বার হেয়
এল। তারা িচৎকার কের বলেত লাগল, “আপিন ঈ বেরর পু র।” িক িতিন তােদর ধমক িদেলন, তােদর কথা বলেত িদেলন
না, কারণ তারা জানত য িতিনই সই রী ।

যী অ যা য শহের গেলন
(মাক ১:৩৫-৩৯)

৪২ ভার হেল যী সই জায়গা ছেড় এক িনজন জায়গায় চেল গেলন। িক িবরাট জনতা তাঁর খাঁজ করেত লাগল; আর
িতিন যখােন িছেলন সখােন এেস হািজর হল এবং িতিন যন তােদর কাছ থেক চেল না যান সজ য তাঁেক আটকােত চ া
করল। ৪৩ িক িতিন তােদর বলেলন, “ঈ বেরর রাে যর এই সসুমাচার আমােক অ যা য শহেরও বলেত হেব, কারণ এরই
জ য আমােক পাঠােনা হেয়েছ।”
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৪৪ এরপর িতিন িযহিূদযার িবিভ সমাজ-গেৃহ রচার করেত লাগেলন।
িপতর, যােকাব এবং যাহন যী েক অনসুরণ করেলন

(মিথ ৪:১৮-২২; মাক ১:১৬-২০)

৫ ১ একিদন যী িগেনষরত রেদর ধাের দাঁিডে়য়িছেলন। ব েলাক তাঁর চারপােশ ভীড় কের দাঁিডে়য় ঈ বেরর িশ া নিছল।
২ িতিন দখেলন, রেদর ধাের িট নৗকা দাঁিডে়য় আেছ আর জেলরা নৗকা থেক নেম জাল ধেু । ৩ িতিন একিট নৗকায়

উঠেলন, সই নৗকািট িছল িশেমােনর। যী তাঁেক তীর থেক নৗকািটেক একটু দূের িনেয় যেত বলেলন। তারপর িতিন নৗকায়
বেস সখান থেক লাকেদর িশ া িদেত লাগেলন।

৪ তাঁর কথা শষ হেল িতিন িশেমানেক বলেলন, “এখন গভীর জেল নৗকা িনেয় চল, আর সখােন মাছ ধরার জ য তামােদর
জাল ফল।”

৫ িশেমান উ র িদেলন, “ রভ,ু আমরা সারা রাত ধের কেঠার পির রম কের িকছইু ধরেত পাির িন; িক আপিন যখন
বলেছন তখন আিম জাল ফলব।” ৬ তাঁরা জাল ফলেল রচরু মাছ জােল ধরা পডল়। মােছর ভাের তােদর জাল িছঁেড় যাবার
উপ রম হল। ৭ তখন তাঁরা সাহাে যর জ য ইশারা কের অ য নৗকার স ীেদর ডাকেলন। স ীরা এেস েটা নৗকায় এত
মাছ বাঝাই করেলন য স েলা ডেুব যাবার উপ রম হল।

৮–৯ এই দেখ িপতর যী র পােয় পেড় বলেলন, “ রভু আিম একজন পাপী। আপিন আমার কাছ থেক চেল যান।” কারণ
জােল এত মাছ ধরা পেডে়ছ দেখ িতিন ও তাঁর স ীরা সকেল অবাক হেয় িগেয়িছেলন। ১০ িসবিদেয়র ছেল যােকাব ও যাহন
যাঁরা তাঁর ভাগীদার িছেলন তাঁরাও অবাক হেয় িগেয়িছেলন।

তখন যী িশেমানেক বলেলন, “ভয় পও না, এখন থেক তিুম মাছ নয় বরং মানষু ধরেব।”
১১ এরপর তাঁরা নৗকা েলা তীের এেন সব িকছ ু ফেল রেখ যী র সে চলেলন।

একজন কু রাগীেক যী আেরা যদান করেলন
(মিথ ৮:১-৪; মাক ১:৪০-৪৫)

১২ একবার যী কান এক নগের িছেলন, সখােন একজন লাক যার সবা কু েরােগ ভের িগেয়িছল, স যী েক দেখ তাঁর
সামেন উপডু় হেয় পেড় িমনিত কের বলল, “ রভ,ু আপিন যিদ ই া কেরন তাহেলই আমােক ভােলা করেত পােরন।”

১৩ তখন যী হাত বািডে়য় তােক ছ ুঁেয় বলেলন, “আিম তা-ই চাই। তিুম আেরা য লাভ কর!” আর সে সে তার কু
ভােলা হেয় গল। ১৪ তখন যী তােক আেদশ করেলন, “ দখ, একথা কাউেক বােলা না; িক যাও, যাজকেদর কােছ িগেয়
িনেজেক দখাও, আর িচ হবার জ য মািশর িনেদশ মেতা বিল উৎসগ কর। তিুম য আেরা য লাভ কেরছ, সবার সামেন
এইভােব তা রকাশ কর।”

১৫ যী র িবষেয় নানা খবর চতিুদেক আেরা ছিডে়য় পডে়ত লাগল, আর ব েলাক ভীড় কের তাঁর কথা নেত ও রাগ থেক
সু হবার জ য তাঁর কােছ আসেত লাগল। ১৬ িক যী রায়ই িনজন জায়গায় রা েরর মে য িগেয় রাথনা করেতন।

যী একজন প ুেক সু কেরন
(মিথ ৯:১-৮; মাক ২:১-১২)

১৭ একিদন িতিন যখন িশ া িদে ন তখন সখােন কেয়কজন ফরীশী ও যব ার িশ ক বেসিছল। এরা গালীল ও িযহিূদয়ার
রিতিট নগর ও জ শােলম থেক এেসিছল। রাগীেদর সু করার জ য রভরু শি যী র মে য িছল। ১৮ সই সময়

কেয়কজন লাক খােট কের একজন প ুেক বেয় িনেয় এল। তারা তােক ভতের যী র কােছ িনেয় যাবার চ া করিছল; ১৯ িক
ভীেডর় জ য ভতের যাবার পথ পল না। তখন তারা ছােদ উেঠ ছােদর টািল সিরেয় তােক তার খািটযা সেমত লাকেদর মােঝ
যখােন যী িছেলন সখােন নািমেয় িদল। ২০ তােদর এই িব বাস দেখ যী বলেলন, “ তামার পাপ মা করা হল।”

২১ এই েন ই দী যব ার িশ করা ও ফরীশীরা িনেজেদর মে য মেন মেন ভাবেত লাগল, “এই লাকটা ক য ঈ বর
িন া করেছ! একমা র ঈ বর ছাডা় আর ক পাপ মা করেত পাের?”

২২ িক যী তােদর মেনর িচ া বঝুেত পের বলেলন, “ তামরা মেন মেন কন ঐ কথা ভাবছ? ২৩ কানটা বলা সহজ,
‘ তামার পাপ মা করা হল,’ না ‘তিুম উেঠ হঁেট বডা়ও?’ ২৪ িক তামরা যন জানেত পােরা য পিৃথবীেত পাপ মা করার
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মতা মানবপেু রর ††আেছ।” তাই িতিন প ু লাকিটেক বলেলন, “আিম তামায় বলিছ, ওেঠা! তামার খািটয়া তেুল িনেয়
বািড় যাও।”

২৫ আর লাকিট সে সে তােদর সামেন উেঠ দাঁডা়ল আর য খািটয়ার ওপর স েয়িছল তা তেুল িনেয় ঈ বেরর রশংসা
করেত করেত বািড় চেল গল। ২৬ এই দেখ সবাই খবু আ য হেয় গল, আর ঈ বেরর রশংসা করেত লাগল। তারা ভয় ও
ভি েত পণূ হেয় বলেত লাগল, “আজ আমরা এক িব য়কর ঘটনা দখলাম।”

লিবর যী েক অনসুরণ
(মিথ ৯:৯-১৩; মাক ২:১৩-১৭)

২৭ এই ঘটনার পর যী সখান থেক বাইের গেল কর আদায় করার জায়গায় লিব নােম একজন কর আদায়কারীেক বেস
থাকেত দখেলন। যী তােক বলেলন, “আমার সে এস!” ২৮ আর লিব সব িকছ ু ফেল রেখ উেঠ পডে়লন ও যী র সে
চলেলন।

২৯ যী র জ য লিব তাঁর বািডে়ত একটা বড় ভােজর আেয়াজন করেলন। তােদর সে অেনক কর আদায়কারী ও অ যা য
আেরা অেনেক খেত বসল। ৩০ তখন ফরীশী ও তােদর যব ার িশ করা যী র অনগুামীেদর কােছ অিভেযাগ কের বলল,
“ তামরা কন কর আদায়কারী ও ম লাকেদর সে ভাজন পান কর?”

৩১ এর জবােব যী তােদর বলেলন, “সু লােকেদর জ য িচিকৎসেকর রেয়াজন নই; িক যারা অসু তােদর জ য
িচিকৎসেকর দরকার আেছ। ৩২ আিম ধািমকেদর নয় িক ম লাকেদর ডাকেত এেসিছ; যন তারা পােপর পথ থেক ফের।”

যী উপবাস স েক রে র উ র িদেলন
(মিথ ৯:১৪-১৭; মাক ২:১৮-২২)

৩৩ তারা যী েক বলল, “ যাহেনর অনগুামীরা রায়ই রাথনা ও উপবাস কের, ফরীশীেদর অনগুামীরাও তা কের; িক
আপনার অনগুামীরা তা সব সময়ই ভাজন পান করেছ।”

৩৪ যী তােদর বলেলন, “বর সে থাকেত িক তামরা বর যা রীেদর উেপাস কের থাকেত বলেত পার? ৩৫ িক এমন
সময় আসেছ যখন বরেক তােদর কাছ থেক সিরেয় নওয়া হেব আর সই সময় তারা উেপাস করেব।”

৩৬ িতিন তােদর কােছ একিট দ ৃ া িদেয় বলেলন, “নতনু জামা থেক একিট টকুেরা িছঁেড় িনেয় কউ িক পরুােনা জামায়
তািল দয়? যিদ কউ তা কের তেব স তার নতনু জামািট িছঁডল়, আবার সই ছঁডা় কাপেডর় টকুেরা পরুােনার সে মানােব
না। ৩৭ পরুােনা চামডা়র থিলেত কউ টাটকা রা ারস রােখ না, রাখেল টাটকা রা ারস চামডা়র থিলিট ফািটেয় দেব তােত
রস ও পেড় যােব আর থিল ও ন হেব। ৩৮ টাটকা রা ারস নতনু চামডা়র থিলেত রাখাই উিচত; ৩৯ আর পরুােনা রা ারস
পান করার পর কউ টাটকা রা ারস পান করেত চায় না, কারণ স বেল ‘পরুাতনটাই ভাল।’”

যী ই িব রামবােরর রভু
(মিথ ১২:১-৮; মাক ২:২৩-২৮)

৬ ১ কান এক িব রামবাের যী একিট শ য েতর ম য িদেয় যাি েলন। তাঁর িশ যরা শীষ িছঁেড় হােত মেড় মেড়
খাি েলন। ২ এই দেখ কেয়কজন ফরীশী বলল, “ য কাজ করা িব রামবাের িবিধ-স ত নয় তা তামরা করছ কন?”

৩ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “দায়দূ ও তাঁর স ীেদর যখন িখেদ পেয়িছল তখন তাঁরা িক কেরিছেলন তা িক তামরা
পড় িন? ৪ িতিন তা ঈ বেরর গেৃহ ঢেুক ঈ বেরর উে ে য িনেবিদত িট িনেয় খেয়িছেলন, আর তাঁর স ীেদর তা িদেয়িছেলন,
যা যাজক ছাডা় অ য কােরা খাওয়া িবিধ-স ত িছল না।” ৫ যী তােদর আরও বলেলন, “মানবপু রই িব রামবােরর রভ।ু”

িব রামবাের যী এক যি েক সু করেলন
(মিথ ১২:৯-১৪; মাক ৩:১-৬)

৬ আর এক িব রামবাের িতিন সমাজ-গেৃহ িগেয় িশ া িদেত লাগেলন। সখােন একজন লাক িছল যার ডান হাতিট িকেয়
িগেয়িছল। ৭ িতিন তােক িব রামবাের সু কেরন িক না দখার জ য যব ার িশ করা ও ফরীশীরা তাঁর ওপর নজর রাখিছল,
যন তারা যী র িব ে দাষ দবার কান সূ র খুঁেজ পায়। ৮ যী তােদর মেনর িচ া জানেতন, তাই য লাকিটর হাত
িকেয় িগেয়িছল তােক বলেলন, “তিুম সকেলর সামেন উেঠ দাঁডা়ও!” তখন সই লাকিট সকেলর সামেন উেঠ দাঁডা়ল। ৯ যী

††৫:২৪ মানবপু র যী , দািন. ৭:১৩-১৪ রীে র জ য এই নাম যবহার করা হেয়েছ, ইিন সই যি যােক ঈ বর জগেতর
মানেুষর পির রাতা িহসােব পািঠেয়িছেলন।
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তােদর বলেলন, “আিম তামােদর একটা র কির, িব রামবাের িক করা িবিধস ত, ভাল করা না িত করা? কাউেক রােণ
বাঁচােনা না বংস করা?”

১০ চারপােশ তােদর সকেলর িদেক তািকেয় িতিন লাকিটেক বলেলন, “ তামার হাতখানা বাডা়ও।” স তাই করেল তার হাত
স ূণ বাভািবক হেয় গল। ১১ িক ফরীশী ও যব ার িশ করা রােগ বলেত লাগল। তারা িনেজেদর মে য আেলাচনা
করেত লাগল, “যী র রিত িক করা হেব?”

যী বােরাজন রিরতেক মেনানীত করেলন
(মিথ ১০:১-৪; মাক ৩:১৩-১৯)

১২ যী সই সময় একবার রাথনা করার জ য একিট পবেত গেলন। সারা রাত ধের ঈ বেরর কােছ রাথনায় কাটােলন।
১৩ সকাল হেল িতিন তাঁর অনগুামীেদব িনেজর কােছ ডাকেলন ও তাঁেদর ম য থেক বােরাজনেক মেনানীত কের তাঁেদর
“ রিরত” পেদ িনেয়াগ করেলন। তাঁরা হেলন,
১৪ িশেমান যার নাম রাখেলন িতিন িপতর
আর তার ভাই আি রয়,
যােকাব
ও যাহন
আর িফিলপ
ও বথলময়,
১৫ মিথ,
থামা,

আলেফেয়র ছেল যােকাব,
িশেমান য িছল দশ ভ দেলর লাক।
১৬ যােকােবর ছেল িযহদূা
আর িযহদূা ঈ িরেয়াতীয়, য পের িব বাসঘাতেক পিরণত হেয়িছল।

যী িশ া িদেলন ও আেরা যদান করেলন
(মিথ ৪:২৩-২৫; ৫:১-১২)

১৭ যী তাঁর রিরতেদর ‡‡সে িনেয় পবত থেক নেম একটা সমতল জায়গায় িগেয় দাঁডা়েলন। সখােন তাঁর আেরা
অনগুামী এেস জেডা় হেয়িছল। সম িযহদূা জ শােলম এবং সার সীেদােনর সমু র উপকূলবতী অ ল থেক িব র লাক
তাঁর কােছ এেস জড় হল। ১৮ তাঁরা তার কথা নেত ও তােদর রাগ- যািধ থেক সু হেত তাঁর কােছ এেসিছল। যাঁরা ম
আ ার রেকােপ ক পাি ল তারাও সু হল। ১৯ সকেলই তাঁেক শ করার চ া করেত লাগল, কারণ তাঁর ম য থেক
শি বার হেয় তােদর আেরা য দান করিছল।

২০ যী তাঁর অনগুামীেদর িদেক তািকেয় বলেত লাগেলন,
“দির ররা তামরা ধ য,
কারণ ঈ বেরর রা য তামােদরই।
২১ তামরা এখন যারা ুিধত, তারা ধ য
কারণ তামরা পিরত ৃ হেব।
তামরা এখন যারা চােখর জল ফলছ, তারা ধ য,

কারণ তামরা আন করেব।
২২ “ধ য তামরা যখন মানবপেু রর লাক বেল অ যরা তামােদর ঘণৃা কের, সমাজচু্যত কের, অপমান কের, তামােদর

নাম মেুখ আনেত চায় না এবং তামােদর িকছেুতই মেন িনেত পাের না। ২৩ সই িদন তামরা আন করেব, আনে ন ৃ য
করেব কারণ দখ বেগ তামােদর জ য পরু ার সি ত আেছ। ওেদর পবূপু ষরা ভাববাদীেদর সে এই রকমই যবহার
কেরেছ।
২৪ “িক ধনী যি রা, িধ তামােদর,
কারণ তামরা তা এখনই সখু পা ।

‡‡৬:১৭ রিরত রিরত তােদরই বলা হত, যােদর যী তাঁর কােজর জ য িবেশষ সহায়ক িহসােব মেনানীত কেরিছেলন।
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২৫ তামরা যারা আজ পিরত ৃ , িধ তামােদর,
কারণ তামরা ুধাত হেব।
তামরা যারা আজ হাসছ, িধ তামােদর,

কারণ তামরা কাঁদেব, শাক করেব।
২৬ “িধ তামােদর যখন সব লাক তামােদর রশংসা কের, কারণ এইসব লাকেদর পবূপু ষরা ভ ভাববাদীেদরও

রশংসা করত।
শ েদর ভালবােসা

(মিথ ৫:৩৮-৪৮; ৭:১২)
২৭ “ তামরা যারা নছ, আিম িক তামােদর বলিছ, তামরা তামােদর শ েদর ভালেবেসা। যারা তামােদর ঘণৃা কের,

তােদর ম ল কেরা। ২৮ যারা তামােদর অিভশাপ দয়, তােদর আশীবাদ কেরা। যারা তামােদর সে ব্যবহার কের, তােদর
জ য রাথনা কেরা। ২৯ কউ যিদ তামার একগােল চড় মাের, তার কােছ অপর গালিট বািডে়য় দাও। কউ যিদ তামার চাদর
কেড় নয়, তােক তামার জামািটও িনেত দাও। ৩০ তামার কােছ য চায় তােক দাও। আর তামার কান িজিনস যিদ কউ
নয়, তেব তা ফরত চও না। ৩১ অে যর কাছ থেক তিুম যমন যবহার পেত চাও, তােদর সে ও তিুম তমিন যবহার

কেরা।
৩২ “যারা তামােদর ভালবােস, তামরা যিদ কবল তােদরই ভালবাস, তেব তােত রশংসার িক আেছ? কারণ পাপীরাও তা

একই রকম কের। ৩৩ যারা তামােদর উপকার কের, তামরা যিদ কবল তােদরই উপকার কর, তােত রশংসার িক আেছ?
পাপীরাও তা তাই কের। ৩৪ যারা ধার শাধ করেত পাের এমন লাকেদরই যিদ কবল তামরা ধার দাও, তেব তােত রশংসার
িক আেছ? এমন িক পাপীরাও তা িফের পাবার আশায় তােদর মেতা পাপীেদর ধার দয়।

৩৫ “িক তামরা তামােদর শ েদর ভালেবেসা, তােদর ম ল কেরা, আর িকছইু িফের পাবার আশা না রেখ ধার িদও।
তাহেল তামােদর মহাপরু ার লাভ হেব, আর তামরা হেব পরেম বেরর স ান, কারণ িতিন অকৃত ও েদর রিতও দয়া
কেরন। ৩৬ তামােদর িপতা যমন দয়ালু তামরাও তমন দয়ালু হও।

িনেজেদর িদেক তাকাও
(মিথ ৭:১-৫)

৩৭ “অপেরর িবচার কেরা না, তাহেল তামােদরও িবচােরর স ুখীন হেত হেব না। অপেরর দাষ ধেরা না, তাহেল তামােদরও
দাষ ধরা হেব না। অ যেক মা কেরা, তাহেল তামােদরও মা করা হেব। ৩৮ দান কর, রিতদান তিুমও পােব। তারা
তামােদর অেনক বশী কের, চেপ চেপ, ঝাঁিকেয় ঝাঁিকেয় উপেচ দেব। কারণ অ যেদর জ য য মােপ মেপ িদ , সই

মােপই তামােদর মেপ দওয়া হেব।”
৩৯ যী তােদর কােছ আর একিট দ ৃ া িদেলন, “একজন অ িক অ য একজন অ েক পথ দখােত পাের? তাহেল িক

তারা উভেয়ই গেত পডে়ব না? ৪০ কান ছা র তার িশ েকর উে নয়; িক িশ া স ূণ হেল রে যক ছা র তার িশ েকর
মেতা হেত পাের।

৪১ “ তামার ভাইেয়র চােখ য কুেটা আেছ তিুম সটা দখছ, িক তামার িনেজর চােখ য ত া আেছ সটা দখছ না,
কন? ৪২ তামার িনেজর চােখ য ত া আেছ তা যখন ল ্য করছ না, তখন কমন কের তামার ভাইেক বলেত পার, ‘ভাই
তামার চােখ য কুেটাটা আেছ, এস তা বার কের িদই।’ কন তিুম একথা বল? ভ ! রথেম তামার িনেজর চাখ থেক ত া

বার কের ফল, আর তেবই তামার ভাইেয়র চােখ য কুেটা আেছ, তা বার করার জ য কের দখেত পােব।
’ রকার ফল

(মিথ ৭:১৭-২০; ১২:৩৪-৩৫)
৪৩ “এমন কান ভাল গাছ নই যােত খারাপ ফল ধের, আবার এমন কান খারাপ গাছ নই যােত ভাল ফল ধের। ৪৪ রে যক

গাছেক তার ফল িদেয়ই চনা যায়। লােক কাঁটা- ঝাপ থেক ডমুরু ফল তােল না, বা বেুনা ঝাপ থেক রা া সং রহ কের
না। ৪৫ সৎ লােকর অ েরর ভাল ভা ার থেক ভাল িজিনসই বার হয়। আর লােকর ম অ র থেক ম িবষয়ই বার
হয়। মানেুষর অ ের যা থােক তার মখু স কথাই বেল।
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’ রকার লাক
(মিথ ৭:২৪-২৭)

৪৬ “ তামরা কন আমােক ‘ রভ,ু রভ’ু বেল ডাক, অথচ আিম যা বিল তা কর না? ৪৭ য কউ আমার কােছ আেস ও
আমার কথা েন সসব পালন কের, স কার মেতা? ৪৮ স এমন একজন লােকর মেতা, য বািড় তরী করেত গভীর ভােব
খুঁেড় পাথেরর ওপর িভত গাঁথল। তাই যখন ব যা এল, তখন নদীর জেলর ঢউ এেস সই বািডি়টেত আঘাত করল, িক তা
নডা়েত পারল না, কারণ তার িভত িছল মজবতু।

৪৯ “ য আমার কথা শােন অথচ সই মেতা কাজ না কের, স এমন একজন লােকর মেতা, য মািটর উপর িভত ছাডা়ই
বািড় তরী কেরিছল। পের নদীর রাত এেস তােত আঘাত করেল তখনই বািডট়া ভেঙ পডল় এবং এেকবাের বংস হেয়
গল।”

একজন দাসেক যী সু করেলন
(মিথ ৮:৫-১৩; যাহন ৪:৪৩-৫৪)

৭ ১ যী লাকেদর যা বলেত চেয়িছেলন তা বলা শষ কের কফরনাহমূ শহের গেলন। ২ সখােন একজন রামীয় শতপিতর
এক রীতদাস তর অসেুখ মরনাপ হেয়িছল। এই রীতদাসিট শতপিতর অিত ি রয় িছল। ৩ শতপিত যখন যী র

কথা নেত পেলন তখন ই দীেদর কেয়কজন নতােক িদেয় যী র কােছ বেল পাঠােলন, যন যী এেস তাঁর দােসর জীবন
র া কেরন। ৪ তাঁরা যী র কােছ এেস তােক িবেশষভােব অনেুরাধ কের বলেলন, “যাঁর জ য আপনােক এই কাজ করেত বলিছ,
িতিন একজন যা য লাক। ৫ কারণ িতিন আমােদর লাকেদর ভালবােসন, আর িতিন আমােদর জ য একটা সমাজ-গহৃ িনমাণ
কের িদেয়েছন।”

৬ তখন যী তােদর সে গেলন। িতিন যখন সই বািডর় কাছাকািছ এেসেছন তখন সই শতপিত তাঁর ব ুেদর িদেয় বেল
পাঠােলন, “ রভু আপিন আর ক করেবন না, কারণ আপিন য আমার বািডে়ত আেসন তার যা য আিম নই। ৭ এই কারেণই
আিম িনেজেক আপনার কােছ যাবার উপযু মেন কির না। আপিন কবল মেুখ বলনু তােতই আমার ঐ দাস ভাল হেয় যােব।
৮ কারণ আিমও একজেনর অধীেন কাজ কির, আর আমার অধীেনও সিনকরা কাজ কের। আিম যিদ কাউেক বিল ‘যাও’ তখন
স যায়, আবার কাউেক যিদ বিল ‘এস’ তেব স আেস। আর আিম যখন একজনেক বিল, ‘এটা কর,’ তখন স তা কের।”

৯ এই কথা েন যী আ য হেলন। য সব লাক ভীড় কের তাঁর িপছেন িপছেন আসিছল, তােদর িদেক িফের িতিন বলেলন,
“আিম তামােদর বলিছ, এমন িক ই রােয়লীয়েদর মে যও এত বড় িব বাস আিম কখনও দিখিন।”

১০ সনাপিত যােদর পািঠেয়িছেলন, তারা বািড় িফের িগেয় দখল য সই চাকর ভাল হেয় গেছ।

যী একজেনর জীবন দান করেলন
১১ এর অ িদন পেরই যী নািয় নােম একিট নগেরর িদেক যাি েলন। তাঁর িশ যরা এবং আরও অেনক লাক তাঁর সে

সে যাি ল। ১২ িতিন যখন সই নগেরর ফটেকর কাছাকািছ এেসেছন, তখন একজন মতৃ লাকেক বেয় িনেয় যাওযা হি ল।
সই মতৃ লাকিট িছল তার িবধবা মােয়র একমা র পু র। সই নগেরর অেনক লাক সই িবধবার সে সে যাি ল। ১৩ সই

িবধবােক দেখ তার জ য রভরু খবুইদয়া হল। িতিন তােক বলেলন, “তিুম কঁেদা না।” ১৪ তারপর িতিন কােছ এেস শেবর
খাট ছ ুঁেলন, তখন যারা মতৃেদহ বেয় িনেয় যাি ল তারা দাঁিডে়য় পডল়। এমন সময় যী বলেলন, “যবুক, আিম তামায় বলিছ
তিুম ওেঠা।” ১৫ তখন সই লাকিট উেঠ বসল, আর কথা বলেত করল। যী তখন তােক তার মােয়র কােছ িফিরেয়
িদেলন।

১৬ এই দেখ সকেলর মন ভয় ও ভি েত পণূ হল। তারা ঈ বেরর রশংসা কের বলেত লাগল, “আমােদর মে য একজন
মহান ভাববাদীর আিবভাব হেয়েছ।” তারা আরও বলেত লাগল, “ঈ বর তাঁর লাকেদর সাহা য করেত এেসেছন।”

১৭ যী র িবষেয় এইসব কথা িযহিূদয়া ও তার আশপােশর সব জায়গায় ছিডে়য় পডল়।
যাহেনর িজ াসা
(মিথ ১১:২-১৯)

১৮ বাি দাতা যাহেনর অনগুামীরা এইসব ঘটনার কথা যাহনেক জানাল। তখন যাহন তার জন অনগুামীেক ডেক
১৯ রভরু কােছ িজে স কের পাঠােলন য, “যাঁর আগমেণর কথা আেছ আপিনই িক সই, না আমরা অ য কােরার জ য
অেপ া করব?”
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২০ সই লােকরা যী র কােছ এেস বলল, “বাি দাতা যাহন আপনার কােছ আমােদর িজে স করেত পািঠেয়েছন। ‘যাঁর
আসবার কথা আপিনই িক সই যি , না আমরা অ য কােরা অেপ ায় থাকব?’”

২১ সই সময় যী অেনক লাকেক িবিভ রাগ ও যািধ থেক সু করিছেলন, অ িচ আ ায় পাওয়া লাকেদর ভাল
করিছেলন, আর অেনক অ লাকেক দিৃ শি দান করিছেলন। ২২ তখন িতিন তােদর রে র জবােব বলেলন, “ তামরা যা
দখেল ও নেল তা িগেয় যাহনেক বল। অ রা দখেত পাে , খাঁডা়রা হাঁটেছ, কু রাগীরা সু হে , বিধররা নেছ, মরা

মানষু বঁেচ উঠেছ; আর দির ররা সসুমাচার নেত পাে । ২৩ ধ য সই লাক, য আমােক রহণ করার জ য মেন কান
ি বধা বাধ কের না।”

২৪ যাহেনর কাছ থেক যারা এেসিছল তারা চেল গেল পর যী সমেবত সই লাকেদর কােছ যাহেনর িবষেয় বলেলন,
“ তামরা রা েরর মে য িক দখেত িগেয়িছেল? বাতােস একিট বত গাছ লেছ তাই? ২৫ তা না হেল িক দখেত িগেয়িছেল?
একজন লাক বশ জমকােলা পাশাক পরা? না। যারা দামী জামা কাপড় পের এবং িবলােস জীবন কাটায় তারা তা রাসােদ
থােক। ২৬ তেব তামরা িক দখেত িগেয়িছেল? একজন ভাববাদীেক? যাঁ, আিম তামােদর বলিছ, তামরা যােক দেখছ িতিন
একজন ভাববাদীর থেকও মহান। ২৭ ইিন সই লাক যার িবষেয় লখা হেয়েছ:
‘ দখ, আিম তামার আেগ আেগ আমার এক সহায়কেক পাঠাি ।
স তামার আেগ িগেয় তামার পথ র ত করেব।’ ¶¶

২৮ আিম তামােদর বলিছ, রীেলােকর গভজাত সকল মানেুষর মে য যাহেনর চেয় র কউ নই, তবু ঈ বেরর রাে য
ু রতম যি ও যাহেনর চেয় মহান।”
২৯ (যারা যী র রচার েনিছল, তােদর মে য পাপী রা ও কর আদায়কারীরাও যাহেনর বাি িনেয় বীকার করল

য ঈ বর যায়পরায়ণ। ৩০ িক ফরীশী ও যব ার িশ করা যাহেনর কােছ বাি িনেত অ বীকার কের তােদর জীবেন
ঈ বেরর ই ােক অ রা য করল।)

৩১ “তাহেল আিম িকেসর সে এই যেুগর লাকেদর তলুনা করব? এরা কমন ধরেণর লাক? ৩২ এরা ছাট ছেলেদর মেতা,
যারা হােট বেস এেক অপরেক বেল,
‘আমরা তামােদর জ য বাঁিশ বাজালাম,
িক তামরা নাচেল না।
আমরা তামােদর জ য শাকগাথা গাইলাম,
িক তামরা কাঁদেল না।’
৩৩ কারণ বাি দাতা যাহন এেসেছন, িতিন িট খান না আর রা ারসও পান কেরন না, আর তামরা বল, ‘ওেক
ভেূত পেয়েছ।’ ৩৪ মানবপু র এেস পানাহার কেরন; আর তামরা বল, ‘ দখ! ও পটকু, ম যপায়ী, আবার পাপী ও কর
আদায়কারীেদর ব ু।’ ৩৫ রজা তার কােজর বারাই রমাণ কের য তা িনেদাষ।”

িশেমান ফরীশী
৩৬ একিদন একজন ফরীশী তার বািডে়ত যী েক িনম রণ করল। তাই িতিন তার বািডে়ত িগেয় সখােন খাবার আসন

িনেলন।
৩৭ সই নগের একজন ির রা রীেলাক িছল। ফরীশীর বািডে়ত যী খেত এেসেছন জানেত পের স একটা বত

পাথেরর িশিশেত কের ব মূ য আতর িনেয় এল। ৩৮ স যী র িপছেন তাঁর পােয়র কােছ নতজানু হেয় কঁেদ কঁেদ চােখর
জেল তাঁর পা িভজােত লাগল। তারপর স তার মাথার চলু িদেয় তাঁর পা মিুছেয় িদল, আর তাঁর পােয় চমুু িদেয় সই আতর
তাঁর পােয় ঢেল িদল।

৩৯ য ফরীশী যী েক িনম রণ কেরিছল, এই দেখ স মেন মেন বলল, “এই লাকটা যিদ ভাববাদী হয় তেব িন য়ই
বঝুেত পারত, য তার পা ছ ুঁে স ক এবং িক ধরেণর রীেলাক, এবং এও জানেত পারত য রীেলাকিট পাপী।”

৪০ এর জবােব যী তােক বলেলন, “িশেমান, তামােক আমার িকছ ু বলার আেছ।”
িশেমান বলল, “ বশ তা , বলনু।”
৪১ যী বলেলন, “ কান এক মহাজেনর কােছ জন লাক টাকা ধারত। একজন পাঁচেশা েপার মু রা আর একজন প াশ

েপার মু রা। ৪২ িক তারা কউই ঋণ শাধ করেত না পারােত িতিন দয়া কের উভেয়র ঋণই মকুব কের িদেলন। এখন
এেদর মে য ক তাঁেক বশী ভালবাসেব?”

৪৩ িশেমান বলল, “আিম মেন কির যার বশী ঋণ মকুব করা হল স-ই।”

¶¶৭:২৭ উ ৃিত মালািখ ৩:১.
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যী তােক বলেলন, “তিুম িঠক বেলছ।” ৪৪ এরপর যী সই রীেলাকিটর িদেক িফের িশেমানেক বলেলন, “তিুম এই
রীেলাকিটেক দখছ? আিম তামার বািডে়ত এলাম আর তিুম আমায় পা ধাবার জল পয িদেল না। িক ও চােখর জেল

আমার পা ধইুেয় িদল আর িনেজর চলু িদেয় তা মিুছেয় িদল। ৪৫ বাগত জানাবার রথা অনসুাের তিুম আমায় চমুু িদেল না;
িক আিম আসার পর থেকই স আমার পােয় চমুু িদেয় চেলেছ। ৪৬ তিুম আমার মাথায় তল িদেয় অিভেষক করেল না; িক
স আমার পােয় সগুি আতর ঢেল তা অিভিষ করল। ৪৭ এেতই বাঝা যায় য স বশী ভালবাসা দখাে , সইজ যই

আিম বলিছ, এর পাপ অেনক হেলও তা মা করা হেয়েছ; িক যােক অ মা করা হয়, স অ ভালবােস।”
৪৮ এরপর যী সই রী লাকিটেক বলেলন, “ তামার পােপর মা হল।”
৪৯ যারা তাঁর সে খেত বেসিছল, তারা পর র বলাবিল করেত লাগল, “ইিন ক য পাপ মা কেরন?”
৫০ িক যী সই রী লাকিটেক বলেলন, “ তামার িব বাসই তামায় মু কেরেছ, তামার শাি হা ।”

অনগুামীেদর সে যী

৮ ১ এরপর যী রােম ও নগের নগের ঘেুর ঈ বেরর রাে যর সসুমাচার রচার করেত লাগেলন; তাঁর সে িছেলন সই
বােরাজন রিরত। ২ এমন কেয়কজন রীেলাকও তাঁর সে িছেলন, যারা নানারকম রাগ যািধ থেক সু হেয়িছেলন

ও অ িচ আ ার কবল থেক মু হেয়িছেলন। এঁেদর মে য িছেলন মিরয়ম ম লীনী, এর মে য থেক যী সাতিট ম আ া
দূর কের িদেয়িছেলন। ৩ রাজা হেরােদর বািডর় অ য কূেষর রী শাশ া ও আেরা অেনক রীেলাক িছেলন। যী ও তাঁর
িশ যেদর সবা যে র জ য এঁরা িনেজেদর টাকা খরচ করেতন।

যী বীজ বানার দ ৃ া মলূক গ বলেলন
(মিথ ১৩:১-১৭; মাক ৪:১-১২)

৪ সই সময় িবিভ শহর থেক দেল দেল লাক এেস যী র কােছ জেডা় হি ল, তখন যী তােদর উপেদশ িদেত িগেয় এই
দ ৃ া িট বলেলন:

৫ “একজন চাষী বীজ বনুেত গল। স যখন বীজ বনুিছল তখন িকছ ু পেথর পােশ পডল়, আর লােক তা মািডে়য় গল,
পািখেত তা খেয় গল। ৬ িকছ ু বীজ পাথেুর জিমর ওপর পডল়, সই বীজ েলা থেক অ ুর বার হল বেট, িক মািটেত রস না
থাকায় তা িকেয় গল। ৭ িকছ ু বীজ ঝােপর মে য পডল়। কাঁটাগাছ বেড় উেঠ চারা িলেক চেপ িদল। ৮ আবার িকছ ু বীজ
ভাল জিমেত পডল়, স িল বেড় উঠেল যা বানা হেয়িছল তার একেশা ণ বশী ফসল হল।”

এই কথা বলার পর িতিন িচৎকার কের বলেলন, “যার শানবার মত কান আেছ, স নকু।”
৯ তাঁর িশে যরা তাঁেক এই দ ৃ া িটর অথ িক তা িজে স করেলন।
১০ তখন যী তাঁেদর বলেলন, “ঈ বেরর রাে যর িনগঢূ় তৎ ব তামােদর জানেত দওয়া হেয়েছ; িক বািক সকেলর কােছ

দ ৃ াে র মা যেম বলা হেয়েছ:
‘ যন তারা দেখও না দেখ,
েনও না বােঝ।’ §§

যী র বীেজর দ ৃ াে র যা যা
(মিথ ১৩:১৮-২৩; মাক ৪:১৩-২০)

১১ “দ ৃ া িটর অথ এই, বীজ হল ঈ বেরর িশ া। ১২ য বীজ পেথর ধাের পেডি়ছল তা এমন লাকেদর বাঝায়, যারা শােন,
তারপর িদয়াবল এেস তােদর অ র থেক ঈ বেরর িশ া হরণ কের িনেয় যায়, যন তারা িব বাস কের মিু না পায়। ১৩ য
বীজ পাথেুর জিমেত পেডি়ছল তা এমন লাকেদর বাঝায়, যারা শানার সে সে আনে র সে তা রহণ কের; িক মািট
না থাকােত তােদর কান িশকড় গজায়না। িকছ ু িদেনর জ য তারা িব বাস কের বেট; িক কিঠন পরী ার সময় তারা িপিছেয়
যায়।

১৪ “কাঁটা ঝােপর মে য য বীজ পডল় তা সই সব লাকেক বাঝায়, যারা শােন; িক পের জগত সংসােরর িচ া ভাবনা,
ধন-স ি ও সখুেভােগর মে য তা চাপা পেড় যায়, আর তারা কখনও ভাল ফল উৎপ কের না। ১৫ য বীজ ভাল জিমেত
পডল় তা হে সই সব লােকর রতীক যােদর অ র স যতা ও সরলতায় ভরা, তারা যখন ঈ বেরর িশ া শােন তখন তা
ধের রােখ, আর ি র থেক জীবেন ফল উৎপ কের।

§§৮:১০ উ ৃিত িযশাইয় ৬:৯.
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তামােদর বাধশি যবহার কর
(মাক ৪:২১-২৫)

১৬ “ কউ বািত বেল তা কান পা র িদেয় ঢেক রােখ না, অথবা খােটর নীেচ রােখ না। তার পিরবেত স তা বািতদােনর
ওপরই রােখ, যন ভতের যারা আেস তারা আেলা দখেত পায়। ১৭ এমন িকছ ু লকুােনা নই যা রকাশ পােব না, এমন িকছ ু
গাপন নই যা জানা যােব না িকংবা আেলায় ফেুট উঠেব না। ১৮ তাই িকভােব নছ তােত মন দাও, কারণ যার আেছ তােক

আেরা দওয়া হেব। আর যার নই তার যা আেছ বেল স মেন কের, তাও তার কাছ থেক কেড় নওয়া হেব।”
যী র অনগুামীরাই তাঁর পিরবার

(মিথ ১২:৪৬-৫০; মাক ৩:৩১-৩৫)
১৯ এই সময় যী র মা ও ভাইরা তাঁেক দখেত এেসিছেলন; িক ভীেডর় জ য তাঁরা যী র কােছ পৗঁছােত পারেলন না।

২০ তখন একজন লাক তাঁেক বলল, “আপনার মা ও ভাইরা বাইের দাঁিডে়য় আেছন, তাঁরা আপনার সে দখা করেত চান।”
২১ িক িতিন তােদর বলেলন, “তারাই আমার মা, আমার ভাই, যাঁরা ঈ বেরর িশ া েন সই অনসুাের কাজ কের।”

যী র িশ যরা তাঁর মতা র য করেলন
(মিথ ৮:২৩-২৭; মাক ৪:৩৫-৪১)

২২ সই সময় একিদন যী তাঁর িশ যেদর সে িনেয় একিট নৗকায় উঠেলন। িতিন তাঁেদর বলেলন, “চল, আমরা রেদর
ওপাের যাই।” তাঁরা রওনা িদেলন। ২৩ নৗকা চলেত থাকেল যী নৗকার মে য ঘিুমেয় পডে়লন। রেদর মে য হঠাৎ ঝড়
উঠল আর তাঁেদর নৗকািট জেল ভি হেয় যেত লাগল, এেত তাঁরা খবুই িবপেদ পডে়লন। ২৪ তখন িশ যরা যী র কােছ এেস
তাঁেক জািগেয় তেুল বলেলন, “ ! ! আমরা য সি যই ডবুেত বেসিছ।”

তখন যী উেঠ ঝােডা় বাতাস ও তফুানেক ধমক িদেলন। সে সে ঝড় ও তফুান থেম গল, আর সব িকছ ু শা হল।
২৫ তখন যী তাঁর অনগুামীেদর বলেলন, “ তামােদর িব বাস কাথায়?”

িক তাঁরা ভেয় ও িব েয় িব বল হেয় িগেয়িছেলন। তাঁরা পর র বলাবিল করেত লাগেলন, “ইিন ক য ঝড় এবং
সমু রেক কুম কেরন আর তারা তাঁর কথা শােন!”

ভেূত পাওয়া এক যি
(মিথ ৮:২৮-৩৪; মাক ৫:১-২০)

২৬ এরপর তাঁরা গালীল রেদর ওপাের গরােসনীেদর অ েল িগেয় পৗঁছােলন। ২৭ যী যখন তীের নামেছন, সই সময়
সই নগর থেক একজন লাক তাঁর সামেন এল। এই লাকিটর মে য অেনক েলা ম আ া িছল। ব িদন ধের স জামা

কাপড় পরত না ও বািডে়ত থাকত না িক কবরখানায় থাকত।
২৮–২৯ স যী েক দখেত পেয় িচৎকার কের উঠল ও তাঁর সামেন এেস উপডু় হেয় পেড় িচৎকার কের বলেত লাগল,

“পরেম বেরর পু র যী , আমােক িনেয় আপনার িক কাজ, আিম আপনােক িমনিত করিছ, আমায় য রণা দেবন না।” স
এই কথা বলল, কারণ যী সই ভতূেক তার ম য থেক বার হেয় যাবার জ য কুম করেলন। সই ভতূ রায়ই লাকটােক
চেপ ধরত, তােক বিড় ও শকল িদেয় বঁেধ রাখেলও তা িছঁেড় ফেল ভতূ তােক রা ের তািডে়য় িনেয় যত।

৩০ তখন যী তােক িজে স করেলন, “ তামার নাম িক?”
স বলল, “বািহনী!” (কারণ অেনক েলা ভতূ একসে তার মে য ঢেুকিছল।) ৩১ তারা যী েক িমনিতর সেুর বলল, যন

িতিন তােদর রসাতেল যাওযার কুম না কেরন। ৩২ সই সময় পাহােডর় ঢােল একপাল েয়ার চরিছল। সই ভতূরা যী েক
িমনিত কের বলল যন িতিন তােদরেক ঐ েয়ােরর পােল ঢাকার অনমুিত দন। যী তখন তােদর সই অনমুিত িদেলন।
৩৩ তােত ভতূরা সই লাকিটর ভতর থেক বিরেয় ঐ েয়ার েলার মে য ঢকুল, আর সই েয়ােরর পাল রেদর ঢাল িদেয়
জাের দৗেড় িগেয় জেল ডেুব মরল।

৩৪ যারা েয়ােরর পাল চরাি ল, এই ঘটনা দেখ তারা দৗেড় িগেয় সই নগের ও সারা দেশ এই খবর িদল; ৩৫ আর িক
হেয়েছ তা দখবার জ য লাকরা বাইের এল। তারা যী র কােছ এেস দখল, যার মে য থেক ভতূ েলা বার হেয়েছ স
কাপড় পের শা ভােব যী র পােয়র কােছ বেস আেছ। এই দেখ তারা ভয় পেয় গল। ৩৬ যারা এই ঘটনা দেখিছল তারা ঐ
লাকেদর কােছ বলল, কমন কের ঐ ভেূত পাওয়া লাকিট সু হল। ৩৭ তখন গরােসনী অ েলর সম লাক যী েক তােদর

কাছ থেক চেল যেত অনেুরাধ করল, কারণ তারা ভীষণ ভয় পেয় িগেয়িছল।
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তখন যী িফের যাবার জ য নৗকায় উঠেলন। ৩৮ তখন য লাকিটর ম য থেক ভতূ বার হেয় িগেয়িছল, স যী র সে
যাবার জ য িমনিত করেত লাগল। িক যী তােক অনমুিত িদেলন না। ৩৯ িতিন বলেলন, “তিুম বািড় িফের যাও; আর ঈ বর
তামার জ য যা কেরেছন তা সকলেক বল।”

তখন স সখান থেক চেল গল, আর যী তার জ য যা কেরেছন তা সারা শহের বেল বডা়েত লাগল।
মতৃ বািলকােক জীবন দান ও রীেলাকেক আেরা যদান

(মিথ ৯:১৮-২৬; মাক ৫:২১-৪৩)
৪০ যী যখন িফের এেলন তখন এক িবরাট জনতা তাঁেক বাগত জানাল, কারণ তারা সকেল যী র িফের আসার অেপ ায়

িছল। ৪১–৪২ িঠক সই সময় যায়ীর নােম একজন লাক সখােন এেলন, ইিন সখানকার সমাজগেৃহর নতা। িতিন যী র পােয়র
কােছ উপডু় হেয় পেড় তাঁেক অনেুরাধ করেলন, যন যী তাঁর সে তাঁর বািডে়ত যান। কারণ তখন তাঁর একমা র স ান,
বােরা বছেরর মেয়িট মতৃু্যশ যায় িছল।

যী যখন যাি েলন, লােকরা তাঁর চারিদেক ভীড় কের ধা া-ধাি করেত লাগল। ৪৩ সই ভীেডর় মে য একজন রীেলাক
িছল য বােরা বছর ধের র রাব রােগ ভগুিছল। িচিকৎসকেদর িপছেন স তার যথাসব ব যয় কেরিছল, *িক কউ তােক
ভাল করেত পাের িন। ৪৪ স যী র পছন িদেক এেস তাঁর পাশােকর ঝালর শ করল, সে সে তার র রাব ব হেয়
গল। ৪৫ তখন যী বলেলন, “ ক আমােক শ করল?”

সবাই অ বীকার করল, তখন িপতর বলেলন, “ , লােকরা আপনার চারপােশ ধা া-ধাি কের আপনার ওপর পডে়ছ।”
৪৬ িক যী বলেলন, “ কউ আমায় শ কেরেছ! কারণ আিম জািন আমার মে য থেক শি বার হেয়েছ।” ৪৭ সই
রীেলাকিট যখন দখল য স কানমেতই এিডে়য় যেত পারেব না, তখন কাঁপেত কাঁপেত যী র কােছ এেস তার সামেন

উপডু় হেয় পডল় এবং সকেলর সামেন বলল কন স যী েক শ কেরেছ, আর িকভােব সে সে ভাল হেয় গেছ। ৪৮ তখন
যী সই রীেলাকিটেক বলেলন, “ তামার িব বাসই তামােক সু কেরেছ, তামার শাি হা ।”

৪৯ িতিন তখনও কথা বলেছন, এমন সময় সমাজ-গেৃহর নতার বািড় থেক একজন এেস বলল, “আপনার মেয় মারা গেছ!
েক আর ক দেবন না।”

৫০ যী এই কথা নেত পেয় সমাজ-গেৃহর নতােক বলেলন, “ভয় পও না! কবল িব বাস রােখা, স িন য়ই সু হেয়
উঠেব।”

৫১ যী সই বািডে়ত পৗঁেছ িপতর, যােকাব, যাহন ও মেয়িটর মা-বাবা ছাডা় আর কাউেক সই ঘের ঢকুেত িদেলন না।
৫২ সখােন অেনক লাক মেয়িটর জ য শাক করিছল ও কাঁদিছল। যী তােদর বলেলন, “কা া ব কর, কারণ ও তা মের
িন, ও ঘেুমাে ।”

৫৩ তাঁর কথা েন লােকরা হাসাহািস করেত লাগল, কারণ তারা জানত মেয়িট মারা গেছ। ৫৪ যী মেয়িটর হাত ধের
ডাক িদেলন, “খকুুমিন ওঠ!” ৫৫ সই মহুেূত তার আ া িফের এল, আর স উেঠ দাঁডা়ল। যী তােদর আেদশ করেলন, “ যন
তােক িকছ ু খেত দওয়া হয়।” ৫৬ মেয়িটর মা বাবা খবুই অবাক হেয় িগেয়িছেলন। যী তােদর বারণ করেলন যন তারা এই
ঘটনার কথা কাউেক না বেল।

যী সই বােরাজন রিরতেক পাঠােলন
(মিথ ১০:৫-১৫; মাক ৬:৭-১৩)

৯ ১ যী সই বােরাজন রিরতেক ডেক তাঁেদর সব রকেমর ভতূ তাডা়বার মতা ও নানান রাগ ভাল করার মতা িদেলন।
২ এরপর িতিন তাঁেদর ঈ বেরর রাে যর িবষয় রচার করেত ও রাগীেদর সু করার জ য পাঠােলন। ৩ িতিন তাঁেদর

বলেলন, “ তামরা যা রা পেথর জ য িকছইু িনও না, পেথ যাবার জ য লািঠ, ঝিুল, খাবার বা টাকা পয়সা িকছইু িনও না, এমন
িক েটা জামাও না। ৪ য বািডে়ত তামরা রেবশ করেব, সই রাম ছেড় না যাওয়া পয সই বািডে়তই থেকা। ৫ যখােন
লােকরা তামােদর বাগত জানােব না সখােন শহর ছেড় অ য র যাবার সময় তােদর িব ে রামািণক সা ্য ব প
তামােদর পােয়র ধেূলা ঝেড় ফেলা।”

৬ তখন তাঁরা রাম থেক রামা ের যেত যেত ঈ বেরর রাে যর সসুমাচার রচার ও রাগীেদর সু করেত লাগেলন।

*৮:৪৩ িচিকৎসকেদর … কেরিছল কান কান রীক রিতিলিপেত এই শদ নাই।
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হেরাদ যী স েক সি হান
(মিথ ১৪:১-১২; মাক ৬:১৪-২৯)

৭ সই সময় য সব ঘটনা ঘটিছল রা যপাল হেরাদ তা েন খবুই িবচিলত হেয় পডে়লন। কারণ কউ কউ বলিছল, “ যাহন
আবার বঁেচ উেঠেছন।” ৮ আবার অেনেক বলিছল, “এিলয় পনুরায় আিবভতূ হেয়েছন।” কউ কউ বলিছল, “ রাচীনকােলর
ভাববাদীেদর মে য কান একজন পনুরায় মতৃেদর ম য থেক উ ািপত হেয়েছন।” ৯ িক হেরাদ বলেলন, “আিম যাহেনর
মাথা কেট ফেলিছ; িক যার িবষেয় আিম এসব কথা নিছ, এ তেব ক?” আর িতিন যী েক দখবার চ া করেত লাগেলন।

যী পাঁচ হাজােরর বশী লাকেক খাওয়ােলন
(মিথ ১৪:১৩-২১; মাক ৬:৩০-৪৪; যাহন ৬:১-১৪)

১০ রিরতরা িফের এেস তাঁরা িক িক কেরেছন তা যী েক জানােলন। তখন যী তাঁেদর িনেয় িনভেৃত বৎৈসদা নগের চেল
গেলন। ১১ িক লােকরা জানেত পের গল য িতিন কাথায় যাে ন, আর তারা যী র িপছ ু িপছ ু চলল। যী ও তােদর সাদের
রহণ কের তােদর কােছ ঈ বেরর রাে যর িবষেয় বলেলন, আর য সব লােকর রাগ- যািধ ভাল হবার রেয়াজন িছল,

তােদর সু করেলন।
১২ িদন রায় শষ হেয় আসেছ, এমন সময় সই বােরাজন রিরত যী র কােছ িফের এেস বলেলন, “আমরা যখােন আিছ

এটা একটা িনজন ান, তাই এই লাকেদর িবদায় িদন যন এরা আশপােশর রােম িগেয় িনেজেদর জ য থাকবার ান ও
খাবার জাগাড় কের িনেত পাের।”

১৩ িক যী তাঁেদর বলেলন, “ তামরাই এেদর খেত দাও।”
িক তারা বলেলন, “আমােদর কােছ তা পাঁচখানা িট আর েটা মাছ ছাডা় আর িকছইু নই। আমরা িগেয় িক এইসব

লাকেদর জ য খাবার িকেন আনব?” ১৪ ( সখােন পু ষ মানষুই িছল রায় পাঁচ হাজার।)
িক যী তাঁর িশ যেদর বলেলন, “ওেদরেক এক এক দেল প াশ জন কের বিসেয় দাও।”
১৫ তারা সই রকমই করেলন; তােদর সকলেকই বিসেয় িদেলন। ১৬ এরপর যী সই পাঁচখানা িট ও েটা মাছ িনেয়

স েলার জ য বেগর িদেক তািকেয় ঈ বরেক ধ যবাদ িদেলন। পের িতিন স েলােক টকুেরা টকুেরা কের তা পিরেবশন
করার জ য িশ যেদর হােত িদেলন। ১৭ সকেল বশ তিৃ কের খল, বািক যা পেড় রইল তা একসে জড় করেল বােরািট
টকুির ভের গল।

যী ই রী
(মিথ ১৬:১৩-১৯; মাক ৮:২৭-২৯)

১৮ একিদন যী কান এক জায়গায় িনভেৃত রাথনা করিছেলন। তাঁর িশ যরা সখােন এেল িতিন তাঁেদর িজে স করেলন,
“ লােকরা িক বেল, আিম ক?”

১৯ তাঁরা বলেলন, “ কউ কউ বেল আপিন বাি দাতা যাহন, কউ বা বেল এিলয়, আবার কউ কউ বেল রাচীনকােলর
ভাববাদীেদর মে য একজন বঁেচ উেঠেছন।”

২০ িতিন তাঁেদর বলেলন, “িক তামরা িক বল, আিম ক?”
িপতর বলেলন, “ঈ বেরর সই রী ।”
২১ তখন িতিন তাঁেদর সতক কের িদেলন যন একথা তাঁরা কােরা কােছ রকাশ না কেরন।

যী বলেলন য তাঁেক মতৃু্যবরণ করেতই হেব
(মিথ ১৬:২১-২৮; মাক ৮:৩১-৯:১)

২২ িতিন আেরা বলেলন, “মানবপেু রর অেনক ঃখ ও যাতনা ভাগ করার রেয়াজন আেছ; ই দী নতারা, রধান যাজেকরা
ও যব ার িশ করা তাঁেক র যা যান করেব, তারা তাঁেক হ যা করেব; আর িতন িদেনর মাথায় িতিন মতৃু্যেলাক থেক
পনু ি ত হেবন।”

২৩ পের িতিন তাঁেদর সকেলর উে ে য বলেলন, “যিদ কউ আমার সে আসেত চায়, তেব স িনেজেক অ বীকার ক ক;
আর রিতিদন িনেজর শ তেুল িনক এবং আমায় অনসুরণ ক ক। ২৪ য কউ িনেজর জীবন র া করেত চায় স তা হারােব,
িক য কউ আমার জ য িনেজর জীবন হারায় স তা র া করেব। ২৫ সম র জগৎ লাভ কের কউ যিদ িনেজেক বংস কের
তেব তার িক লাভ হল? ২৬ যিদ কউ আমার জ য ও আমার িশ ার জ য ল া বাধ কের, তেব যখন মানবপু র িনজ মিহমায়
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এবং িপতা ও পিব র বগদূতেদর মিহমায় আসেবন তখন িতিনও তার জ য লি ত হেবন। ২৭ িক আিম তামােদর সি য
বলিছ, এখােন এমন কেয়কজন আেছ যাঁরা ঈ বেরর রা য না দখা পয মতৃু্যর মখু দখেব না।”

মািশ, এিলয় ও যী
(মিথ ১৭:১-৮; মাক ৯:২-৮)

২৮ এইসব কথা বলার রায় আট িদন পর, িতিন িপতর, যােকাব ও যাহনেক িনেয় রাথনা করার জ য একটা পবেত
গেলন। ২৯ যী যখন রাথনা করিছেলন, তখন তাঁর মেুখর চহারা অ যরকম হেয় গল, তাঁর পাশাক আেলাক র হেয়

উঠল। ৩০ ই যি , মািশ ও এিলয় মিহমাি বত হেয় সখােন এেস যী র সে কথা বলেত লাগেলন। ৩১ তাঁরা ঈ বেরর
পিরক না অনযুায়ী জ শােলেম িকভােব যী র মতৃু্য হেব তাই িনেয় কথা বলিছেলন। ৩২ িক িপতর ও তাঁর অ য স ীরা
সই সময় ঢলুেত ঢলুেত ঘিুমেয় পেডি়ছেলন। তাঁরা জেগ উেঠ যী েক মিহমাি বত েপ দখেত পেলন, আর ঐ ই যি েক

যী র সে দাঁিডে়য় থাকেত দখেলন। ৩৩ সই যি রা যখন যী র কাছ থেক চেল যাি েলন, তখন িপতর যী েক বলেলন,
“ , ভােলাই হেয়েছ য আমরা এখােন আিছ। আমরা এখােন িতনেট কুটীর তরী কির, একটা আপনার জ য, একটা মািশর
জ য আর একটা এিলয়র জ য।” িতিন জানেতন না য িতিন িক বলিছেলন।

৩৪ িক িতিন যখন এইসব কথা বলিছেলন, সই সময় এক খ মঘ এেস তাঁেদর ঢেক ফলল, মেঘর মে য রেবশ
কের তাঁরা ভীত হেলন। ৩৫ সই মেঘর ম য থেক এক রব শানা গল। সই রব বলল, “এই আমার পু র, আমার মেনানীত
পা র, তাঁর কথা শান।”

৩৬ সই রব িমিলেয় যাবার পরই দখা গল কবল যী একা সখােন রেয়েছন আর িশ যরা যা দখেলন স িবষেয় কাউেক
িকছ ু না বেল চপু কের রইেলন।

অ িচ আ ায় পাওয়া একিট বালকেক যী সু করেলন
(মিথ ১৭:১৪-১৮; মাক ৯:১৪-২৭)

৩৭ পরিদন তাঁরা পবত থেক নেম এেল ব লাক যী র সে দখা করেত এল, ৩৮ আর সই সময় ঐ ভীেডর় ম য থেক
একিট লাক িচৎকার কের বলল, “ , আিম আপনােক িমনিত করিছ আপিন আমার এই একমা র স ােনর িদেক একটু
দখনু। ৩৯ হঠাৎ , একটা অ িচ আ া তােক ধের, আর স িচৎকার করেত থােক। সই আ া যখন তােক মচুেড় ধের তখন তার

মখু থেক ফনা কাটেত থােক। এটা সহেজ তােক ছেড় যেত চায় না, তােক একবাের ঝাঁঝরা কের দয়। ৪০ আিম আপনার
িশ যেদর কােছ িমনিত কেরিছলাম যন তাঁরা ঐ অ িচ আ ােক তািডে়য় দন, িক তাঁরা পারেলন না।”

৪১ যী বলেলন, “ হ অিব বাসী ও পথ র লােকরা, আিম আর কতকাল তামােদর িনেয় ধয্য ধরব, কতকালই বা
তামােদর সে থাকব?” যী লাকিটেক বলেলন, “ তামার ছেলেক এখােন আন।”

৪২ ছেলটা যখন আসিছল, তখন সই ভতূ তােক আছাড় মারল আর তােত স রবলভােব হাত-পা ছাঁডা়ছ ুঁিড় করেত লাগল।
যী সই অ িচ আ ােক ধমক িদেলন। তারপর ছেলিটেক স ূণ সু কের তার বাবার কােছ ফরৎ িদেলন। ৪৩ ঈ বর য
কত মহান তা দেখ লােকরা অবাক হেয় গল।

যী তাঁর মতৃু্য স েক বলেলন
(মিথ ১৭:২২-২৩; মাক ৯:৩০-৩২)

যী যা করেলন তা দেখ লােকরা আ য হি ল, তখন যী তাঁর িশ যেদর বলেলন, ৪৪ “আিম তামােদর যা বলিছ তা মন
িদেয় শান, শী রই মানবপু রেক মানেুষর হােত সঁেপ দওয়া হেব।” ৪৫ িক এ কথার অথ িক িশ যরা তা বঝুেত পারেলন
না। এটা তাঁেদর কােছ রেয় গল, তাই তাঁরা এর িকছইু উপলি করেত পারেলন না।

র যি
(মিথ ১৮:১-৫; মাক ৯:৩৩-৩৭)

৪৬ সই সময়ই তাঁেদর মে য এই িবতেকর সূ রপাত হল য ক তােদর মে য র । ৪৭ িক যী তাঁেদর মেনাভাব বঝুেত
পের একিট িশ েক এেন িনেজর পােশ দাঁড় করােলন। ৪৮ িতিন তাঁেদর বলেলন, “ য কউ আমার নােম এই িশ েক সাদের
রহণ কের, স আমােকই রহণ কের; আর য আমােক সাদের রহণ কের, স আমােক িযিন পািঠেয়েছন তাঁেকই রহণ

কের। তামােদর মে য য সবেচেয় ছাট, সই র ।”



লকূ ৯:৪৯ 22 লকূ ১০:৯

য কউ তামার িবপে নয় স তামার পে
(মাক ৯:৩৮-৪০)

৪৯ যাহন বলেলন, “ রভু আমরা আপনার নােম একজনেক ভতূ তাডা়েত দেখিছ। স আমােদর স ী নয় বেল আমরা তােক
বারণ কেরিছ।”

৫০ িক যী তাঁেক বলেলন, “তােক বারণ কেরা না, কারণ য তামােদর িবপ নয়, স তামােদর সপ ।”

শমরীয় শহর
৫১ যী র বেগ যাবার সময় হেয় এেল িতিন ি র িচে জ শােলেমর িদেক এিগেয় চলেলন। ৫২ িতিন তাঁর পৗঁছাবার

আেগই সখােন িকছ ু বাতবাহক পাঠােলন। তাঁরা িগেয় শমরীয়েদর এক রােম উঠেলন, যন যী র জ য সব িকছ ু যব া
করেত পােরন। ৫৩ িক যী জ শােলেম যােবন বেল ি র করায় শমরীয়রা তাঁেক রহণ করল না। ৫৪ যী র অনগুামী যােকাব
ও যাহন এই দেখ বলেলন, “ রভ,ু আপিন িক চান য এেদর বংস করার জ য আমরা আকাশ থেক আ ন নািমেয় আিন?”
†

৫৫ িক যী িফের দাঁিডে়য় তােদর ধমক িদেলন। ‡৫৬ তখন তাঁরা অ য রােম গেলন।
যী েক অনসুরণ
(মিথ ৮:১৯-২২)

৫৭ তাঁরা যখন রা া িদেয় যাে ন, সই সময় একজন লাক যী েক বলল, “আপিন যখােনই যান না কন আিমও আপনার
সে যাব।”

৫৮ যী তােক বলেলন, “ শয়ােলর গত আেছ, আকােশর পািখেদরও বাসা আেছ, িক মানবপেু রর কাথাও মাথা রাখার
ঠাঁই নই।”

৫৯ আর একজনেক িতিন বলেলন, “আমায় অনসুরণ কর।”
িক সই লাকিট বলল, “আেগ িগেয় আমার বাবােক কবর িদেয় আসেত িদন।”
৬০ িক যী তােক বলেলন, “মতৃরাই তােদর মতৃেদর কবর দেব। তিুম িগেয় বরং ঈ বেরর রাে যর িবষয় ঘাষণা কর।”
৬১ আর একজন লাক বলল, “ রভ,ু আিম আপনার অনসুারী হব: িক রথেম আমার বািডর় সকলেক িবদায় জািনেয়

আসেত িদন।”
৬২ িক যী তােক বলেলন, “লা েল হাত রেখ য পছন িফের তাকায়, স ঈ বেরর রাে যর যা য নয়।”

যী বাহা র জন লাকেক পাঠােলন

১০ ১ এরপর রভু আরও বাহা র ¶জন লাকেক মেনানীত করেলন। িতিন িনেজ য সম নগের ও য সম জায়গায়
যােবন বেল িঠক কেরিছেলন, সই সব জায়গায় তাঁেদর জন জন কের পািঠেয় িদেলন। ২ িতিন তাঁেদর বলেলন,

“শ য রচরু হেয়েছ, িক তা কাটার জ য মজেুরর সং যা অ , তাই শে যর িযিন মািলক তাঁর কােছ রাথনা কর, যন
িতিন তাঁর ফসল কাটার জ য মজরু পাঠান।

৩ “যাও! আর মেন রেখা, নকেড় বােঘর মে য ভডা়র মেতাই আিম তামােদর পাঠাি । ৪ তামরা টাকার বটয়ুা, থিল
বা জেুতা সে িনও না এবং পেথর মে য কাউেক েভ া জািনও না। ৫ য বািডে়ত তামরা রেবশ করেব সখােন রথেম
বলেব, ‘এই গেৃহ শাি হা !’ ৬ সখােন যিদ শাি র পা র কউ থােক, তেব তামােদর শাি তার সহবতী হেব। িক যিদ
সরকম কউ না থােক, তাহেল তামােদর শাি তামােদর কােছ িফের আসেব। ৭ য বািডে়ত যােব সখােনই থেকা, আর

তারা যা খেত দয় তাই খও, কারণ য কাজ কের স বতন পাবার যা য। এ বািড় স বািড় কের ঘেুর বিডও় না।
৮ “ তামরা যখন কান নগের রেবশ করেব তখন সই নগেরর লােকরা যিদ তামােদর বাগত জানায়, তেব সখানকার

লােকরা তামােদর সামেন যা িকছ ুধের, তা খও। ৯ সই নগেরর রাগীেদর সু কেরা ও সখানকার লাকেদর বেলা, ‘ঈ বেরর
রা য তামােদর কােছ এেস পেডে়ছ।’
†৯:৫৪ কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ৫৪ যু করা হেয়েছ: “ যমন এিলয় কেরিছল?”
‡৯:৫৫ কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ৫৫ যু করা হেয়েছ: এবং “যী বলেলন, ‘ তামরা কা আ ার তা জান না।
৫৬ মানবপু র আ ােক বংস করেত আেসন িন, িক এেসেছন র া করেত।’”
¶১০:১ বাহা র কান কান রীক রিতিলিপেত স র লখা আেছ: আবার কান কান রীক রিতিলিপেত বাহা র সং যািট
পাওয়া যায়।
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১০ “ তামরা কান নগের রেবশ করেল যিদ সই নগেরর লােকরা তামােদর বাগত না জানায়, তেব সখানকার রা ায়
বিরেয় এেস তামরা বেলা, ১১ ‘এমনিক তামােদর নগেরর য ধেূলা আমােদর পােয় লেগেছ তা আমরা তামােদর িব ে
ঝেড় ফললাম; তেব একথা জেন রেখা য ঈ বেরর রা য তামােদর কােছ এেস গেছ।’ ১২ আিম তামােদর বলিছ, সই

িদন এই নগেরর থেক সেদােমর লাকেদর অব া অেনক বশী সহনীয় হেব।
অিব বাসীেদর উে ে য যী র সতকবাণী

(মিথ ১১:২০-২৪)
১৩ “ কারাসীন িধ তামােক! বৎৈসদা িধ তামােক! তামােদর মে য য সব অেলৗিকক কাজ করা হেয়েছ তা যিদ সার

ও সীেদােন করা হত, তেব সখানকার লােকরা অেনক আেগই চেটর ব র পের মাথায় ভ িছিটেয় অনতুাপ করেত বসত।
১৪ যাইেহা , িবচােরর িদেন সার সীেদােনর অব া বরং তামােদর চেয় অেনক সহনীয় হেব। ১৫ তিুম কফরনাহমূ! তিুম িক

বগ পয উ ীত হেব? না! তামােক নরক পয নামােনা হেব!
১৬ “যারা তামােদর কথা শােন, তারা আমারই কথা শােন; আর যারা তামােদর অ রা য কের, তারা আমােকই অ রা য

কের। যারা আমােক অ রা য কের, তারা িযিন আমােক পািঠেয়েছন তাঁেকই অ রা য কের।”

শয়তােনর পতন
১৭ এরপর সই বাহা রজন আনে র সে িফের এেস বলেলন, “ রভ,ু আপনার নােম এমন িক ভতূরাও আমােদর ব যতা

বীকার কের!”
১৮ তখন যী তাঁেদর বলেলন, “আিম শয়তানেক িব ্যৎ ঝলেকর মেতা আকাশ থেক পডে়ত দখলাম। ১৯ শান! সাপ ও

িবেছেক পােয় দলবার মতা আিম তামােদর িদেয়িছ; আর তামােদর শ র সম শি র ওপের মতাও আিম তামােদর
িদেয়িছ; কান িকছইু তামােদর িত করেত পারেব না। ২০ তবু আ ারা য তামােদর বশীভতূ হয়, এ জেন আন কেরা না;
িক বেগ তামােদর নাম লখা হেয়েছ বেল আন কর।”

িপতার িনকট যী র রাথনা
(মিথ ১১:২৫-২৭; ১৩:১৬-১৭)

২১ িঠক সই মহুেূত পিব র আ ার আনে পণূ হেয় যী বলেলন, “িপতা, আিম তামার রশংসা কির, কারণ বগ ও
পিৃথবীর রভ,ু তিুম এসব িবষয় ানী ণী ও বিু মান লাকেদর কােছ গাপন রেখ িশ েদর কােছ রকাশ কেরছ। যাঁ, িপতা,
এেতই তামার আন ।

২২ “আমার িপতা আমায় সবই িদেয়েছন। িপতা ছাডা় আর কউ জােন না পু র ক, আমার পু র ছাডা় আর কউ জােন না
িপতা ক। এছাডা় পু র যার কােছ িপতােক রকাশ করেত ই া কেরন, কবল স-ই জােন।”

২৩ এরপর িশ যেদর িদেক িফের িতিন একাে তাঁেদর বলেলন, “ তামরা যা দখছ, য চাখ তা দখেত পায় তা ধ য!
২৪ কারণ আিম তামােদর বলিছ, তামরা যা দখছ, অেনক ভাববাদী ও রাজা তা দখার ই া করেলও তা দখেত পান িন;
তামরা যা নছ, তা শানার ই া করেলও তাঁরা তা নেত পান িন।”

দয়ালু শমরীেয়র দ ৃ া মলূক কািহনী
২৫ এরপর একজন যব ার িশ ক যী েক পরী ার ছেল িজ াসা করল, “ , অন জীবন লাভ করার জ য আমায় িক

করেত হেব?”
২৬ যী তােক বলেলন, “িবিধ- যব ায় এ িবষেয় িক লখা আেছ? সখােন তিুম িক পেডছ়?”
২৭ স জবাব িদল, “‘ তামার সম অ র, মন, রাণ ও শি িদেয় অব যই তামার রভু ঈ বরেক ভালবােসা।’ §আর

‘ তামার রিতেবশীেক িনেজর মেতা ভালবােসা।’ **”
২৮ তখন যী তােক বলেলন, “তিুম িঠক উ রই িদেয়ছ; ঐ সবই কর, তাহেল অন জীবন লাভ করেব।”
২৯ িক স িনেজেক ধািমক দখােত চেয় যী েক িজে স করল, “আমার রিতেবশী ক?”
৩০ এর উ ের যী বলেলন, “একজন লাক জ শােলম থেক িযরীেহার িদেক নেম যাি ল, পেথ স ডাকােতর হােত ধরা

পডল়। তারা লাকিটর জামা কাপড় খেুল িনেয় তােক মারেধার কের আধমরা অব ায় সখােন ফেল রেখ চেল গল।

§১০:২৭ উ ৃিত ি ব. িব. ৬:৫.
**১০:২৭ উ ৃিত লবীয় ১৯:১৮.
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৩১ “ঘটনা রেম সই পথ িদেয় একজন ই দী যাজক যাি ল, যাজক তােক দখেত পেয় পেথর অ য ধার িদেয় চেল গল।
৩২ সই পেথ এরপর একজন লবীয় ††এল। তােক দেখ সও পেথর অ য ধার িদেয় চেল গল।

৩৩ “িক একজন শমরীয় ঐ পেথ যেত যেত সই লাকিটর কাছাকািছ এল। লাকিটেক দেখ তার মমতা হল। ৩৪ স ঐ
লাকিটর কােছ িগেয় তার ত ান রা ারস িদেয় ধেুয় তােত তল ঢেল বঁেধ িদল। এরপর সই শমরীয় লাকিটেক তার

িনেজর গাধার ওপর চািপেয় একিট সরাইখানায় িনেয় এেস তার সবা য করল। ৩৫ পেরর িদন সই শমরীয় িট রৗ যমু রা
বার কের সরাইখানার মািলকেক িদেয় বলল, ‘এই লাকিটর য করেবন আর আপিন যিদ এর চেয় বশী খরচ কেরন, তেব
আিম িফের এেস আপনােক তা শাধ কের দব।’”

৩৬ এখন বল, “এই িতন জেনর মে য সই ডাকাত দেলর হােত পডা় লাকিটর রকৃত রিতেবশী ক?”
৩৭ স বলল, “ য লাকিট তার রিত দয়া করল।”
তখন যী তােক বলেলন, “ স যমন করল, যাও তিুম িগেয় তমন কর।”

মিরয়ম ও মাথা
৩৮ এরপর যী ও তাঁর িশ যরা জ শােলেমর পেথ যেত যেত কান এক রােম রেবশ করেলন। সখােন মাথা নােম

একজন রীেলাক তাঁেদর সাদর অ যথনা করেলন। ৩৯ মিরয়ম নােম তাঁর একিট বান িছল, িতিন যী র পােয়র কােছ বেস
তাঁর িশ া নিছেলন। ৪০ িক খাওয়া-দাওয়ার নানা রকম আেয়াজন করেত মাথা খবুই য হেয় পেডি়ছেলন। িতিন যী র
কােছ এেস বলেলন, “ রভ,ু আপিন িক দখেছন না, আমার বান সম কাজ একা আমার ঘােড় ফেল িদেয়েছ? ওেক বলনু ও
যন আমায় সাহা য কের।”

৪১ রভু তখন মাথােক বলেলন, “মাথা, মাথা তিুম অেনক িবষয় িনেয় বডই় উি ব ও িচি ত হেয় পেডছ়। ৪২ িক
কবলমা র একটা িবষেয়র রেয়াজন আেছ। আর মিরয়ম সই উ ম িবষয়িট মেনানীত কেরেছ, যা তার কাছ থেক কখনও
কেড় নওয়া হেব না।”

রাথনার িবষেয় যী র িশ া
(মিথ ৬:৯-১৫)

১১ ১ যী এক জায়গায় রাথনা করিছেলন। রাথনা শষ হেল পর তাঁর একজন িশ য এেস তাঁেক বলেলন, “ রভ,ু
যাহন যমন তাঁর িশ যেদর রাথনা করেত িশিখেয়িছেলন, আপিনও তমিন আমােদর রাথনা করেত শখান।”

২ তখন যী তাঁেদর বলেলন, “ তামরা যখন রাথনা কর তখন বেলা,
‘িপতা, তামার পিব র নােমর সমাদর হা ,
তামার রা য আসকু।

৩ িদেনর আহার তিুম রিতিদন আমােদর দাও।
৪ আমােদর পাপ মা কর,
কারণ আমােদর িব ে যারা অ যায় কেরেছ, আমরাও তােদর মা কেরিছ,
আর আমােদর পরী ায় পডে়ত িদও না।’”

অনবরত যা া কর
(মিথ ৭:৭-১১)

৫–৬ এরপর যী তাঁেদর বলেলন, “ধর, তামােদর কােরা একজন ব ু আেছ। আর স মাঝরােত তার কােছ িগেয় বলল, ‘ব ু
আমায় খান িতেনক িট ধার দাও, কারণ আমার এক ব ু যা রাপেথ এই মা র আমার ঘের এেসেছ, তােক খেত দবার মেতা
ঘের িকছ ু নই।’ ৭ সই লাক যিদ ঘেরর ভতর থেক উ র দয়, ‘ দখ, আমায় িবর কেরা না! এখন দরজা ব আেছ আর
ছেলেমেয়েদর িনেয় আিম েয় পেডি়ছ। আিম এখন তামােক িকছ ু দবার জ য উঠেত পারব না।’ ৮ আিম তামােদর বলিছ,
স যিদ ব ু িহসােব উেঠ তােক িকছ ু না দয়, তবু লাকিট বার বার কের অনেুরাধ করেছ বেল স উঠেব ও তার যা দরকার তা

তােক দেব। ৯ তাই আিম তামােদর বলিছ, তামরা চাও, তামােদর দওয়া হেব, খাঁজ তামরা পােব। দরজায় ধা া দাও,
তামােদর জ য দরজা খালা হেব। ১০ কারণ যারা চায়, তারা পায়। যারা খাঁজ কের, তারা স ান পায় আর যারা দরজায় ধা া
দয়, তােদর জ য দরজা খালা হয়। ১১ তামােদর মে য এমন বাবা িক কউ আেছ যার ছেল মাছ চাইেল স তােক মােছর

বদেল সাপ দেব? ১২ অথবা ছেল যিদ িডম চায় তেব তােক কাঁকডা়িবছা দেব? ১৩ তাই তামরা যিদ ম রকৃিতর হেয়ও

††১০:৩২ লবীয় লবীয় স রদায়ভু এক যি । িযিন মি ের ই দী যাজকেদর সাহা য করেতন।



লকূ ১১:১৪ 25 লকূ ১১:৩২

তামােদর ছেলেমেয়েদর ভাল ভাল িজিনস িদেত জান, তেব বেগর িপতার কােছ যারা চায়, িতিন য তােদর পিব র আ া
দেবন, এটা কত না িন য়।”

ঈ বরই যী র মতার উৎস
(মিথ ১২:২২-৩০; মাক ৩:২০-২৭)

১৪ একসময় যী একজেনর ম য থেক একটা বাবা ভতূেক বার কের িদেলন। সই ভতূ বার হেয় যাবার সে সে ঐ
লাকিট কথা বলেত করল। এই দেখ লােকরা অবাক হেয় গল। ১৫ িক তােদর মে য কউ কউ বলল, “ভতূেদর রাজা
বল বেূলর সাহাে যই ও ভতূ তাডা়য়!”

১৬ আবার কউ কউ যী েক পরী া করবার জ য আকাশ থেক কান িচ দখােত বলল। ১৭ িক িতিন তােদর মেনর
কথা জানেত পের বলেলন, “ য রা য আ কলেহ িনেজেদর মে য ভাগ হেয় যায়, সই রা য বংস হয়। আবার কান
পিরবার যিদ িনেজেদর মে য ঝগডা় কের, তেব সই পিরবারও ভেঙ যায়। ১৮ তাই শয়তানও যিদ িনেজর িব ে িনেজ দাঁডা়য়
তেব কমন কের তার রা য িটকেব? আিম তামােদর একথা িজে স করিছ কারণ তামরা বলছ আিম বল বেূলর সাহাে য
ভতূ ছাডা়ই। ১৯ িক আিম যিদ বল বেূলর সাহাে য ভতূ ছাডা়ই, তেব তামােদর অনগুামীরা কার সাহাে য তা ছাডা়য়? তাই
তারাই তামােদর িবচার ক ক। ২০ িক আিম যিদ ঈ বেরর শি েত ভতূেদর ছাডা়ই, তাহেল ই বাঝা যাে য ঈ বেরর
রা য তামােদর কােছ ইিতমে যই এেস পেডে়ছ।

২১ “যখন কান শি শালী লাক অ রশে র সি ত হেয় তার ঘর পাহারা দয়, তখন তার ধনস দ িনরাপেদ
থােক। ২২ িক তার থেক পরা রা কান লাক যখন তােক আ রমণ কের পরা কের, তখন িনরাপেদ থাকার জ য য
অ রশে রর ওপর স িনভর কেরিছল, অ য শি শালী লাকিট স েলা কেড় নয় আর ঐ লাকিটর ঘেরর সব িজিনসপ র
লেুট নয়।

২৩ “ য আমার পে নয়, স আমার িবপ । য আমার সে কুডা়য়না, স ছডা়য়়।
শূ য ঘর

(মিথ ১২:৪৩-৪৫)
২৪ “ কান অ িচ আ া যখন কান লােকর ম য থেক বাইের আেস, তখন স িব রােমর খাঁেজ িনজন ােন ঘারােফরা

কের আর িব রাম না পেয় বেল, ‘ য ঘর থেক আিম বাইের এেসিছ, সখােনই িফের যাব।’ ২৫ িক সখােন িফের িগেয় স
যখন দেখ সই ঘরিট পির ার করা হেয়েছ আর সাজােনা- গাছােনা আেছ, ২৬ তখন স িগেয় তার থেক আেরা সাতটা
আ ােক িনেয় এেস ঐ ঘের বসবাস করেত থােক। তাই ঐ লােকর রথম দশা থেক শষ দশা আেরা ভয় র হয়।”

রকৃত সখুী লাক
২৭ যী যখন এইসব কথা বলিছেলন, তখন সই ভীেডর় ম য থেক একজন রীেলাক িচৎকার কের বেল উঠল, “ধ য

সই মা, িযিন আপনােক গেভ ধারণ কেরিছেলন, আর যাঁর ন আপিন পান কেরিছেলন।”
২৮ িক যী বলেলন, “এর থেকও ধ য তারা যারা ঈ বেরর িশ া শােন ও তা পালন কের।”

িচে র অে বষণ
(মিথ ১২:৩৮-৪২; মাক ৮:১২)

২৯ এরপর যখন ভীড় বাডে়ত লাগল, তখন যী বলেলন, “এ যেুগর লােকরা খবুই , তারা কবল অেলৗিকক িচে র খাঁজ
কের। িক যানার িচ ছাডা় তােদর আর কান িচ দখােনা হেব না। ৩০ যানা যমন নীনবীয় লাকেদর কােছ িচ ব প
হেয়িছেলন, তমিন এই যেুগর লাকেদর কােছ মানবপু র হেবন।

৩১ “দি ণ দেশর রাণী ‡‡িবচার িদেন উেঠ এই যেুগর লাকেদর িব ে অিভেযাগ করেবন ও তােদর দাষী সা য
করেবন। কারণ শেলামেনর ােনর কথা শানার জ য িতিন পিৃথবীর রা থেক এেসিছেলন, আর শেলামন এর থেক মহান
একজন এখন এখােন আেছন।

৩২ “িবচার িদেন নীনবীয় লােকরা এই যেুগর লাকেদর িব ে উেঠ দাঁডা়েব, তারা এেদর ওপর দাষােরাপ করেব, কারণ
তারা যানার রচার েন অনেুশাচনা কেরিছল, আর এখন যানার থেক মহান একজন এখােন আেছন।

‡‡১১:৩১ দি ণ … রাণী অথবা “িশবার রাণী।” িতিন ঈ বেরর ান অজেনর জ য সেলামন থেক এক হাজার মাইল রমণ
কেরিছেলন। র য ১ রাজাবিল ১০:১-১৩.
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জগেতর আেলা ব প হও
(মিথ ৫:১৫; ৬:২২-২৩)

৩৩ “ রদীপ বেল কউ আডা়েল রােখ না বা ধামা চাপা িদেয় রােখ না বরং তা বািতদােনর ওপেরই রােখ, যন যারা ঘের
আেস, তারা আেলা দখেত পায়। ৩৪ তামার চাখ যিদ সু থােক, তেব তামার সম দহিট দীি ময় হেব; িক তা যিদ ম
হয় তেব তামার দহ অ কারময় হেব। ৩৫ তাই সাবধান, তামার মে য য আেলা আেছ তা যন অ কার না হয়। ৩৬ তামার
সারা দহ যিদ আেলাকময় হয়, তার মে য যিদ এতটকুু অ কার না থােক, তেব তা স ূণ আেলািকত হেব, িঠক যমন বািতর
আেলা তামার ওপর পেড় তামায় আেলািকত কের তােল।”

যী ফরীশীেদর সমােলাচনা করেলন
(মিথ ২৩:১-৩৬; মাক ১২:৩৮-৪০; লকূ ২০:৪৫-৪৭)

৩৭ যী এই কথা শষ করেল একজন ফরীশী তার বািডে়ত যী েক খাওয়ার জ য িনম রণ করল। তাই িতিন তার বািডে়ত
িগেয় খাবার আসেন বসেলন। ৩৮ িক সই ফরীশী দখল য খাওয়ার আেগ রথা মেতা যী হাত ধেুলন না। ৩৯ রভু তােক
বলেলন, “ তামরা ফরীশীরা থালা বািটর বাইেরটা পির ার কর, িক ভতের তামরা তা ও লােভ ভরা। ৪০ তামরা মেূখর
দল! তামরা িক জান না িযিন বাইেরটা কেরেছন িতিন ভতরটাও কেরেছন? ৪১ তাই তামােদর থালা বািটর ভতের যা িকছ ু
আেছ তা দির রেদর িবিলেয় দাও, তাহেল সবিকছইু তামােদর কােছ স ূণ িচ হেয় যােব।

৪২ “িক হায়, ফরীশীরা িধ তামােদর কারণ তামরা পিুদনা, ধেন ও বাগােনর অ যা য শােকর দশমাংশ ঈ বেরর
উে ে য উৎসগ কের থাক, িক যায়িবচার ও ঈ বেরর রিত রেমর িবষয়িট অবেহলা কর। িক রথম িবষয় িলর সে
সে শেষর িলও তামােদর জীবেন পালন করা কত য।

৪৩ “িধ ফরীশীরা! তামরা সমাজ-গেৃহ স ািনত আসন আর হােট বাজাের সকেলর স র অিভবাদন পেত কত না
ভালবাস। ৪৪ িধ তামােদর! তামরা মােঠর মােঝ িমেশ থাকা কবেরর মেতা, লােকরা না জেন যার ওপর িদেয় হঁেট যায়।”

৪৫ একজন যব ার িশ ক এর উ ের যী েক বলেলন, “ , আপিন এসব যা বলেলন, তার বারা আমােদরও অপমান
করেলন।”

৪৬ তখন যী তােক বলেলন, “ হ যব ার িশ করা, িধ তামােদর, তামরা লাকেদর ওপর এমন ভারী বাঝা চািপেয়
দাও যা তােদর পে রহণ করা অস ব; আর তামরা িনেজরা সই ভার বইবার জ য সাহা য করেত তােত একটা আঙলু
পয ছাঁয়াও না। ৪৭ িধ তামােদর, কারণ তামরা ভাববাদীেদর সমািধ হা গঁেথ থােকা; আর এইসব ভাববাদীেদর তামােদর
পবূপু ষরাই হ যা কেরিছল। ৪৮ তাই এই কাজ কের তামরা এই সা ্যই িদ য তামােদর পবূপু ষরা য কাজ কেরিছল
তা তামরা িঠক বেল মেন িন । কারণ তারা ওেদর হ যা কেরিছল আর তামরা ওেদর সমািধ হা রচনা করছ। ৪৯ এই
কারেণই ঈ বেরর র া বলেছ, ‘আিম তােদর কােছ য ভাববাদী ও রিরতেদর পাঠােবা, তােদর মে য কাউেক কাউেক
তারা হ যা করেব, কাউেক বা িনযাতন করেব।’

৫০ “ সই জ যই জগৎ সিৃ র থেক আজ পয যত ভাববাদী হ যা করা হেয়েছ, তােদর সকেলর হ যার জ য এই
কােলর লাকেদর শাি পেত হেব। ৫১ যাঁ, আিম তামােদর বলিছ, হবেলর র পাত থেক আর কের য সখিরয়েক
য েবদী ও মি েরর ম যবতী ােন হ যা করা হেয়িছল, সই সখিরেয়র হ যা পয সম র পােতর দােয় দায়ী হেব
একােলর লােকরা।

৫২ “িধ যব ার িশ করা কারণ তামরা ােনর চািবিট ধের আছ। তামরা িনেজরাও রেবশ করিন আর যারা রেবশ
করার চ া করেছ তােদরও বাধা িদ ।”

৫৩ িতিন যখন সই জায়গা ছেড় চেল গেলন, তখন যব ার িশ করা ও ফরীশীরা তাঁর িব ে ভীষণভােব শ তা করেত
আর করল এবং পের তাঁেক নানাভােব র করেত থাকল। ৫৪ তারা সেুযােগর অেপ া করেত লাগল যন যী ভলু িকছ ু
করেল তাই িদেয় তাঁেক ধরেত পাের।

ফরীশীেদর মেতা হেয়া না

১২ ১ এর মে য হাজার হাজার লাক এেস জেডা় হল। রচ ভীেডর় চােপ ধা া-ধাি কের এেক অপেরর উপর পডে়ত
লাগল। তখন িতিন রথেম তাঁর িশ যেদর বলেলন, “ফরীশীেদর খািমর থেক সাবধান থেকা। ২ এমন িকছইু লকুােনা

নই যা রকাশ পােব না, আর এমন িকছইু নই যা জানা যােব না। ৩ তাই তামরা অ কাের যা বলছ তা আেলােত শানা
যােব। তামরা গাপন কে িফ -িফ কের কােন কােন যা বলেব তা বািডর় ছােদর ওপর থেক ঘাষণা করা হেব।”
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কবল ঈ বরেক ভয় কর
(মিথ ১০:২৮-৩১)

৪ িক হ আমার ব ুরা, “আিম তামােদর বলিছ, যারা তামােদর দহটােক বংস কের িদেত পাের, িক এর বশী িকছ ু
করেত পাের না তােদর তামরা ভয় কেরা না। ৫ তেব কােক ভয় করেব তা আিম তামােদর বেল িদি । তামােদর মের ফলার
পর নরেক পাঠাবার মতা যাঁর আেছ, তাঁেকই ভয় কর। যাঁ, আিম তামােদর বলিছ, তাঁেকই ভয় কেরা।

৬ “পাঁচটা চডা়ই পািখ িক মা র কেয়ক পয়সায় িবি র হয় না? তবু ঈ বর তার একটােকও ভেুল যান না। ৭ এমন িক
তামােদর মাথার রিতিট চলু গানা আেছ। ভয় নই, ব চডা়ই পািখর চেয় তামােদর মূ য অেনক বশী।

যী র জে য ল া পও না
(মিথ ১০:৩২-৩৩; ১২:৩২; ১০:১৯-২০)

৮ “িক আিম তামােদর বলিছ, য কউ অ য লাকেদর সামেন আমােক বীকার কের, মানবপু রও ঈ বেরর বগদূতেদর
সামেন তােক বীকার করেবন। ৯ িক য কউ সবসাধারেণর সামেন আমায় অ বীকার করেব, ঈ বেরর বগদূতেদর সামেন
তােদর অ বীকার করা হেব।

১০ “মানবপেু রর িব ে কউ কান কথা বলেল তােক মা করা হেব; িক কউ পিব র আ ার নােম িন া করেল তােক
মা করা হেব না।
১১ “তারা তখন তামােদর সমাজ-গেৃহর সমােবেশ শাসনকতােদর বা ক ৃ ব স যি েদর সামেন হািজর করেব, তখন

িকভােব আ প সমথন করেব বা িক বলেব তা িনেয় িচ া কেরা না। ১২ কারণ সই সময় িক বলেত হেব তা পিব র আ া
তামােদর সই েণই িশিখেয় দেবন।”

বাথপরতার িব ে যী র সতকবাণী
১৩ এরপর সই ভীেডর় ম য থেক একজন লাক যী েক বলল, “ , উ রািধকার সেূ র আমােদর য স ি রেয়েছ তা

আমার ভাইেক আমার সে ভাগ কের িনেত বলনু।”
১৪ িক যী তােক বলেলন, “িবচারকতা িহসােব ক তামােদর ওপর আমায় িনেয়াগ কেরেছ?” ১৫ এরপর যী লাকেদর

বলেলন, “সাবধান! সম রকম লাক থেক িনেজেদর দূের রাখ, কারণ মানেুষর রেয়াজেনর অিতির স ি থাকেলও তার
জীবন তার স ি র ওপর িনভর কের না।”

১৬ তখন িতিন তােদর একিট দ ৃ া িদেলন: “একজন ধনবান লােকর জিমেত রচরু ফসল হেয়িছল। ১৭ এই দেখ স মেন
মেন বলল, ‘আিম িক করব? এেতা ফসল রাখার জায়গা তা আমার নই।’

১৮ “এরপর স বলল, ‘আিম এই রকম করব; আমার য গালাঘর েলা আেছ তা ভেঙ ফেল তার থেক বড় গালাঘর
বানােবা; আর সখােনই আমার সম ফসল ও িজিনস মজতু করব। ১৯ আর আমার রাণেক বলব, হ রাণ, অেনক বছেরর
জ য অেনক ভাল ভাল িজিনস তামার জ য স য় করা হেয়েছ। এখন আরাম কের খাও-দাও, ূিত কর!’

২০ “িক ঈ বর তােক বলেলন, ‘ওের মখূ! আজ রােতই তামার রাণ কেড় নওয়া হেব; আর তিুম যা িকছ ু আেয়াজন
কেরছ তা ক ভাগ করেব?’

২১ “ য লাক িনেজর জ য ধন স য় কের িক ঈ বেরর দিৃ েত ধনবান নয়, তার এইরকম হয়।”
ঈ বেরর রাে যর রথম ান

(মিথ ৬:২৫-৩৪, ১৯-২১)
২২ এরপর যী তাঁর অনগুামীেদর বলেলন, “তাই আিম তামােদর বলিছ, িক খাব বেল রােণর িবষেয় বা িক পরব বেল

শরীেরর িবষেয় িচ া কেরা না। ২৩ কারণ খা যব থেক রাণ অেনক মূ যবান এবং পাশাক-আশােকর থেক দেহর ব
অেনক বশী। ২৪ কাকেদর িবষয় িচ া কর, তারা বীজও বােন না বা ফসলও কােট না। তােদর কান দাম বা গালাঘর নই,
তবু ঈ বরই তােদর আহার যাগান। এইসব পািখেদর থেক তামরা কত অিধক মূ যবান! ২৫ তামােদর মে য ক ি া
কের িনেজর আয়ু এক ঘ া বাডা়েত পাের? ২৬ এই সামা য কাজটাই যিদ করেত না পার তেব বাকী সব িবষেয়র জ য এত
িচ া কর কন?

২৭ “ ছা ছা িলিল ফেুলর কথা িচ া কর দিখ, তারা িকভােব বেড় ওেঠ। তারা পির রমও কের না, সতুাও কােটনা। তবু
আিম তামােদর বলিছ, এমন িক রাজা শেলামন তাঁর সম রতাপ ও গৗরেব মি ত হেয়ও এেদর একটার মেতাও িনেজেক
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সাজােত পােরন িন। ২৮ মােঠ য ঘাস আজ আেছ আর কাল উনেুন ফেল দওয়া হেব, ঈ বর তা যিদ এত সু র কের সাজান,
তেব হ অ িব বাসীর দল, িতিন তামােদর আেরা কত না বশী সাজােবন!

২৯ “আর িক খােব বা িক পান করেব এ িনেয় তামরা িচ া কেরা না, এর জ য উি ব হওয়ার কান দরকার নই। ৩০ এই
পিৃথবীর আর সব জািতর লােকরা যাঁরা ঈ বরেক জােন না, তারাই এই সেবর িপছেন ছােট। িক তামােদর িপতা ঈ বর
জােনন য এসব িজিনস তামােদর রেয়াজন আেছ। ৩১ তার চেয় বরং তামরা ঈ বেরর রাে যর িবষেয় সেচ হও তাহেল
এসবই ঈ বর তামােদর জাগােবন।

অথেক িব বাস কেরা না
৩২ “ ু র মষপাল! তামরা ভয় পও না, কারণ তামােদর িপতা আনে র সােথই সই রা য তামােদর দেবন, এটাই

তাঁর ই া। ৩৩ তামােদর স দ িবি র কের অভাবীেদর দাও। িনেজেদর জ য এমন টাকার থিল তরী কর যা পরুােনা হয় না,
বেগ এমন ধনস য় কর যা শষ হয় না, সখােন চার ঢকুেত পাের না বা মথ কােট না। ৩৪ কারণ যখােন তামােদর স দ

সখােনই তামােদর মনও পেড় থাকেব।
সবদাই র ত থাক
(মিথ ২৪:৪২-৪৪)

৩৫ “ তামরা কামর বঁেধ বািত বািলেয় িনেয় র ত থাক। ৩৬ তামরা এমন লাকেদর মেতা হও যারা তােদর মিনব
িবেয় বািড় থেক কখন িফের আসেব তারই অেপ ায় থােক; যন িতিন িফের এেস দরজায় কডা় নাডে়লই তখনই তাঁর জ য
দরজা খেুল িদেত পাের। ৩৭ ধ য সই সব দাস, মিনব এেস যােদর জেগ র ত থাকেত দখেবন। আিম তামােদর সি য
বলিছ, িতিন িনেজ পাশাক বদেল র ত হেয় তােদর খেত বসােবন, এবং িনেজই পিরেবশন করেবন। ৩৮ িতিন রােতর ি বতীয়

রহের ও ততৃীয় রহের এেস যিদ তােদর র ত থাকেত দেখন তাহেল ধ য তারা।
৩৯ “িক একথা জেন রেখা, চার কান সময় আসেব তা যিদ বািডর় কতা জানেত পাের তাহেল স তার বািডে়ত িসঁদ

কাটেত দেব না। ৪০ তাই তামরাও র ত থেকা, কারণ তামরা য সময় আশা করেব না, মানবপু র সই সময় আসেবন।”
িব ব দাস ক?
(মিথ ২৪:৪৫-৫১)

৪১ তখন িপতর বলেলন, “ রভু এই দ ৃ া িট িক আপিন ধু আমােদর জ য বলেলন, না এটা সকেলর জ য?”
৪২ তখন রভু বলেলন, “ সই িব ব ও িবচ ণ কমচারী ক, যােক তার মিনব তাঁর অ য কমচারীেদর সময়মেতা খাবার

ভাগ কের দবার ভার দেবন? ৪৩ ধ য সই দাস, যােক তার মিনব এেস িব ব ভােব কাজ করেত দখেবন। ৪৪ আিম তামােদর
সি য বলিছ, মিনব সই কমচারীর ওপর তাঁর সম স ি দখােশানার ভার দেবন।

৪৫ “িক সই কমচারী যিদ মেন মেন বেল, আমার মিনেবর আসেত এখন অেনক দরী আেছ। এই মেন কের স যিদ তার
অ য দাস-দাসীেদর মারধর কের আর পানাহাের ম হয়, ৪৬ তাহেল য িদন ও য সমেয়র কথা স একটকুু িচ াও করেব
না, সই িদন ও সই সমেয়ই তার মিনব এেস হািজর হেবন। তার মিনব তােক কেট টকুেরা টকুেরা কের ফলেবন; আর
অিব বাসীেদর জ য য জায়গা িঠক করা হেয়েছ, তার ান সখােনই হেব।

৪৭ “ য দাস তার মিনেবর ই া জেনও র ত থােক িন, অথবা য তার মিনেবর ই ানসুাের কাজ কের িন, সই দাস কেঠার
শাি পােব। ৪৮ িক য তার মিনব িক চায় তা জােন না, এই না জানার দ ন এমন কাজ কের ফেলেছ যার জ য তার শাি
হওয়া উিচৎ, সই দােসর কম শাি হেব। যােক বশী দওয়া হেয়েছ, তার কাছ থেক বশী পাবার আশা করা হেব। যার ওপর
বশী দািয় ব দওয়া হেয়েছ, লােকরা তার কাছ থেক অিধক চাইেব।”

যী র িবষেয় লােকরা একমত হেব না
(মিথ ১০:৩৪-৩৬)

৪৯ “আিম পিৃথবীেত আ ন িনে প করেত এেসিছ, আহা, যিদ তা আেগই বেল উঠত! ৫০ এক বাি ে আমায় বা াইিজত
হেত হেব, আর যত ণ না তা হে , আিম যাকুল হেয় উেঠিছ। ৫১ তামরা িক মেন কর এই পিৃথবীেত আিম শাি াপন করেত
এেসিছ? না, আিম তামােদর বলিছ, বরং িবেভদ ঘটােত এেসিছ। ৫২ কারণ এখন থেক একই পিরবাের পাঁচজন থাকেল তারা
পর েরর মে য ভাগ হেয় যােব। িতনজন জেনর িব ে যােব, আর জন িতনজেনর িব ে যােব।
৫৩ বাবা ছেলর িব ে
ও ছেল বাবার িব ে যােব।
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মা মেয়র িব ে
ও মেয় মােয়র িব ে যােব।
শা ডী় বৗমার িব ে
ও বৗমা শা ডী়র িব ে যােব।”

সময়েক বঝুেত হেব
(মিথ ১৬:২-৩)

৫৪ এরপর যী সমেবত জনতার িদেক িফের বলেলন, “পি মিদেক মঘ জমেত দেখ তামরা বেল থােকা, ‘বিৃ আসেলা
বেল, আর তা-ই হয়।’ ৫৫ যখন দি ণা বাতাস বয়, তামরা বেল থাক, ‘গরম পডে়ব,’ আর তা-ই হয়। ৫৬ ভে র দল! তামরা
পিৃথবী ও আকােশর চহারা দেখ তার অথ বঝুেত পার; িক এ কমন য তামরা বতমান সমেয়র অথ বঝুেত পার না?

সম যার সমাধান কর
(মিথ ৫:২৫-২৬)

৫৭ “যা িকছ ু যা য, িনেজরাই কন তার িবচার কর না? ৫৮ তামােদর রিতপে র সে তামরা যখন িবচারেকর কােছ যাও,
তখন পেথই তা িমিটেয় নওয়ার চ া কর। নতবুা স হয়েতা তামােক িবচারেকর কােছ টেন িনেয় যােব, িবচারক তামােক
সপাইেয়র হােত দেব আর সপাই তামায় কারাগাের দেব। ৫৯ আিম তামােক বলিছ, শষ পয়সািট না দওয়া পয তিুম
কান মেতই কারাগার থেক ছাডা় পােব না।”

মন-িফরাও

১৩ ১ সই সময় কেয়কজন লাক যী েক সই সব গালীলীয়েদর িবষয় বলল, যােদর র রা যপাল পীলাত তােদর উৎসগ
করা বিলর রে র সে িমিশেয় িদেয়িছেলন। ২ যী এর উ ের বলেলন, “ তামরা িক মেন কর এই গালীলীয়রা ক েভাগ

কেরিছল বেল অ যা য সব গালীলীয়েদর থেক বশী পাপী িছল? ৩ না, আিম তামােদর বলিছ, তামরা যিদ পাপ থেক মন
না িফরাও, তাহেল তামরাও তােদর মত মরেব। ৪ শীেলাহ চেূডা় ভে পেড় য আঠােরা জেনর মতৃু্য হেয়িছল, তােদর িবষেয়
তামােদর িক মেন হয়? তামরা িক মেন কর জ শােলেমর বাকী সব লাকেদর থেক তারা বশী দােষ দাষী িছল? ৫ না,

আিম তামােদর বলিছ, তামরা যিদ পাপ থেক মন না িফরাও, তাহেল তামরাও তােদর মেতা মরেব।”

অ রেয়াজনীয় গাছ
৬ এরপর যী তােদর এই দ ৃ া িট বলেলন, “একজন লাক তার বাগােন একিট ডমুরু গাছ পুঁেতিছল। পের স এেস সই

গােছ ফল হেয়েছ িক না খাঁজ করল, িক কান ফল দখেত পল না। ৭ তখন স বাগােনর মালীেক বলল, ‘ দখ, আজ িতন
বছর ধের এই ডমুরু গােছ ফেলর খাঁেজ আিম আসিছ, িক আিম এেত কান ফলই দখেত পাি না, তাই তিুম এই গাছটা
কেট ফল, এটা অযথা জিম ন করেব কন?’ ৮ মালী তখন বলল, ‘ রভ,ু এ বছরটা দখেত িদন। আিম এর চারপােশ খুঁেড়

সার িদই। ৯ সামেনর বছর যিদ এেত ফল আেস তা ভােলাই! তা না হেল আপিন ওটােক কেট ফলেবন।’”

িব রামবাের এক রীেলােকর আেরা যলাভ
১০ কান এক িব রামবাের যী এক সমাজগেৃহ িশ া িদি েলন। ১১ সখােন একজন রীেলাক িছল যােক এক আ া

আঠােরা বছর ধের প ু কের রেখিছল। স কুঁেজা হেয় িগেয়িছল, কানরকেমই সাজা হেত পারত না। ১২ যী তােক দেখ
কােছ ডাকেলন, এবং রীেলাকিটেক বলেলন, “ হ নারী, তামার রাগ থেক তিুম মু হেল!” ১৩ এরপর িতিন তার ওপর
হাত রাখেলন, সে সে স সাজা হেয় দাঁডা়ল, আর ঈ বেরর রশংসা করেত লাগল।

১৪ যী তােক িব রামবাের সু করেলন বেল সই সমাজগেৃহর নতা খবুই রেগ িগেয় লাকেদর উে ে য বলেলন, “স ােহ
িদন তা কাজ করার জ য আেছ, তাই ঐ সব িদেন এেস সু হও, িব রামবাের এেসা না।”

১৫ রভু এর উ ের তাঁেক বলেলন, “ভে র দল! তামরা িক িব রামবাের গ বা গাধা খাঁযাড় থেক বার কের জল
খাওয়ােত িনেয় যাও না? ১৬ এই রীেলাকিট, য অ রাহােমর বংেশ জে েছ, যােক শয়তান আঠােরা বছর ধের বঁেধ রেখিছল,
িব রামবার বেল িক স সই বাঁধন থেক মু হেব না?” ১৭ িতিন এই কথা বলােত যারা তাঁর িব ে িছল তারা সকেলই খবু
ল া পল; আর িতিন য অপবূ কাজ কেরেছন তার জ য সমেবত জনতা আন করেত লাগল।
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ঈ বেরর রা য
(মিথ ১৩:৩১-৩৩; মাক ৪:৩০-৩২)

১৮ এরপর যী বলেলন, “ঈ বেরর রা য কমন, আিম িকেসর সে এর তলুনা করব? ১৯ এ হল একটা ছা সরেষ বীেজর
মেতা, যা একজন লাক িনেয় তার বাগােন পুঁতল, আর তা থেক অ ুর বিরেয় সটা বাডে়ত লাগল, পের সটা একটা গােছ
পিরণত হেল তার ডালপালােত আকােশর পািখরা এেস বাসা বাঁধল।”

২০ িতিন আরও বলেলন, “ঈ বেরর রা যেক আিম িকেসর সে তলুনা করব? ২১ এ হল খািমেরর মেতা, যা কান একজন
রীেলাক একতাল ময়দার সে মশাল, পের সই খািমের সম তালটা ফেুল উঠল।”

অ রশ দরজা
(মিথ ৭:১৩-১৪, ২১-২৩)

২২ যী িবিভ নগর ও রােমর ম য িদেয় যেত যেত িশ া িদি েলন, এইভােব িতিন জ শােলেমর িদেক এিগেয়
চলেলন। ২৩ কান একজন লাক তাঁেক িজে স করল, “ রভু উ ার িক কবল অ কেয়কজন লাকই পােব?”

িতিন তােদর বলেলন, ২৪ “স দরজা িদেয় ঢাকার জ য আ রাণ চ া কর, কারণ আিম তামােদর বলিছ, অেনেকই ঢাকার
চ া করেব; িক ঢকুেত পারেব না। ২৫ ঘেরর কতা উেঠ যখন দরজা ব করেবন, তখন তামরা বাইের দাঁিডে়য় দরজায় ঘা

িদেত িদেত বলেব, ‘ রভু আমােদর জ য দরজা খেুল িদন।’ িক িতিন তামােদর বলেবন, ‘ তামরা কাথা থেক এেসছ; আিম
জািন না।’ ২৬ তারপর তামরা বলেত থাকেব, ‘আমরা আপনার সে খাওয়া দাওয়া কেরিছ; আর আপিন তা আমােদর পেথ
পেথ উপেদশ িদেয়েছন।’ ২৭ তখন িতিন তামােদর বলেবন, ‘ তামরা কাথা থেক এেসছ, আিম জািন না। তামরা সব ে র
দল, আমার কাছ থেক দূর হও।’

২৮ “ তামরা যখন দখেব য অ রাহাম, ইস ্হাক, যােকাব ও সব ভাববাদীরা ঈ বেরর রাে য আেছন িক তামােদর বাইের
ফেল দওয়া হেয়েছ, তখন কা াকািট করেব ও দাঁেত দাঁত ঘসেত থাকেব; ২৯ আর লােকরা উ র, দি ণ, পবূ ও পি ম থেক

এেস ঈ বেরর রাে য িনেজর িনেজর আসন রহণ করেব। ৩০ মেন রেখা, যারা আজ শেষ রেয়েছ, তারা রথেম ান নেব,
আর যারা আজ রথেম রেয়েছ, তারা শেষর হেব।”

জ শােলেম যী র মতৃু্যর ভিব য বাণী
(মিথ ২৩:৩৭-৩৯)

৩১ সই সময় কেয়কজন ফরীশী যী র কােছ এেস বলেলন, “তিুম এখান থেক অ য কাথাও যাও! কারণ হেরাদ তামায়
হ যা করেত চাইেছ।”

৩২ যী তােদর বলেলন, “ তামরা িগেয় সই িশয়ালটােক ¶¶বল, ‘আিম আজ ও কাল ভতূ ছাডা়েবা ও রাগীেদর সু করব,
আর ততৃীয় িদেন আিম আমার কাজ শষ করব।’ ৩৩ আিম আমার পেথ চলেতই থাকব, কারণ জ শােলেমর বাইের কান
ভাববাদী রাণ হারােব তমনিট হেত পাের না।

৩৪ “ জ শােলম, হায় জ শােলম! তিুম ভাববাদীেদর হ যা কেরছ; আর ঈ বর তামার কােছ যােদর পািঠেয়েছন তিুম
তােদর পাথর মেরছ! মরুগী যমন তার বা ােদর িনেজর ডানার নীেচ জেডা় কের, তমিন আিম কতবার তামার লাকেদর
আমার কােছ জেডা় করেত চেয়িছ। িক তিুম রাজী হও িন। ৩৫ এইজ য দখ তামােদর গহৃ পির য অব ায় পেড় থাকেব।
আিম তামােদর বলিছ, যতিদন না তামরা বলেব, ‘ধ য িতিন, িযিন রভরু নােম আসেছন, ততিদন তামরা আমায় আর
দখেত পােব না।’” §§

িব রামবাের আেরা যদান করা িক উিচত?

১৪ ১ এক িব রামবাের যী ফরীশীেদর একজন নত ৃ ানীয় লােকর বািডে়ত িনম রণ খেত গেলন। সখােন সমেবত
লােকরা যী র রিত ল ্য রাখিছল। ২ যী র সামেন একিট লাক িছল য উদরী রােগ ভগুিছল। ৩ যী তখন

যব ার িশ ক ও ফরীশীেদর ল ্য কের িজে স করেলন, “িব রামবাের কাউেক সু করা িক িবিধস ত?” ৪ িক তারা
সকেল চপু কের রইল। তখন যী সই অসু লাকিটেক ধের তােক সু করেলন, পের িবদায় িনেলন। ৫ এরপর িতিন তােদর

¶¶১৩:৩২ িশয়াল িশয়াল একিট ধতূ রাণী। এখােন যী হেরাদেক িশয়ােলর সে তলুনা কের তােক িশয়ােলর মেতা ধতূ
বলেত চাইেছন।
§§১৩:৩৫ উ ৃিত গীত ১১৮:২৬.
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িদেক ল ্য কের বলেলন, “ তামােদর মে য কােরার স ান বা গ যিদ িব রামবাের কুেয়ায় পেড় যায় তাহেল তামরা িক
সে সে তােক সখান থেক টেন তলুেব না?” ৬ তারা কউ এই কথার জবাব িদেত পারল না।

িনেজেক বড় কের তেুলা না
৭ যী দখেলন িনমি রত অিতিথরা িকভােব িনেজরাই ভােজর র আসন দখল করার চ া করেছ। তাই িতিন তােদর

কােছ এই দ ৃ া িট িনেয় বলেলন, ৮ “িবেয়র ভােজ যখন কউ তামােদর িনম রণ কের তখন সখােন িগেয় স ােনর আসনটা
দখল কের বসেব না। কারণ তামার চেয় হয়েতা আেরা স ািনত কাউেক িনম রণ করা হেয়েছ। ৯ তা করেল িযিন তামােদর
উভয়েকই িনম রণ কেরেছন, িতিন এেস তামায় বলেবন, ‘এঁেক তামার জায়গাটা ছেড় দাও!’ তখন তিুম ল ায় পডে়ব,
কারণ তামােক সবেচেয় নীচু জায়গায় বসেত হেব।

১০ “িক তিুম যখন িনমি রত হেয় যাও, সখােন িগেয় সবেচেয় নীচু জায়গায় বসেব। িযিন তামায় িনম রণ কেরেছন
িতিন এেস এরকম দেখ তামায় বলেবন, ‘ব ু এস, এই ভাল আসেন বস।’ তখন িনমি রত অ য সব অিতিথেদর সামেন
তামার স ান হেব। ১১ য কউ িনেজেক স ান িদেত চায় তােক নত করা হেব, আর য িনেজেক নত কের তােক স ািনত

করা হেব।”

িক করেল তিুম পরু ৃত হেব
১২ তখন য তাঁেক িনম রণ কেরিছল, তােক যী বলেলন, “তিুম যখন ভােজর আেয়াজন করেব তখন তামার ব ু, ভাই,

আ ীয় বজন বা ধনী রিতেবশীেদর িনম রণ কেরা না, কারণ তারা তামােক পা া িনম রণ কের রিতদান দেব। ১৩ িক
তিুম যখন ভােজর আেয়াজন করেব তখন দির র, খাঁডা়, িবকলা ও অ েদর িনম রণ কেরা। ১৪ তােত যােদর রিতদান
দবার মতা নই, সই রকম লাকেদর িনম রণ করার জ য ধািমকেদর পনু ােনর সময় ঈ বর তামায় পরু ার দেবন।”

এক িবরাট ভােজর কািহনী
(মিথ ২২:১-১০)

১৫ যারা খেত বেসিছল তােদর মে য একজন এই কথা েন যী েক বলল, “ঈ বেরর রাে য যারা খেত বসেব তারা
সকেল ধ য।”

১৬ তখন যী তােক বলেলন, “একজন লাক এক িবরাট ভােজর আেয়াজন কেরিছল আর স অেনক লাকেক িনম রণ
কেরিছল। ১৭ ভাজ খাওয়ার সময় হেল স তার দাসেক িদেয় িনমি রত লাকেদর বেল পাঠাল, ‘ তামরা এস! কারণ এখন
সবিকছ ু র ত হেয়েছ!’ ১৮ তারা সকেলই নানা অজহুাত দখােত করল। রথম জন তােক বলল, ‘আমায় মাপ কর, কারণ
আিম একটা ত িকেনিছ, তা এখন আমায় দখেত যেত হেব।’ ১৯ আর একজন বলল, ‘আিম পাঁচ জাডা় বলদ িকেনিছ, এখন
স িল একটু পরখ কের িনেত চাই, তাই আিম যেত পারব না; আমায় মাপ কর।’ ২০ এরপর আর একজন বলল, ‘আিম সেব

মা র িবেয় কেরিছ, সই কারেণ আিম আসেত পারব না।’
২১ “ সই দাস িফের িগেয় তার মিনবেক একথা জানােল, তার মিনব রেগ িগেয় তার দাসেক বলল, ‘যাও, শহেরর পেথ

পেথ, অিলেত গিলেত িগেয় গরীব, খাঁডা়, প ু ও অ েদর ডেক িনেয় এস।’
২২ “এরপর সই দাস মিনবেক বলল, ‘ রভ,ু আপিন যা যা বেলেছন তা কেরিছ, তা সেৎ বও এখনও অেনক জায়গা আেছ।’

২৩ তখন মিনব সই দাসেক বলল, ‘এবার তিুম রােমর পেথ পেথ, বডা়র ধাের ধাের যাও, যােক পাও তােকই এখােন আসবার
জ য জার কর, যন আমার বািড় ভের যায়। ২৪ আিম তামােদর বলিছ, যােদর রথেম িনম রণ করা হেয়িছল, তােদর কউই
আমার এই ভােজর বাদ পােব না!’”

রথেম পিরক না কর
(মিথ ১০:৩৭-৩৮)

২৫ যী র সে সে এক িবরাট জনতা চেলিছল, তােদর িদেক িফের যী বলেলন, ২৬ “যিদ কউ আমার কােছ আেস অথচ
তার বাবা, মা, রী, স ান, ভাই- বান, এমন িক িনেজর রাণেকও আমার চেয় বশী ভালবােস স আমার িশ য হেত পারেব
না। ২৭ য কউ িনেজর শ কাঁেধ তেুল িনেয় আমায় অনসুরণ না কের, স আমার িশ য হেত পাের না।

২৮ “ তামােদর মে য কউ যিদ উঁচু একিট ঘর তলুেত চায়, তেব স িক রথেম তা িনমাণ করেত কত খরচ পডে়ব তার
িহসাব কের দখেব না, য তা শষ করার মেতা যেথ অথ তার আেছ িক না? ২৯ তা না হেল স িভত গাঁথবার পর যিদ তা শষ
করেত না পাের, তেব যারা সটা দখেব তারা সবাই তােক িনেয় ঠা া করেব, আর বলেব, ৩০ এই লাকটা গাঁথেত কেরিছল
িঠকই িক শষ করেত পারল না।



লকূ ১৪:৩১ 32 লকূ ১৫:২৩

৩১ “যিদ একজন রাজা আর একজন রাজার িব ে যু করেত যায়, তেব স রথেম বেস িচ া করেব না য তার মা র
দশ হাজার স য িবপে র িবশ হাজার সে যর মাকািবলা করেত পারেব িকনা? ৩২ যিদ তা না পাের তেব তার শ প
দূের থাকেতই স তার রিতিনিধ পািঠেয় সি র র াব দেব।

৩৩ “িঠক সই রকম ভােব তামােদর মে য য কউ তার সব ব যাগ না কের, স আমার িশ য হেত পাের না।”
তামার রভাব যন ন না হয়

(মিথ ৫:১৩; মাক ৯:৫০)
৩৪ “লবণ ভাল, তেব লবেণর নানতা বাদ যিদ ন হেয় যায় তাহেল তা িক আবার নানতা করা যায়? ৩৫ তখন তা না

জিমর জ য, না সােরর গাদার জ য উপযু থােক, লােক তা বাইেরই ফেল দয়।
“যার শানার মেতা কান আেছ স নকু।”

বেগ আন
(মিথ ১৮:১২-১৪)

১৫ ১ অেনক করআদায়কারী ও পাপী লােকরা রায়ই যী র কথা শানার জ য আসত। ২ এেত ফরীশী ও যব ার
িশ করা এই বেল তােদর অসে াষ রকাশ করেত লাগল, “এই লাকটা জঘ য পাপী লাকেদর সে মলােমশা ও

খাওয়া দাওয়া কের।”
৩ তখন যী তােদর কােছ এই দ ৃ া িদেলন, ৪ “যিদ তামােদর মে য কােরার একেশািট ভডা় থােক, তার মে য থেক

একটা হািরেয় যায়, তেব স িক মােঠর মে য বািক িনরান বইটা রেখ যটা হািরেয় গেছ তােক না পাওয়া পয তার খাঁজ
করেব না? ৫ আর যখন স ঐ ভডা়টােক খুঁেজ পায়, তখন তােক আনে র সে কাঁেধ তেুল নয়। ৬ তারপর বািড় এেস তার
ব ুবা ব ও রিতেবশীেদর ডেক বেল, ‘এস, আমার সে তামরাও আন কর, কারণ আমার য ভডা়টা হািরেয় িগেয়িছল
তােক আিম খুঁেজ পেয়িছ।’ ৭ আিম তামােদর বলিছ, িঠক সইভােব িনরান বই জন ধািমক, যােদর মন পিরবতেনর রেয়াজন
নই তােদর থেক একজন পাপী যিদ ঈ বেরর কােছ মন িফরায়, তােক িনেয় বেগ মহান হয়।

৮ “ধর, কান একজন রীেলােকর দশটা েপার িসিকর একটা হার িছল। তার ম য থেক স যিদ একটা হািরেয় ফেল,
তাহেল স িক রদীপ বেল সই িসিকিট না পাওয়া পয ঘেরর রিতিট জায়গা ভাল কের ঝাঁট িদেয় খুঁেজ দখেব না?
৯ আর স তা খুঁেজ পেল তার ব ু-বা ব ও রিতেবশীেদর ডেক বলেব, ‘এস, আমার সে আন কর, কারণ আমার য
িসিকিট হািরেয় িগেয়িছল তা আিম খুঁেজ পেয়িছ।’ ১০ আিম তামােদর বলিছ, িঠক এইভােব একজন পাপী যখন মন-িফরায়,
তখন ঈ বেরর বগদূতেদর সামেন আন হয়।”

গহৃ যাগী ছেল
১১ এরপর যী বলেলন, “একজন লােকর িট ছেল িছল। ১২ ছাট ছেলিট তার বাবােক বলল, ‘বাবা, স ি র য অংশ

আমার ভােগ পডে়ব তা আমায় িদেয় দাও।’ তখন বাবা ই ছেলর মে য স ি ভাগ কের িদেলন।
১৩ “িকছ ু িদন পর ছাট ছেল তার সম িকছ ু িনেয় দূর দেশ চেল গল। সখােন স উ ৃ ল জীবন-যাপন কের সম টাকা

পয়সা উিডে়য় িদল। ১৪ তার সব টাকা পয়সা খরচ হেয় গেল সই দেশ ভীষণ িভ দখা িদল আর সও অভােব পডল়।
১৫ তাই স সই দেশর এক যি র কােছ িদন মজরুীর একটা কাজ চাইল। সই যি তােক তার েয়ার চরাবার জ য মােঠ
পািঠেয় িদল। ১৬ েয়ার য ঁিট খায় তা খেয় স তার পট ভরােত চাইত, িক কউ তােক তাও িদত না।

১৭ “ শষ পয একিদন তার চতনা হল, আর স বলল, ‘আমার বাবার কােছ কত মজরু পট ভের খেত পায় আর এখােন
আিম িখেদর বালায় মরিছ। ১৮ আিম উেঠ আমার বাবার কােছ যাব, তােক বলব, বাবা, আিম ঈ বেরর িব ে ও তামার
িব ে অ যায় পাপ কেরিছ। ১৯ তামার ছেল বেল পিরচয় দবার কান যা যতা আর আমার নই। তামার চাকরেদর
একজেনর মেতা কের তিুম আমায় রাখ!’ ২০ এরপর স উেঠ তার বাবার কােছ গল।

ছেলর র যাবতন
“ স যখন বািড় থেক বশ িকছটুা দূের আেছ, এমন সময় তার বাবা তােক দখেত পেলন, বাবার অ র ঃেখ ভের গল।

বাবা দৗেড় িগেয় ছেলর গলা জিডে়য় ধের তােক চমুু খেলন। ২১ ছেল তখন তার বাবােক বলল, ‘বাবা, আিম ঈ বেরর দিৃ েত
ও তামার কােছ অ যায় ও পাপ কেরিছ। তামার ছেল বেল পিরচয় দবার যা যতা আমার নই।’

২২ “িক তার বাবা চাকরেদর ডেক বলেলন, ‘তাডা়তািড় কর, সব থেক ভাল জামাটা িনেয় এেস এেক পিরেয় দাও।
এর হােত আংিট ও পােয় জেুতা পিরেয় দাও। ২৩ পু একটা বাছরু িনেয় এেস সটা কাট, আর এস, আমরা সবাই িমেল
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খাওয়া-দাওয়া কির, আন কির! ২৪ কারণ আমার এই ছেলটা মারা িগেয়িছল আর এখন স জীবন িফের পেয়েছ! স হািরেয়
িগেয়িছল, এখন তােক খুঁেজ পাওয়া গেছ।’ এই বেল তারা সকেল আন করেত লাগল।

বড় ছেলর রিতি রয়া
২৫ “ সই সময় তাঁর বড় ছেল মােঠ িছল। বািডর় কাছাকািছ এেস স বাজনা আর নােচর শদ নেত পল। ২৬ তখন স

একজন চাকরেক ডেক িজ াসা করল, ‘িক যাপার, এসব িক হে ?’ ২৭ চাকরিট বলল, ‘আপনার ভাই এেসেছ, আর স সু
শরীের িনরাপেদ িফের এেসেছ বেল আপনার বাবা পু বাছরু কেট ভােজর আেয়াজন কেরেছন।’

২৮ “এই েন বড় ছেল খবু রেগ গল, স বািডর় ভতের যেত চাইল না। তখন তার বাবা বিরেয় এেস তােক সা বনা
িদেলন। ২৯ িক স তার বাবােক বলল, ‘ দখ, এত বছর ধের আিম তামােদর সবা কেরিছ, কখনও তামার কথার অবা য
হই িন। তবু আমার ব ুেদর সে একটু আেমাদ করার জ য তিুম আমায় কখনও একটা ছাগলও দাও িন। ৩০ িক তামার এই
ছেল য ব যােদর পছেন তামার টাকা উিডে়য় িদেয়েছ, স যখন এল তখন তিুম তার জ য পু বাছরু কাটেল।’

৩১ “তার বাবা তােক বলেলন, ‘বাছা, তিুম তা সব সময় আমার সে সে আছ; আর আমার যা িকছ ু আেছ সবই তা
তামার। ৩২ িক আমােদর আনি ত হেয় উৎসব করা উিচত, কারণ তামার এই ভাই মের িগেয়িছল আর এখন স জীবন

িফের পেয়েছ। স হািরেয় িগেয়িছল, এখন তােক খুঁেজ পাওয়া গেছ।’”

রকৃত স দ

১৬ ১ এরপর যী তাঁর অনগুামীেদর বলেলন, “ কান একজন ধনী যি র একজন দওয়ান িছল; আর এই দওয়ান তার
মিনেবর স দ ন করেছ বেল তার িব ে অিভেযাগ উঠল। ২ তখন সই ধনী যি ঐ দওয়ানেক ডেক বলেলন,

‘ তামার িবষেয় আিম এ িক নিছ? তামার কােজর িহসাব আমায় দাও, কারণ তিুম আর আমার দওয়ান থাকেত পারেব না।’
৩ “তখন সই দওয়ান মেন মেন বলল, ‘এখন আিম িক করব? আমার মিনব তা আমােক চাকির থেক বরখা করেলন।

আিম য মজেুরর কাজ কের খাব তার মতাও আমার নই, আর িভ া করেতও আমার ল া লােগ। ৪ আমার দওয়ানী পদ
গেলও লােক যােত তােদর বািডে়ত আমায় থাকেত দয় স জ য আমায় িক করেত হেব তা আিম জািন।’

৫ “তখন তার মিনেবর কােছ যারা ধাের িজিনস িনেয়িছল তােদর রে যকেক স ডেক তােদর রথম জনেক বলল, ‘আমার
মিনেবর কােছ তিুম কত ধার?’ ৬ স বলল, ‘একেশা মন অিলভ তল।’ তখন সই দওয়ান তােক বলল, ‘এই নাও তামার
িহসােবর কাগজটা, তাডা়তািড় কের লখ, প াশ মন।’

৭ “এরপর আর একজন লাকেক স বলল, ‘আর তিুম, তিুম কত ধার?’ স বলল, ‘একেশা মন গম।’ সই দওয়ান তােক
বলল, ‘ তামার রিসদটা দিখ, এটােত আিশ মন লখ।’

৮ “ সই মিনব তাঁর অসৎ দওয়ােনর রশংসা করেলন, কারণ স বিু মােনর মত কাজ কেরিছল। এ জগেতর লােকরা
িনেজেদর মত লােকেদর সে আচার আচরেণ আি ক লাকেদর থেক বশী িবচ ণ।

৯ “আিম তামােদর বলিছ, তামােদর জাগিতক স দ িদেয় িনেজেদর জ য ব ু লাভ কর, যন যখন তা শষ হেয় যােব,
তখন তারা তামােদর অন আবােস বাগত জানায়। ১০ য সামা য িবষেয় িব ব হেত পাের, বড় যাপােরও তােক িব বাস
করা চেল। য ছাটখােটা িবষেয় অিব ব , স বড় বড় িবষেয়ও অিব ব হেব। ১১ তাই জাগিতক স দ স বে তিুম যিদ
িব ব না হও, তেব রকৃত স য স েদর িবষেয় ক তামােক িব বাস করেব। ১২ অপেরর িজিনেসর যাপাের তামােদর
যিদ িব বাস করা না যায়, তেব তামােদর যা িনজ ব স দ তাই বা ক তামােদর দেব?

১৩ “ কান দাস জন কতার দাস ব করেত পাের না, হয় স একজনেক ঘণৃা করেব ও অ যজনেক ভালবাসেব, অথবা
একজেনর অনগুত হেয় অ য জনেক তু করেব। তামরা ঈ বর ও ধন-স দ উভেয়রই দাস ব করেত পার না।”

ঈ বেরর িবিধ- যব া অপিরবতনীয়
(মিথ ১১:১২-১৩)

১৪ অথেলাভী ফরীশীরা যী র এইসব কথা েন যী েক য করেত লাগল। ১৫ তখন যী তােদর বলেলন, “ তামরা সই
রকম লাক, যারা লাকচে িনেজেদর খবু ধািমক বেল জািহর কের থােক, িক তামােদর অ ের িক আেছ ঈ বর তা জােনন।
মানেুষর চােখ যা মহান, ঈ বেরর দিৃ েত তা ঘ ৃ য।

১৬ “ যাহন বা াইজেকর সময় পয িবিধ- যব া ও ভাববাদীেদর িশ ার রচলন িছল। তারপর থেক ঈ বেরর রাে যর
িবষয় সসুমাচার রচার করা হেয়েছ। আর সই রাে য রেবশ করার জ য সবাই রবলভােব চ া করেছ। ১৭ তেব
িবিধ- যব ার এক িব ু বাদ পডা়র চেয় বরং আকাশ ও পিৃথবীর লাপ পাওয়া সহজ।
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িববাহ িবে দ ও পনুিববাহ
১৮ “ য কউ িনেজর রীর সে িববাহ িবে দ কের অ য কান রীেলাকেক িবেয় কের, স যিভচার কের; আর য

সই পির য া রীেক িবেয় কের সও যিভচার কের।”

ধনী যি ও লাসােরর কািহনী
১৯ “এক সময় একজন ধনী যি িছল, স ব নী রেঙর কাপড় ও ব মূ য পাশাক পরত; আর রিতিদন িবলােস িদন

কাটােতা। ২০ তারই দরজার সামেন লাসার নােম একজন িভখারী পেড় থাকত, যার সারা শরীর ঘােয় ভের িগেয়িছল। ২১ সই
ধনী যি র টিবল থেক টকুেরা-টাকরা য খাবার পডত় তাই খেয় স পট ভরাবার আশায় থাকত, এমনিক কুকুররা এেস
তার ঘা চেট িদত।

২২ “একিদন সই গরীব িভখারী মারা গল, আর বগদূতরা এেস তােক িনেয় গল এবং স অ রাহােমর কােল ান পল।
সই ধনী যি ও একিদন মারা গল, আর তােক সমািধ দওয়া হল। ২৩ সই ধনী যি পাতােল নরেক খবু য রণার মে য

কাটােত থাকল। এই অব ায় স মখু তেুল তাকােত ব দূের অ রাহামেক দখেত পল; আর অ রাহােমর কােল সই লাসারেক
দখেত পল। ২৪ সই ধনী যি তখন িচৎকার কের বেল উঠল, ‘ হ িপতা, অ রাহাম, আমার রিত দয়া ক ন, লাসারেক

এখােন পািঠেয় িদন, যন স এখােন এেস ওর আ ুেলর ডগা জেল ডিুবেয় আমার িজভ জিুডে়য় দয়, কারণ আিম এই আ েনর
মে য বডই় ক পাি !’

২৫ “িক অ রাহাম বলেলন, ‘ হ আমার বৎস, মেন কের দখ, জীবেন সেুখর সব িকছইু তিুম ভাগ কেরছ আর সই সময়
লাসার অেনক ক পেয়েছ। িক এখন এখােন স সখু পাে আর তিুম ক পা । ২৬ এছাডা় তামােদর ও আমােদর মােঝ
এক মহাশূ য ান আেছ, যােত ই া থাকেলও কউ এখােন থেক পার হেয় তামােদর কােছ যেত না পাের, আর ওখান থেক
পার হেয় কউ আমােদর কােছ আসেত না পাের।’

২৭ “ সই ধনী যি তখন বলল, ‘তাহেল িপতা দয়া কের লাসারেক আমার বাবার বািডে়ত পািঠেয় িদন! ২৮ যন আমার য
পাঁচ ভাই সখােন আেছ, তােদর স সাবধান কের দয়, যােত তারা এই য রণার জায়গায় না আেস।’

২৯ “িক অ রাহাম বলেলন, ‘ মািশ ও অ যা য ভাববাদীরা তা তােদর জ য আেছন, তাঁেদর কথা তারা নকু।’
৩০ “তখন ধনী লাকিট বলল, ‘না, না, িপতা অ রাহাম মতৃেদর ম য থেক কউ যিদ তােদর কােছ যায়, তেব তারা অনতুাপ

করেব।’
৩১ “অ রাহাম তােক বলেলন, ‘তারা যিদ মািশ ও ভাববাদীেদর কথা না শােন, তেব মতৃেদর ম য থেক উেঠ িগেয়ও যিদ

কউ তােদর সে কথা বেল তবু তারা তা নেব না।’”
পাপ ও মা

(মিথ ১৮:৬-৭, ২১-২২; মাক ৯:৪২)

১৭ ১ যী তাঁর অনগুামীেদর বলেলন, “পােপর রেলাভন সব সময়ই থাকেব, িক িধ সই লাক যার মা যেম তা
আেস। ২ এই ু রতমেদর মে য একজনেকও কউ যিদ পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব তার গলায় এক পি জাঁতা

বঁেধ তােক সমেু রর অতল জেল ডিুবেয় দওয়া তার পে ভাল। ৩ তামরা িনেজেদর িবষেয় সাবধান!
“ তামার ভাই যিদ পাপ কের, তােক িতর ার কর। স যিদ অনতু হয় তেব তােক মা কর। ৪ স যিদ এক িদেন সাতবার

তামার িব ে পাপ কের আর সাতবারই তামার কােছ িফের এেস বেল, ‘আিম অনতু ,’ তেব তােক মা কর।”

িব বােসর শি
৫ এরপর রিরেতরা রভেুক বলেলন, “আমােদর িব বােসর বিৃ ক ন!”
৬ রভু বলেলন, “একটা সরেষ দানার মেতা এতটকুু িব বাস যিদ তামােদর থােক, তাহেল এই তুঁত গাছটােক তামরা

বলেত পার, ‘ শকড় উপেড় িনেয় সমেু র িনেজেক পাঁত!’ আর দখেব স তামােদর কথা নেব।

উ ম দাস হও
৭ “ধর তামােদর মে য কােরা একজেনর দাস হাল চষেছ বা ভডা় চরাে । স যখন মাঠ থেক আেস তখন তিুম িক তােক

বলেব, ‘তাডা়তািড় কের এস, খেত বস?’ ৮ বরং তােক িক বলেব না, ‘আিম িক খাব তার জাগাড় কর, আর আিম যত ণ
খাওয়া-দাওয়া কির, তিুম কামের গামছা জিডে়য় আমার সবা য কর, এরপর তিুম খাওয়া-দাওয়া করেব।’ ৯ ঐ দাস তামার
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কুম অনসুাের কাজ করল বেল িক তিুম তােক ধ যবাদ দেব? ১০ তামােদর ে র সই একই কথা রেযা য। তামােদর
য কাজ করেত বলা হেয়েছ তা করা শষ হেল তামরা বলেব, ‘আমরা অেযা য দাস, আমরা আমােদর কত য কেরিছ।’”

ধ যবাদ দাও
১১ যী জ শােলেমর িদেক যাি েলন, যাবার পেথ িতিন গালীল ও শমরীয়ার মাঝখান িদেয় গেলন। ১২ তাঁরা যখন একিট

রােম ঢকুেছন, এমন সময় দশ জন কু েরাগী তাঁর সামেন পডল়, তারা একটু দূের দাঁডা়ল, ১৩ ও িচৎকার কের বলল, “ রভু
যী ! আমােদর দয়া ক ন!”

১৪ তােদর দেখ যী বলেলন, “যাজকেদর কােছ িগেয় িনেজেদর দখাও।”
পেথ যেত যেত তারা স ূণ সু হেয় গল; ১৫ িক তােদর মে য একজন যখন দখল য স স ূণ সু হেয় গেছ তখন

যী র কােছ িফের এেস খবু জার গলায় ঈ বেরর রশংসা করেত লাগল। ১৬ স যী র সামেন উপডু় হেয় পেড় তাঁেক ধ যবাদ
জানাল। (এই লাকিট িছল অই দী শমরীয়।) ১৭ এই দেখ যী তােক বলেলন, “ তামােদর মে য দশ জনই িক আেরা য
লাভ কেরিন? তেব বাকী নজন কাথায়? ১৮ ঈ বেরর রশংসা করার জ য এই িভ জােতর লাকিট ছাডা় আর কউ িক িফের
আেসিন?” ১৯ এরপর যী সই লাকিটেক বলেলন, “ওঠ, যাও, তামার িব বাসই তামােক সু কের তেুলেছ।”

ঈ বেরর রা য তামােদর অ ের
(মিথ ২৪:২৩-২৮, ৩৭-৪১)

২০ এক সময় ফরীশীরা যী েক িজে স করেলন, “ঈ বেরর রা য কখন আসেব?”
যী তােদর বলেলন, “ঈ বেরর রা য এমনভােব আেস, যা চােখ দখা যায় না। ২১ লােকরা বলেব না য, ‘এই য এখােন

ঈ বেরর রা য’ বা ‘ওই য ওখােন ঈ বেরর রা য।’ কারণ ঈ বেরর রা য তা তামােদর মােঝই আেছ।”
২২ িক অনগুামীেদর উে ে য িতিন বলেলন, “সময় আসেব, যখন মানবপেু রর রাজে বর সমেয়র একটা িদন তামরা

দখেত চাইেব, িক তামরা তা দখেত পােব না। ২৩ লােকরা তামােদর বলেব, ‘ দখ, তা ওখােন! বা দখ তা এখােন!’
তােদর কথা েন যও না, বা তােদর পছেন দৗিডও় না।

২৪ “কারণ িব ্যৎ চমকােল আকােশর এক রা থেক অ য রা পয যমন আেলা হেয় যায়, মানবপেু রর িদেন িতিন
সইরকম হেবন। ২৫ িক রথেম তাঁেক অেনক ঃখেভাগ করেত হেব, তাছাডা় এই যেুগর লােকরা তাঁেক অ রা য করেব।

২৬ “ নােহর সমেয় যমন হেয়িছল, মানবপেু রর সমেয়ও তমিন হেব। ২৭ য পয না নাহ জাহােজ উঠেলন আর ব যা
এেস লাকেদর বংস করল, সই সময় পয লােকরা খাওয়া দাওয়া করিছল, িবেয় করিছল ও িবেয় িদি ল।

২৮ “ লােটর সমেয়ও সই একই রকম হেয়িছল। তারা খাওয়া-দাওয়া করিছল, কনা- বচা, চাষ-বাস, গহৃ িনমাণ সবই
করত। ২৯ িক লাট য িদন সেদাম থেক বিরেয় এেলন, তারপেরই আকাশ থেক আ ন ও গ ক বিষত হেয় সখানকার
সব লাকেক বংস কের িদল। ৩০ য িদন মানবপু র রকািশত হেবন, সিদন এই রকমই হেব।

৩১ “ সই িদন কউ যিদ ছােদর উপর থােক, আর তার িজিনস প র যিদ ঘেরর মে য থােক, তেব স তা নবার জ য যন
নীেচ না নােম। তমিন যিদ কউ েতর কােজ থােক, তেব স কান িকছ ু িনেত িফের না আসকু। ৩২ লােটর রীর *কথা
যন মেন থােক।

৩৩ “ য তার জীবন িনরাপদ রাখেত চায়, স তা খায়ােব; আর য তার জীবন হারায়, সই তা বাঁিচেয় রাখেব। ৩৪ আিম
তামােদর বলিছ, সই রাে র একই িবছানায় জন েয় থাকেব, তােদর মে য একজনেক তেুল নওয়া হেব আর অ যজন

পেড় থাকেব। ৩৫ জন রীেলাক একসে যাঁতােত শ য িপষেব, একজনেক তেুল নওয়া হেব আর অ য জন পেড় থাকেব।”
৩৬ †

৩৭ তখন অনগুামীরা তাঁেক িজে স করেলন, “ রভ,ু কাথায় এমন হেব?”
যী তােদর বলেলন, “ যখােন শব, সখােনই শকুন এেস জেডা় হেব।”

ঈ বর তাঁর লাকেদর উ র দেবন

১৮ ১ িনরাশ না হেয় তােদর য সব সময় রাথনা করা উিচত, তা বাঝােত িগেয় যী তােদর এই দ ৃ া িট িদেলন, ২ িতিন
বলেলন, “ কান এক শহের একজন িবচারক িছেলন। িতিন ঈ বরেক ভয় করেতন না, আবার মানষুেকও রা য

*১৭:৩২ লােটর রী লােটর রীর কািহনী আিদপু ক ১৯:১৫-১৭, ২৬ ত লখা আেছ।
†১৭:৩৬ কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ৩৬ যু করা হেয়েছ: “ জন লাক একই ে র থাকেব; তােদর একজনেক
নওয়া হেব, িক অ য জনেক ছেড় দওয়া হেব।”
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করেতন না। ৩ সই শহের একজন িবধবা িছল। স বার বার সই িবচারেকর কােছ এেস বলত, ‘আপনােক দখেত হেব যন
আমার রিতপে র িব ে আিম যায় িবচার পাই!’ ৪ িকছ ু িদন ধের সই িবচারক তার কান কথাই নেত চাইেলন না। িক
এক সময় িতিন মেন মেন বলেলন, ‘যিদও আিম ঈ বরেক ভয় কির না আর মানষুেক মািন না, ৫ তবু এই িবধবা যখন আমায়
এত িবর করেছ তখন আিম দখব স যন যায় িবচার পায়, তাহেল স আর বার বার এেস আমােক বালাতন করেব না।’”

৬ এরপর রভু বলেলন, “ল ্য কর! ঐ অধািমক িবচারকতা িক বলল। ৭ তাহেল ঈ বর িক তাঁর মেনানীত লােকরা, যাঁরা
িদন-রাত তাঁেক ডাকেছ, তারা যন যায় িবচার পায় তা দখেবন না? িতিন িক তােদর সাহা য করেত অযথা দরী করেবন?
৮ আিম তামােদর বলিছ, িতিন তােদর পে যায় িবচার করেবনই আর তা তাডা়তািডই় করেবন। যাইেহা , মানবপু র যখন
আসেবন, তখন িক িতিন এই পিৃথবীেত িব বাস দখেত পােবন?”

ঈ বেরর চােখ ধািমকহওয়া
৯ যাঁরা িনেজেদর ধািমক মেন করত আর অ যেক তু করত, তােদর উে ে য িতিন এই দ ৃ া িট িদেলন, ১০ “ জন লাক

মি ের রাথনা করার জ য গল; তােদর মে য একজন ফরীশী আর অ য জন কর-আদায়কারী। ১১ ফরীশী দাঁিডে়য় িনেজর
স বে এইভােব রাথনা করেত লাগল, ‘ য ঈ বর, আিম তামায় ধ যবাদ িদি য আিম অ য সব লাকেদর মেতা নই;
দসু্য, রতারক, যিভচারী অথবা এই কর-আদায়কারীর মেতা নই। ১২ আিম স ােহ িদন উেপাস কির, আর আমার আেয়র
দশ ভােগর একভাগ দান কির।’

১৩ “িক সই কর-আদায়কারী দাঁিডে়য় বেগর িদেক মখু তেুল তাকােতও সাহস করল না, বরং স বকু চাপডা়েত চাপডা়েত
বলল, ‘ হ ঈ বর, আিম পাপী! আমার রিত দয়া কর!’ ১৪ আিম তামােদর বলিছ, এই কর-আদায়কারী ধািমক রিতপ হেয়
বািড় চেল গল িক ঐ ফরীশী নয়। য কউ িনেজেক বড় কের তােক ছাট করা হেব; আর য িনেজেক ছাট কের তােক বড়
করা হেব।”

ঈ বেরর রাে য ক রেবশ করেব?
(মিথ ১৯:১৩-১৫; মাক ১০:১৩-১৬)

১৫ লােকরা একসময় তােদর ছাট ছাট ছেলেমেয়েদর যী র কােছ িনেয় এল যন িতিন তােদর শ কের আশীবাদ কেরন।
এই দেখ িশ যরা তােদর খবু ধমক িদেলন। ১৬ িক যী সই ছেলেমেয়েদর তাঁর কােছ ডাকেলন, আর বলেলন, “ ছাট ছাট
ছেলেমেয়েদর আমার কােছ আসেত দাও, তােদর বারণ কেরা না, কারণ এই িশ েদর মেতা লাকেদর জ যই তা ঈ বেরর

রা য। ১৭ আিম তামােদর সি য বলিছ, যিদ কউ িশ র মেতা ঈ বেরর রা যেক রহণ না কের তেব স কানমেত তার
মে য রেবশ করেত পারেব না!”

এক ধনী লােকর র
(মিথ ১৯:১৬-৩০; মাক ১০:১৭-৩১)

১৮ ই দীেদর একজন দলেনতা তাঁেক িজে স করল, “ হ সদ , অন জীবন পেত হেল আমােক িক করেত হেব?”
১৯ যী তাঁেক বলেলন, “তিুম আমায় সৎ বলছ, কন? ঈ বর ছাডা় আর কউ সৎ নয়। ২০ তিুম তা ঈ বেরর সব আ া

জান, যিভচার কেরা না, নরহ যা কেরা না, চিুর কেরা না, িম যা সা ী িদও না, তামার বাবা-মােক স ান কেরা।” ‡
২১ স বলল, “আিম ছাটেবলা থেকই স সব পালন কের আসিছ।”
২২ একথা েন যী তােক বলেলন, “িক তামার মে য একিট িবষেয়র এখনও িট আেছ। তামার যা িকছ ু আেছ স

সব িবি র কের তা গরীবেদর মে য িবিলেয় দাও, তাহেল বেগ তামার ধন-স দ জমা হেব, তারপর আমায় অনসুরণ কর।”
২৩ িক এই কথা েন তার খবুই ঃখ হল, কারণ তার রচরু ধন-স দ িছল।

২৪ যী তােক ঃিখত হেত দেখ বলেলন, “যােদর ধন-স দ আেছ তােদর পে ঈ বেরর রাে য রেবশ করা কত কিঠন!
২৫ যাঁ, একজন ধনীর পে ঈ বেরর রাে য রেবশ করা অেপ া ছ ুঁেচর ম য িদেয় উেটর পার হওয়া সহজ।”

কারা উ ার পােব?
২৬ য সব লাক একথা নল তারা বেল উঠল, “তাহেল ক উ ার পেত পাের?”
২৭ যী বলেলন, “মানেুষর পে যা স ব নয় ঈ বেরর পে তা স ব।”
২৮ তখন িপতর বলেলন, “ দখনু, আমরা তা সব িকছ ু ছেড় ছেুড় আপনার অনসুারী হেয়িছ।”

‡১৮:২০ উ ৃিত যা রা ২০:১২-১৬; ি ব. িব. ৫:১৬-২০.
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২৯ যী তখন তােদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ যারা ঈ বেরর রাে যর জ য ঘর-বািড,় রী, ভাই- বান,
মা-বাবা িকংবা ছেল- মেয় যাগ কেরেছ, ৩০ তারা রে যেক এ জীবেনই সই সব ব েণ িফের পােব, এছাডা় আগামী যেুগ
লাভ করেব অন জীবন।”

যী মতৃু্য থেক পনু ি ত হেবন
(মিথ ২০:১৭-১৯; মাক ১০:৩২-৩৪)

৩১ যী তাঁর বােরাজন রিরতেক একপােশ ডেক িনেয় িগেয় বলেলন, “ শান! আমরা জ শােলেম যাি ; আর ভাববাদীরা
মানবপেু রর িবষেয় যা িকছ ু িলেখ গেছন, স সবই পণূ হেব। ৩২ যাঁ, অই দীেদর হােত তাঁেক তেুল দওয়া হেব, তারা তাঁেক
উপহাস করেব, গালাগািল দেব, তাঁর গােয় থতুু ছটােব। ৩৩ তারা তাঁেক কশাঘাত করেব ও শষ পয হ যাই করেব; আর
ততৃীয় িদেন মতৃু্যর ম য থেক িতিন পনু ি ত হেবন।” ৩৪ িতিন িক বলেত চাইেছন, রিরেতরা িক তার িকছইু বঝুেত
পারেলন না। িতিন য িক বলেছন তা তাঁরা বঝুেত পারেলন না, কারণ এসব কথার অথ তােদর কােছ গাপন রাখা হেয়িছল।

যী অ েক দিৃ দান করেলন
(মিথ ২০:২৯-৩৪; মাক ১০:৪৬-৫২)

৩৫ যী যখন িযরীেহার কাছাকািছ পৗঁছােলন, তখন সখােন রা ার ধাের বেস একজন অ িভ া করিছল। ৩৬ অেনক
লাকজন যাওযার আওয়াজ েন সই িভখারী যাপার িক তা িজ াসা করল।

৩৭ লােকরা তােক বলল, “নাসরতীয় যী সখান িদেয় যাে ন।”
৩৮ তখন স িচৎকার কের বেল উঠল, “ হ দায়েূদর বংশধর যী , আমােক দয়া ক ন।”
৩৯ য সব লাক সই ভীেডর় সামেন িছল তারা তােক চপু করেত বলল, িক স আরও িচৎকার কের বলল, “ হ দায়েূদর

বংশধর, আমায় দয়া ক ন!”
৪০ যী থেম গেলন, িতিন সই অ েক তাঁর কােছ িনেয় আসেত বলেলন। সই অ তাঁর কােছ এেল পর িতিন তােক

িজ াসা করেলন, ৪১ “তিুম িক চাও? তামার জ য আিম িক করব?”
স বলল, “ রভ,ু আিম যন দখেত পাই।”

৪২ যী তােক বলেলন, “ বশ! তিুম চােখ দখেত পাও, তামার িব বাসই তামােক সু করল।”
৪৩ সে সে স দখেত পল আর ঈ বেরর রশংসা করেত করেত যী র পছেন পছেন চলল। যাঁরা এই ঘটনা দখল

তারা ঈ বেরর রশংসা করেত লাগল।

সে য়

১৯ ১ যী িযরীেহা শহেরর ম য িদেয় যাি েলন। ২ সখােন সে য় নােম একজন লাক িছল। স িছল একজন উ -পদ
কর আদায়কারী ও খবু ধনী যি । ৩ ক যী তা দখার জ য সে য় খবুই চ া করিছল, িক বঁেট হওয়ােত ভীেডর়

জ য যী েক দখেত পাি ল না। ৪ তাই সবার আেগ ছেুট িগেয় য পথ ধের যী আসিছেলন, সই পেথর পােশ একটা সকুেমার
গােছ উঠল যােত সখান থেক যী েক দখেত পায়। ৫ যী সখােন এেস ওপর িদেক তািকেয় বলেলন, “সে য় তাডা়তািড়
নেম এস, কারণ আজ আমায় তামার ঘের থাকেত হেব।”

৬ সে য় তাডা়তািড় নেম এেস মহানে যী েক তার বািডে়ত িনেয় িগেয় অ যথনা জানাল। ৭ সখােন যারা িছল, এই দেখ
তারা সকেল অনেুযােগর সেুর বলল, “উিন একজন পাপীর ঘের অিতিথ হেয় গেলন।”

৮ িক সে য় উেঠ দাঁিডে়য় রভেুক বলল, “ রভু দখনু, আিম আমার স েদর অেধক গরীবেদর মে য িবিলেয় দব, আর
যিদ কাউেক ঠিকেয় থািক তেব তার চতু ণ িফিরেয় দব।”

৯ যী তােক বলেলন, “আজ এই বািডে়ত পির রাণ এেসেছ, যেহতু এই মানষুিট অ রাহােমর পু র। ১০ কারণ যা হািরেয়
িগেয়িছল তা খুঁেজ বার করেত ও উ ার করেতই মানবপু র এ জগেত এেসেছন।”

ঈ বর রদ িজিনস যবহর কর
(মিথ ২৫:১৪-৩০)

১১ যী জ শােলেমর কাছাকািছ এিগেয় গেল লাকেদর ধারণা হল য তখনই বিুঝ ঈ বেরর রা য এেস পডল়। তাই িতিন
তােদর কােছ এই দ ৃ া িট িদেলন। ১২ যী বলেলন, “একজন স রা বংেশর লাক রাজ পদ িনেয় িফের আসার জ য দূর
দেশ যা রা করেলন। ১৩ যাবার আেগ িতিন তাঁর দশজন কমচারীেক ডেক রে যেকর হােত একিট কের মাট দশিট মাহর

িদেয় বলেলন, ‘আিম িফের না আসা পয এই িদেয় যবসা কেরা।’ ১৪ িক তাঁর রজারা তােক ঘণৃা করত; আর িতিন চেল
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যাওযার সে সে ানীয় লােকরা একজন রিতিনিধর মা যেম বেল পাঠাল, ‘আমরা চাই না য এই লাক আমােদর রাজা
হা !’

১৫ “িক সই যি রাজপদ িনেয় বািড় িফের এেলন; আর য কমচারীেদর িতিন টাকা িদেয়িছেলন তােদর সকলেক ডেক
পাঠােলন। িতিন দখেত চাইেলন য তারা ক কত লাভ কেরেছ। ১৬ রথম জন এেস বলল, ‘ রভ,ু আপনার এক মাহর
খািটেয় দশ মাহর লাভ হেয়েছ।’ ১৭ তখন মিনব তােক বলেলন, ‘খবু ভাল কেরছ, তিুম খবু ভাল কমচারী। তিুম অ িবষেয়
িব ব িছেল তাই তামােক দশিট শহেরর শাসক িহেসেব িনেয়াগ করা হেব।’

১৮ “এরপর ি বতীয় জন এেস বলল, ‘ রভু আপনার এক মাহর খািটেয় পাঁচ মাহর লাভ হেয়েছ।’ ১৯ িতিন তােক বলেলন,
‘ তামােক পাঁচিট শহেরর শাসনভার দওয়া হেব।’

২০ “এরপর আর একজন এেস বলল, ‘ রভ,ু এই িনন আপনার মাহর, এটা আিম মােল বঁেধ আলাদা কের রেখ
িদেয়িছলাম। ২১ আপনার িবষেয় আমার খবু ভয় িছল, কারণ আপিন খবু কিঠন লাক। আপিন যা জমা কেরন িন তাই িনেয়
থােকন, আর যা বােনন না তার ফসল কােটন।’

২২ “তখন তার রভু তােক বলেলন, ‘ তামার কথা অনসুােরই আিম তামার িবচার করব, তিুম একজন কমচারী। তিুম
জানেত আিম একজন কিঠন লাক, আিম যা জমা কির না তাই পেত চাই, যা বিুন না তাই কািট। ২৩ তেব তিুম আমার টাকা
কন মহাজনেদর কােছ জমা রাখিন? তাহেল তা আিম টাকার সদুটাও অ ত পতাম।’ ২৪ আর যারা সখােন দাঁিডে়য় িছল িতিন

তােদর বলেলন, ‘এর কাছ থেক ঐ মাহর িনেয় নাও আর যার দশ মাহর আেছ তােক ওটা দাও।’
২৫ “তখন তারা তােক বলল, ‘ রভ,ু ওর তা দশটা মাহর আেছ!’
২৬ “ রভু বলেলন, ‘আিম তামােদর বলিছ, যার আেছ তােক আেরা দওয়া হেব আর যার নই, তার যটকুু আেছ তাও কেড়

নওয়া হেব। ২৭ িক যারা আমার শ , যারা চায় িন য আিম তােদর ওপর রাজ ব কির, তােদর এখােন িনেয় এেস আমার
সামেনই মের ফল।’”

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

২৮ এইসব কথা বলার পর যী জ শােলেমর িদেক এিগেয় চলেলন। ২৯ িতিন জতনু পবেতর কােছ বৎফগী ও বথিনয়া
রােমর কাছাকািছ এেল তাঁর জন িশ যেক বলেলন, ৩০ “ তামরা ঐ রােম যাও। ঐ রােম ঢাকার মেুখই একটা বা া গাধা

বাঁধা আেছ দখেব, সটার ওপর এর আেগ কউ কখনও বেসিন, সটা খেুল এখােন িনেয় এস। ৩১ কউ যিদ তামােদর িজে স
কের, তামরা ওটা খলুছ কন? তামরা বেলা, ‘এটােক রভরু দরকার আেছ।’”

৩২ যাঁেদর পাঠােনা হেয়িছল তাঁরা িগেয় যী র কথা মেতাই সব িকছ ু দখেত পেলন। ৩৩ তাঁরা যখন সই বা া গাধাটা
খলুিছেলন তখন তার মািলক এেস তাঁেদর িজে স করল, “আপনারা এটা খলুেছন কন?”

৩৪ তাঁরা বলেলন, “এটােক রভরু দরকার আেছ।” ৩৫ এরপর তাঁরা গাধাটােক যী র কােছ িনেয় এেস তার ওপর তাঁেদর
চাদর িবিছেয় িদেলন, আর তার িপেঠ যী েক বসােলন। ৩৬ িতিন যখন যাি েলন, তখন লােকরা যা রা পেথ িনেজেদর জামা-
চাদর িবিছেয় িদি ল।

৩৭ িতিন জতনু পবতমালা থেক নেম যাবার রা ার মেুখ এেস পৗঁছােলন। সই সময় যারা তাঁর পছেন পছেন আসিছল,
তারা যী য সব অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন তা দখেত পেয়িছল বেল আনে র উ ােস ঈ বেরর রশংসা করেত করেত
বলল,
৩৮ “‘ধ য সই রাজা িযিন রভরু নােম আসেছন!’ ¶

বেগ শাি ও ঈ বেরর মিহমা হা !”
৩৯ সই ভীেডর় ম য থেক কেয়কজন ফরীশী যী েক বলল, “ , আপনার অনগুামীেদর ধমক িদন!”
৪০ যী বলেলন, “আিম তামােদর বলিছ, ওরা যিদ চপু কের, তেব পাথর েলা চঁিচেয় উঠেব।”

জ শােলেমর জ য যী কাঁদেলন
৪১ িতিন জ শােলেমর কাছাকািছ এেস শহরিট দেখ কঁেদ ফলেলন। ৪২ িতিন বলেলন, “হায়! িকেস তামার শাি হেব

তা যিদ তিুম আজ বঝুেত পারেত! িক এখন তা তামার দিৃ র অেগাচের রইল। ৪৩ সই িদন আসেছ, যখন তামার শ রা
তামার চারপােশ ব নী গেড় তলুেব। তারা তামায় িঘের ধরেব আর চারপাশ থেক চেপ ধরেব। ৪৪ তারা তামােক ও

¶১৯:৩৮ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১৮:২৬.
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তামার স ানেদর বংস করেব। তামার রাচীেরর একটা পাথেরর ওপর আর একটা পাথর থাকেত দেব না, কারণ তামার
তৎ বাবধােনর জ য ঈ বর য তামার কােছ এেলন, এ তিুম বঝুেল না।”

যী মি ের রেবশ করেলন
(মিথ ২১:১২-১৭; মাক ১১:১৫-১৯; যাহন ২:১৩-২২)

৪৫ এরপর যী মি েরর মে য ঢকুেলন আর সখােন যারা িজিনসপ র িবি র করিছল তােদর সখান থেক তািডে়য় িদেত
লাগেলন। ৪৬ িতিন তােদর বলেলন, “শাে র লখা আেছ, ‘আমার গহৃ হেব রাথনার গহৃ।’ §িক তামরা এটােক ‘ডাকাতেদর
আ াখানায়’ পিরণত কেরছ।” **

৪৭ তখন থেক রে যক িদন িতিন মি ের িশ া িদেত থাকেলন। রধান যাজকরা, যব ার িশ করা ও ই দী নতারা
তাঁেক হ যা করার উপায় খুঁজেত লাগল। ৪৮ িক তারা কানভােবই কান পথ খুঁেজ পল না, কারণ সব লাকই খবু মন িদেয়
তাঁর কথা িল নত।

ই দী নতারা যী েক র করেলন
(মিথ ২১:২৩-২৭; মাক ১১:২৭-৩৩)

২০ ১ একিদন যী যখন মি ের লাকেদর িশ া িদি েলন এবং ঈ বেরর সসুমাচার রচার করিছেলন, সই সময় রধান
যাজকরা, যব ার িশ করা ও ই দী নতারা একেজাট হেয় তাঁর কােছ এল। ২ তারা তাঁেক র করল, “ কান মতায়

তিুম এসব করছ তা আমােদর বল। ক তামােক এই অিধকার িদেয়েছ?”
৩ যী তােদর বলেলন, “আিমও তামােদর একটা র করব। ৪ বেলা তা যাহন বাি দবার অিধকার ঈ বেরর কােছ

থেক পেয়িছেলন না মানেুষর কাছ থেক?”
৫ তারা িনেজেদর মে য আেলাচনা করল, “আমরা যিদ বিল, ‘ঈ বেরর কাছ থেক,’ তাহেল ও বলেব ‘তাহেল তামরা তাঁেক

িব বাস কেরা িন কন?’ ৬ িক আমরা যিদ বিল, ‘মানেুষর কাছ থেক,’ তাহেল লােকরা আমােদর পাথর ছ ুঁেড় মারেব, কারণ
তারা যাহনেক একজন ভাববাদী বেলই িব বাস কের।” ৭ তাই তারা বলল, “আমরা জািন না।”

৮ তখন যী তােদর বলেলন, “তাহেল আিমও তামােদর বলব না, কা অিধকাের আিম এসব করিছ।”
ঈ বর তাঁর পু রেক পাঠােলন

(মিথ ২১:৩৩-৪৬; মাক ১২:১-১২)
৯ যী এই দ ৃ া িট লাকেদর বলেলন, “একজন লাক একটা রা া ত কের তা চাষীেদর কােছ ইজারা িদেয় বশ িকছ ু

িদেনর জ য িবেদেশ গল। ১০ ফেলর সময় হেল স তার একজন কমচারীেক সই চাষীেদর কােছ পাঠাল, যন তারা েতর
ফসেলর িকছ ু ভাগ দয়; িক চাষীরা সই কমচারীেক মারধর কের খািল হােত তািডে়য় িদল। ১১ এরপর স তার আর একজন
কমচারীেক পাঠাল; িক তারা তােকও মারধর করল। সই কমচারীর রিত তারা জঘ য যবহার কের তােক শূ য হােত
িফিরেয় িদল। ১২ পের স তার ততৃীয় কমচারীেক পাঠাল, চাষীরা তােকও তিব ত কের বার কের িদল।

১৩ “তখন সই রা া েতর মািলক বলল, ‘আিম এখন িক করব? আিম আমার ি রয় পু রেক পাঠাব, হয়েতা তারা তােক
মা য করেব।’ ১৪ িক সই চাষীরা সই ছেলেক দখেত পেয় িনেজেদর মে য আেলাচনা কের বলল, ‘এই হে স ি র
উ রািধকারী, এস এেক আমরা খনু কির, তাহেল আমরাই হব এই স ি র মািলক।’ ১৫ এই বেল তারা তােক রা া েতর
বাইের টেন িনেয় িগেয় হ যা করল।

“এখন সই েতর মািলক তােদর রিত িক করেব? ১৬ স এেস ঐ চাষীেদর মের ফলেব ও ত অ য চাষীেদর হােত
দেব।”

এই কথা েন তারা সবাই বলল, “এরকম যন না হয়!” ১৭ িক যী তােদর িদেক তািকেয় বলেলন, “তাহেল এই য কথা
শাে র লখা আেছ এর অথ িক,
‘রাজিমি ররা য পাথরটা বািতল কের িদল,
সটাই হেয় উঠল কােণর রধান পাথর?’ ††

§১৯:৪৬ উ ৃিত িযশ. ৫৬:৭.
**১৯:৪৬ উ ৃিত িযর. ৭:১১.
††২০:১৭ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১৮:২২.
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১৮ য কউ সই পাথেরর ওপর পডে়ব, স ভেঙ টকুেরা-টকুেরা হেয় যােব, আর যার ওপর সই পাথর পডে়ব স ভেঙ ঁেডা়
হেয় যােব।”

১৯ রধান যাজকরা ও যব ার িশ করা সই সময় থেকই তাঁেক র ার করার জ য উপায় খুঁজেত লাগল; িক তারা
জনসাধারণেক ভয় পাি ল। তারা যী েক র ার করেত চাইিছল কারণ তারা বঝুেত পেরিছল য যী তােদর িব ে ই ঐ
দ ৃ া িট িদেয়িছেলন।

ই দী নতারা যী েক ফাঁেদ ফলার চ া করল
(মিথ ২২:১৫-২২; মাক ১২:১৩-১৭)

২০ তাই তারা তাঁর ওপর নজর রাখেত কেয়কজন লাকেক চর েপ তাঁর কােছ পাঠাল, যারা ভাল লাক সেজ তাঁর কােছ
গল যােত কের যী র কথা ধের তাঁেক রামীয় রা যপােলর মতা ও িবচােরর অধীেন তেুল িদেত পাের। ২১ তাই তারা তাঁেক

একিট কথা িজে স করল, “ , আমরা জািন য, যা যায় আপিন সই কথাই বেলন ও সই িশ াই দন; আর আমরা এও
জািনেয আপিন কােরার রিত প পাত কেরন না, িক ঈ বেরর পেথর িবষেয় স য িশ াই দন। ২২ আ া, কসরেক কর
দওয়া িক আমােদর উিচত?”

২৩ যী তােদর চালািক ধের ফেলিছেলন, তাই বলেলন, ২৪ “আমায় একটা েপার টাকা দখাও। এেত কার মিূ ও কার
নাম আেছ?”

তারা বলল, “ কসেরর!”
২৫ তখন িতিন তােদর বলেলন, “তাহেল কসেরর যা তা কসরেক দাও, আর ঈ বেরর যা তা ঈ বরেক দাও।”
২৬ সম লােকর সামেন যী যা বলেলন, তােত তারা তাঁর কান ভলু ধরেত পারল না। তাঁর দওয়া উ ের তারা িব েয়

হতবা হেয় গল।
িকছ ু স ূকীর যী েক ফাঁেদ ফলার চ া
(মিথ ২২:২৩-৩৩; মাক ১২:১৮-২৭)

২৭ তখন স ূকী স রদােয়র কেয়কজন লাক যী র কােছ এল। এই স ূকীরা বলত, মতৃু্যর পর পনু ান বেল িকছ ু নই।
তারা এেস যী েক র করল, ২৮ “ , মািশ আমােদর জ য িলেখ রেখ গেছন য িনঃস ান অব ায় যিদ কান লাক তার

রীেক রেখ মারা যায়, তেব তার ভাই সই রীেক িবেয় কের ভাইেয়র হেয় তার বংশ র া করেব। ২৯ এরকম একজন
যারা সাত ভাই িছল, তােদর রথম ভাই িবেয় করার পর িনঃস ান অব ায় মারা গল। ৩০ ি বতীয় ভাই তখন সই িবধবােক
িবেয় করল। ৩১ এরপর ততৃীয় ভাই, এইভােব সাত ভাই-ই একজন রীেক িবেয় করল আর তারা সকেলই িনঃস ান অব ায়
মারা গল। ৩২ পের সই রীও মারা গল। ৩৩ এখন পনু ােনর সমেয় স কার রী হেব? কারণ সাত জনই তা তােক
িবেয় কেরিছল?”

৩৪ তখন যী তােদর বলেলন, “এই যেুগর লাকরাই িবেয় কের আর তােদর িবেয় দওয়া হয়। ৩৫ িক মতৃু্য থেক পনু ি ত
হেয় আগামী যেুগর যা য বেল যােদর গ য করা হেব, তারা িবেয় করেব না বা তােদর িবেয় দওয়াও হেব না। ৩৬ তারা
আর মরেত পাের না, কারণ তারা বগদূতেদর মেতা, মতৃু্য থেক পনু ি ত হেয়েছ বেল তারা ঈ বেরর স ান। ৩৭ বল
ঝােপর ‡‡িবষেয় যখােন লখা হেয়েছ, সখােন মািশও দিখেয়েছন য মেৃতরা পনু ি ত হয়। সখােন মািশ রভু ঈ বরেক

‘অ রাহােমর ঈ বর, ইস ্হােকর ঈ বর, ও যােকােবর ঈ বর ¶¶বেল উে খ কেরেছন।’ ৩৮ ঈ বর মতৃ লাকেদর ঈ বর নন,
িতিন জীিবত লাকেদরই ঈ বর। যারা আগামী যেুগর যা য লাক তারা সকেলই ঈ বেরর চােখ জীিবত থােক।”

৩৯ যব ার িশ কেদর মে য কেয়কজন বলল, “ , আপিন িঠকই বেলেছন!” ৪০ এরপর তাঁেক আর িকছ ু িজে স করার
সাহস কােরা হল না।

রী িক দায়েূদর পু র?
(মিথ ২২:৪১-৪৬; মাক ১২:৩৫-৩৭)

৪১ িক িতিন তােদর বলেলন, “তারা িক কের বেল য রী রাজা দায়েূদর পু র? ৪২ কারণ গীতসংিহতায় দায়দূ িনেজই
বেলেছন,
‘ রভু পরেম বর আমার রভেুক বলেলন,

‡‡২০:৩৭ বল ঝাপ র য যা রা ৩:১-১২.
¶¶২০:৩৭ আ রাহাম … ঈ বর যা রা ৩:৬ হইেত উ ৃত।
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৪৩ যতিদন না আিম তামার শ েদর তামার পাদপীেঠ পিরণত কির,
তিুম আমার ডানিদেক বস।’ §§
৪৪ দায়দূ তা রী েক এইভােব ‘ রভ’ু বেল সে বাধন করেলন, তাহেল রী িকভােব তাঁর স ান হেলন?”

যব ার িশ কেদর রিত সতকবাণী
(মিথ ২৩:১-৩৬; মাক ১২:৩৮-৪০; লকূ ১১:৩৭-৫৪)

৪৫ সম লাক যখন এসব কথা নিছল, তখন যী তাঁর িশ যেদর বলেলন, ৪৬ “ যব ার িশ কেদর থেক সাবধান। তারা
ল বা ল বা পাশাক পের ঘেুর বডা়েত ও হােট বাজাের লাকেদর কাছ থেক স ান পেত ভালবােস; আর সমাজগেৃহ িবেশষ
স ােনর ােন বসেত ও ভাজসভায় স ােনর আসন দখল করেতও ভালবােস। ৪৭ তারা একিদেক লাক দখােনা ল বা ল বা

রাথনা কের, অপরিদেক িবধবােদর সব ব রাস কের, এেদর ভয় র শাি হেব।”
রকৃত দান

(মাক ১২:৪১-৪৪)

২১ ১ যী তািকেয় দখেলন, ধনী লােকরা মি েরর দােনর বাে তােদর দান রাখেছ। ২ এরই মােঝ একজন অিত গরীব
িবধবা তােত খবু ছা ছা তামার মু রা রাখল। ৩ তখন যী বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, এই গরীব

িবধবা অ য আর সকেলর থেক অেনক বশী দান করল। ৪ আিম একথা বলিছ কারণ অ য আর সব লাক তােদর স ি র
বাডি়ত অংশ ঐ বাে ফেল গল, িক এই িবধবার অভাব থাকা সেৎ বও জীবন ধারেণর জ য তার যা স বল িছল, তার
সবটাই িদেয় গল।”

মি র বংস
(মিথ ২৪:১-১৪; মাক ১৩:১-১৩)

৫ িশ যেদর মে য কউ কউ সই মি েরর িবষেয় এই ম য করেলন য, “সু র সু র পাথর িদেয় ও ঈ বেরর উে ে য
িবিভ দােনর িজিনস িদেয় এই মি রেক কমন সাজােনা হেয়েছ!”

৬ যী তাঁেদর বলেলন, “এই য সব িজিনস তামরা দখছ, সময় আসেব যখন এর একটা পাথর আর একটার ওপর থাকেব
না, সব ভেঙ ফলা হেব।”

৭ িশ যরা তখন যী েক িজে স করেলন, “ এসব কখন ঘটেব? এবং িক িচ দেখ বাঝা যােব এসব ঘটবার সময়
এেস গেছ?”

৮ যী বলেলন, “সাবধান! কউ যন তামােদর না ভালায়, কারণ অেনেকই আমার নাম ধারণ কের আসেব আর বলেব,
‘আিমই িতিন’ আর তারা বলেব, ‘সময় ঘিনেয় এেসেছ।’ তােদর অনসুারী হেয়া না! ৯ তামরা যখন যু ও িবে রােহর কথা
নেত পােব, তােত ভয় পও না, কারণ রথেম িন য়ই এসব হেব; িক তখনও শষ সময় আসেত বাকী থাকেব!”

১০ এরপর িতিন তােদর বলেলন, “এক জািত আর এক জািতর িব ে , এক রা য আর এক রাে যর িব ে দাঁডা়েব।
১১ মহা ভিূমক হেব, িবিভ জায়গায় িভ ও মহামারী দখা দেব; আর আকােশর বেুক ভয়াবহ ঘটনা ও মহৎ িচ দখেত
পােব।

১২ “িক এসব ঘটনা ঘটার আেগ, তারা তামােদর র ার করেব, তামােদর রিত িনযাতন করেব। তারা িবচােরর জ য
তামােদর সমাজ-গেৃহ সঁেপ দেব ও তামােদর কারাগাের ভরেব। আমারই কারেণ তারা তামােদর রাজােদর ও রা যপালেদর

সামেন টেন িনেয় যােব। ১৩ তােত আমার িবষেয় সা ্য দবার জ য তামরা সেুযাগ পােব। ১৪ তামরা মেনর িদক থেক তরী
থেকা; আ প সমথন করেত তখন িক বলেব, িক জবাবিদিহ করেব তার জ য িচ া কেরা না। ১৫ কারণ সই সময় আিম
তামােদর বিু দব, তামােদর মেুখ এমন কথা যাগাব য তামােদর িবপ রা তা অ বীকার করেত পারেব না আবার তার
রিতবাদও করেত পারেব না। ১৬ িক তামােদর আপন বাবা-মা ভাই ও আ ীয় ব ুরাই তামােদর রিত িব বাসঘাতকতা

কের তামােদর ধিরেয় দেব; এমন িক তামােদর কাউেক কাউেক মেরও ফলেব। ১৭ আমারই কারেণ তামরা সকেলর কােছ
ঘণৃার পা র হেব। ১৮ িক তামােদর মাথায় একটা চলুও ন হেব না। ১৯ তামরা যিদ িব বােস ি র থাক, তেবই তামােদর

রাণ র া পােব।

§§২০:৪৩ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১০:১.
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জ শােলেমর বংেসর িদন
(মিথ ২৪:১৫-২১; মাক ১৩:১৪-১৯)

২০ “ তামরা যখন দখেব য স যসাম রা জ শােলমেক চারপাশ থেক িঘের ধেরেছ, তখন বঝুেব য তার বংেসর সময়
ঘিনেয় এেসেছ। ২১ তখন যারা িযহিূদয়ায় থাকেব তারা যন পািলেয় যায়। যারা জ শােলেম থাকেব তারা যন অব যই নগর
ছেড় পালায়; আর যারা রােম থাকেব তারা যন নগের না আেস। ২২ কারণ এই িদন েলা হে শাি র িদন, যা শাে রর

বাণী অনসুাের পণূ হেব। ২৩ ঐ িদন েলােত যােদর রসবকাল ঘিনেয় এেসেছ ও যােদর কােল েধর বা া আেছ, সই সব
রীেলাকেদর ভয় র দশা হেব। আিম একথা বলিছ কারণ দেশ মহাসংকট আসেছ ও এই লাকেদর ওপর ঈ বেরর রাধ

নেম আসেছ। ২৪ তরবািরর আঘােত তারা মারা পডে়ব, আর তােদর ব ী কের সকল জািতর কােছ িনেয় যাওযা হেব। যতিদন
না অই দীেদর িন িপত সময় পণূ হে , জ শােলম অই দীেদর বারা অব া ভের পদদিলত হেব।

ভয় কেরা না
(মিথ ২৪:২৯-৩১; মাক ১৩:২৪-২৭)

২৫ “তখন চাঁদ, সযূ্য ও তারা িলেত অেনক িব য়কর িজিনস দখা যােব। পিৃথবীেত সম জািত হতাশায় ভগুেব। তারা
সমু র গজন েন ও রচ ঢউ দেখ ভেয় িব বল হেয় পডে়ব। ২৬ পিৃথবীেত য ভয় র অব া আসেছ তার কথা ভেব
ভেয়েত লােক অ ান হেয় যােব, কারণ আকােশর সব শি িল ওেলাট-পালট হেয় যােব। ২৭ এর পরই তারা মহাপরা রেম
ও মিহমামি ত হেয় মানবপু রেক মেঘর মে য আসেত দখেব। ২৮ এসব ঘটনা ঘটেত দখেল মাথা তেুল উেঠ দাঁিডও়, কারণ
জেনা য তখন তামােদর মিু আসেছ!”

আমার বা য িচরজীিব
(মিথ ২৪:৩২-৩৫; মাক ১৩:২৮-৩১)

২৯ এরপর যী তােদর একিট দ ৃ া িদেলন, “ডমুরু গাছ ও অ যা য গােছর িদেক দখ। ৩০ য মহুেূত তােদর নতনু পাতা
গজায়, তা দেখ তামরা বঝুেত পার য রী কাল এেস পডল় বেল। ৩১ িঠক সই রকম এইসব ঘটেত দখেল তামরা বঝুেব
য ঈ বেরর রা য এেস পেডে়ছ।

৩২ “আিম তামােদর সি য বলিছ, যত ণ না এসব ঘটেছ, এই বংশ লাপ পােব না। ৩৩ আকাশ ও পিৃথবী লাপ পােব, িক
আমার বা য কখনও লাপ পােব না।

সবদাই র ত থেকা
৩৪ “ তামরা সতক থেকা। উ ৃ ল আেমাদ- রেমােদ, ম তায়, জাগিতক ভাবনা িচ ায় তামােদর মন যন আ না

হেয় পেড,় আর সই িদন হঠাৎ ফাঁেদর মেতা তামােদর ওপর এেস না পেড।় ৩৫ বা িবক, পিৃথবীর সব লােকর জ যই সই
িদন আসেব। ৩৬ তাই সব সময় সজাগ থেকা, আর রাথনা কেরা যন যাই ঘটকু না কন তা কািটেয় উঠবার ও মানবপেু রর
সামেন দাঁডা়বার শি তামােদর থােক।”

৩৭ িতিন মি েরর মে য রিতিদন িশ া িদেতন িক স যা হেল রােত থাকার জ য জতনু পবেত চেল যেতন।
৩৮ রিতিদন খবু ভাের উেঠ লােকরা তাঁর কথা শানার জ য মি ের যত।

ই দী নতারা যী েক হ যা করেত চাইল
(মিথ ২৬:১-৫, ১৪-১৬; মাক ১৪:১-২, ১০-১১; যাহন ১১:৪৫-৫৩)

২২ ১ সই সময় খািমরিবহীন িটর পব এিগেয় এেলা, এই পবেক িন ারপব বলা হত। ২ এিদেক রধান যাজকরা ও
যব ার িশ করা যী েক হ যা করার উপায় খুঁজেত লাগল, কারণ তারা লাকেদর ভয় করত।

যী র িব ে িযহদূার ষডয় র
(মিথ ২৬:১৪-১৬; মাক ১৪:১০-১১)

৩ এই সময় িযহদূা, য িছল বােরা জন রিরেতর মে য একজন, যােক িযহদূা ঈ িরেয়াতীয় বলা হত, তার অ ের শয়তান
ঢকুল। ৪ িযহদূা কমন কের যী েক ধিরেয় দেব স িবষেয় পরামশ করেত রধান যাজকেদর ও মি েরর র ীবািহনীর পদ
কমচারীেদর কােছ গল। ৫ তারা িযহদূার কথা েন খবুই খশুী হেয় তােক এর জ য টাকা িদেত রাজী হল। ৬ িযহদূাও স ত
হেয় যখন লােকর ভীড় থাকেব না সই সময় যী েক ধিরেয় দবার সেুযাগ খুঁজেত লাগল।
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িন ারপেবর ভােজর আেয়াজন
(মিথ ২৬:১৭-২৫; মাক ১৪:১২-২১; যাহন ১৩:২১-৩০)

৭ এরপর খািমরিবহীন িটর িদন এল, য িদেন িন ারপেবর মষ বিল িদেত হত। ৮ তাই যী িপতর ও যাহনেক বলেলন,
“যাও, আমােদর জ য িন ারপেবর ভাজ র ত কর, যন আমরা তা িগেয় খেত পাির।”

৯ তাঁরা যী েক িজে স করেলন, “আপিন কাথায় চান, আমরা কাথায় তা র ত করব?”
১০ যী তাঁেদর বলেলন, “ শান! তামরা শহের ঢাকার মেুখই দখেত পােব একজন লাক এক কলসী জল িনেয় যাে ।

তার পছেন পছেন িগেয় স য বািডে়ত ঢকুেব, ১১ সই বািডর় মািলকেক বলেব, ‘ বেলেছন, আপনার সই অিতিথঘর
কানটা, যখােন আিম আমার িশ যেদর সে িন ারপেবর ভাজ খেত পাির।’ ১২ তখন সই লাকিট তামােদর ওপর তলার

একিট বড় সাজােনা ঘর দিখেয় দেব। তামরা সখােনই আেয়াজন কেরা।”
১৩ যী যমন বেলিছেলন, তাঁরা িগেয় সরকমই দখেত পেলন আর িন ারপেবর ভাজ র ত করেলন।

রভরু ভাজ
(মিথ ২৬:২৬-৩০; মাক ১৪:২২-২৬; ১ কির ীয় ১১:২৩-২৫)

১৪ তারপর সময় হেল যী তাঁর রিরতেদর সে িগেয় িন ারপেবর ভাজ খেত এেলন। ১৫ িতিন তাঁেদর বলেলন, “আমার
ক েভােগর আেগ তামােদর সে এই িন ারপেবর ভাজ খেত আিম খবুই ই া কেরিছ। ১৬ কারণ আিম তামােদর বলিছ,
যতিদন না ঈ বেরর রাে য এর রকৃত উে য পণূ হয় ততিদন পয আিম এই ভাজ আর খােবা না।”

১৭ এরপর িতিন রা ারেসর পয়ালা হােত িনেয় ঈ বরেক ধ যবাদ িদেয় বলেলন, “এই নাও, িনেজেদর মে য এটা ভাগ
কের নাও। ১৮ কারণ আিম তামােদর বলিছ, ঈ বেরর রা য না আসা পয আিম আর রা ারস পান করব না।”

১৯ এরপর িতিন িট িনেয় ধ যবাদ িদেয় তা খ খ করেলন, আর তা রিরতেদর িদেয় বলেলন, “এ আমার শরীর,
যা তামােদর জ য দওয়া হল। আমার রনােথ তামরা এটা কেরা।” ২০ খাবার পর সইভােব রা ারেসর পয়ালা িনেয়
বলেলন, “আমার রে র মা যেম মানেুষর জ য ঈ বেরর দওয়া য নতনু িনয়ম হল। এই পানপা রিট তারই িচ । এই
র তামােদর সকেলর জ য পািতত হল।”

ক যী র িব ে যােব?
২১ “িক দখ! য আমােক ধিরেয় দেব তার হাত আমার সে এই টিবেলর ওপেরই আেছ। ২২ কারণ যমন িনধািরত

হেয়েছ সই অনসুােরই মানবপু রেক মরেত হেব, িক িধ সই লাকেক য তাঁেক ধিরেয় দেব।”
২৩ তাঁরা িনেজেদর মে য তখন এেক অপরেক িজে স করেত লাগেলন, “আমােদর মে য ক এমন লাক হেত পাের, য

এই কাজ করেব?”

দােসর মেতা হও
২৪ সই সময় তাঁেদর মে য কােক সব থেক বড় বলা হেব, এই িনেয় তক হল। ২৫ িক যী তােদর বলেলন,

“অই দীেদর মে যই রাজারা তােদর রজােদর ওপের কতৎৃ ব কের, আর যারা তােদর শাসন কের থােক তােদরই আবার
‘উপকারক’ বলা হয়। ২৬ িক তামােদর মে য এমনিট হওয়া উিচত নয়। তামােদর মে য য সব থেক বড় স হা সবার
চেয় ছাটর মেতা আর য নতা স হা দােসর মেতা। ২৭ ক রধান, য খেত আেস, না য পিরেবশন কের? য খেত

আেস, সই নয় িক? িক আিম তামােদর মে য দােসর মেতা আিছ।
২৮ “আমার পরী ার সময় তামরাই তা আমার পােশ দাঁিডে়য়ছ। ২৯ তাই আমার িপতা যমন আমার রাজ ব করার মতা

িদেয়েছন, তমিন আিমও তামােদর সই মতা দান করিছ। ৩০ যন আমার রাে য তামরা আমার সে পান আহার করেত
পার, আর তামরা িসংহাসেন বেস ই রােয়েলর বােরা বংেশর িবচার করেব।

িব বাস হািরও না
(মিথ ২৬:৩১-৩৫; মাক ১৪:২৭-৩১; যাহন ১৩:৩৬-৩৮)

৩১ “িশেমান, িশেমান, শয়তান গেমর মেতা চেল বার করবার জ য তামােদর সকলেক চেয়েছ। ৩২ িক িশেমান, আিম
তামার জ য রাথনা করিছ, যন তামার িব বােস ভা ন না ধের; আর তিুম যখন আবার পেথ িফের আসেব তখন তামার

ভাইেদর িব বােস শি শালী কের তেুলা।”
৩৩ িক িপতর বলেলন, “ রভ,ু আিম আপনার সে কারাগাের যেত, এমনিক মরেতও র ত।”
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৩৪ যী বলেলন, “িপতর আিম তামায় বলিছ, আজ রােত মারগ ডাকার আেগই তিুম িতনবার অ বীকার কের বলেব য
তিুম আমায় চন না।”

কে র জ য র ত হও
৩৫ এরপর যী তাঁর রিরতেদর বলেলন, “আিম যখন টাকার থিল, ঝিুল ও জেুতা ছাডা়ই তামােদর রচাের পািঠেয়িছলাম

তখন িক তামােদর কান িকছরু অভাব হেয়িছল?”
তাঁরা বলেলন, “না, িকছরুই অভাব হয় িন।”
৩৬ যী তাঁেদর বলেলন, “িক এখন বলিছ, যার টাকার থিল বা ঝিুল আেছ স তা িনেয় যাক; আর যার কােছ তেলায়ার

নই স তার পাশাক িবি র কের একটা তেলায়ার িকনকু। ৩৭ কারণ আিম তামােদর বলিছ:
‘িতিন দাষীেদর একজন বেল গ য হেবন।’ *

শাে রর এই য কথা তা অব যই আমােত পণূ হেব: যাঁ, আমার িবষেয় এই য কথা লখা আেছ তা পণূ হেত চেলেছ।”
৩৮ তাঁরা বলেলন, “ রভ,ু দখনু িট তেলায়ার আেছ!”
িতিন তাঁেদর বলেলন, “থাক, এই যেথ ।”

যী রিরতেদর রাথনা করেত বলেলন
(মিথ ২৬:৩৬-৪৬; মাক ১৪:৩২-৪২)

৩৯–৪০ এরপর িতিন তাঁর িনয়ম অনসুাের জতনু পবতমালায় চেল গেলন। িশ যরা তাঁর পছন পছেন চলেলন। সই
জায়গায় পৗঁেছ িতিন তাঁেদর বলেলন, “ রাথনা কর যন তামরা রেলাভেন না পড।়”

৪১ পের িতিন িশ যেদর থেক িকছটুা দূের িগেয় হাঁটু গেড় রাথনা করেত লাগেলন। ৪২ িতিন বলেলন, “িপতা যিদ তামার
ই া হয় তেব এই পানপা র আমার কাছ থেক সিরেয় নাও। যাঁ, তবওু আমার ই া নয়, তামার ই াই পণূ হা !” ৪৩ এরপর

বগ থেক একজন বগদূত এেস তাঁেক শি জাগােলন। ৪৪ িনদা ণ মানিসক য রণার সে যী আরও আকুলভােব রাথনা
করেত লাগেলন। সই সময় তাঁর গা িদেয় রে র বড় বড় ফাঁটার মেতা ঘাম ঝের পডি়ছল। †৪৫ রাথনা থেক উেঠ িতিন
িশ যেদর কােছ এেস দখেলন, মেনর ঃেখ অবস হেয় তারা সকেল ঘিুমেয় পেডে়ছন। ৪৬ িতিন তাঁেদর বলেলন, “ তামরা
ঘমুা কন? ওঠ, রাথনা কর যন রেলাভেন না পড।়”

যী ব ী হেলন
(মিথ ২৬:৪৭-৫৬; মাক ১৪:৪৩-৫০; যাহন ১৮:৩-১১)

৪৭ িতিন তখনও কথা বলেছন, সই সময় িযহদূার নতেৃ ব একদল লাক সখােন এেস হািজর হল। িযহদূা চমুু িদেয়
অিভবাদন করার জ য যী র িদেক এিগেয় গল।

৪৮ যী তােক বলেলন, “িযহদূা তিুম িক চমুু িদেয় মানবপু রেক ধিরেয় দেব?” ৪৯ যী র চারপােশ যাঁরা িছেলন, তাঁরা তখন
বঝুেত পারেলন িক ঘটেত চেলেছ। তাঁরা বলেলন, “ রভ,ু আমরা িক তেলায়ার িনেয় ওেদর আ রমণ করব?” ৫০ তাঁেদর মে য
একজন মহাযাজেকর চাকেরর ডান কান কেট ফলেলন।

৫১ এই দেখ যী বলেলন, “থােমা! খবু হেয়েছ।” আর িতিন সই চাকেরর কান শ কের তােক সু করেলন।
৫২ এরপর যী , যারা তাঁেক ধরেত এেসিছল, সই রধান যাজক, মি র র ী বািহনীর পদ কমচারীেদর ও ই দী

সমাজপিতেদর উে ে য বলেলন, “ডাকাত ধরেত লােক যমন বার হয় তামরাও িক সরকম ছারা ও লািঠ িনেয় আমােক
ধরেত এেসছ? ৫৩ রে যক িদনই তা আিম তামােদর মােঝ মি েরই িছলাম, তখন তা তামরা আমায় শ কর িন! িক
এই তামােদর সময়, অ কােরর রাজে বর এই তা সময়।”

যী েক বীকার করেত িপতেরর ভয়
(মিথ ২৬:৫৭-৫৮, ৬৯-৭৫; মাক ১৪:৫৩-৫৪, ৬৬-৭২; যাহন ১৮:১২-১৮, ২৫-২৭)

৫৪ তারা তাঁেক র ার কের মহাযাজেকর বািডে়ত িনেয় চলল। িপতর িক দূর ব বজায় রেখ তােদর পছেন পছেন
চলেলন। ৫৫ মহাযাজেকর বািডর় উেঠােনর মাঝখােন লােকরা আ ন বেল তার চারপােশ বসল, িপতরও তােদর সে

*২২:৩৭ উ ৃিত িযশাইয় ৫৩:১২.
†২২:৪৪ কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ৪৩ এবং ৪৪ পাওয়া যায় নাই।
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বসেলন। ৫৬ একজন চাকরাণী দখল য িপতর সই আ েনর ধাের বেসেছন। স িপতরেক খবু ভালভােব দেখ িনেয় বলল,
“আের, এই লাকটাও তা ওর স ী িছল!”

৫৭ িক িপতর অ বীকার কের বলেলন, “এই মেয়, আিম ওঁেক িচিন না।” ৫৮ এর িকছ ু ণ পের আর একজন িপতরেক
দেখ বলল, “আের, তিুমও তা ওেদরই দেলর একজন!”

িক িপতর বলেলন, “না, মশায়, আিম নই।”
৫৯ এর রায় একঘ া পের আর একজন বশ জার িদেয় বলল, “িনঃসে েহ এ লাকটা ওরই স ী িছল, কারণ এ তা

একজন গালীলীয়!”
৬০ িক িপতর বলেলন, “মশায়, আিম িকছইু বঝুেত পারিছ না, আপিন িক বলেছন।”
িপতেরর কথা শষ না হেতই একটা মারগ ডেক উঠল। ৬১ তখন রভু মখু িফিরেয় িপতেরর িদেক তাকােলন, আর রভরু

কথা িপতেরর মেন পেড় গল, রভু বেলিছেলন, “আজ রােত মারগ ডাকার আেগ, তিুম আমােক িতনবার অ বীকার করেব।”
৬২ তখন িতিন বাইের িগেয় কা ায় ভে পডে়লন।

লােকরা যী েক উপহাস করল
(মিথ ২৬:৬৭-৬৮; মাক ১৪:৬৫)

৬৩ যারা যী েক পাহারা িদি ল, তারা এই সময় তাঁেক িব প করেত ও মারেত করল। ৬৪ তারা যী র চাখ বঁেধ
িদেয় তাঁেক িজে স করেত লাগল, “ভাববাণী বল দিখ, ক তােক মারল!” ৬৫ তাঁেক অপমান করার জ য তারা অেনক কথা
বলল।

ই দী নতােদর সামেন যী
(মিথ ২৬:৫৯-৬৬; মাক ১৪:৫৫-৬৪; যাহন ১৮:১৯-২৪)

৬৬ িদন হেল রবীন নতারা, রধান যাজরা, যব ার িশ করা সকেল িমেল সভা ডাকল আর সই সভায় তারা যী েক
হািজর করল। ৬৭ তারা বলল, “তিুম যিদ রী হও, তেব আমােদর বল!”

যী তােদর বলেলন, “আিম যিদ বিল, তামরা আমার কথায় িব বাস করেব না: ৬৮ আর আিম যিদ তামােদর িকছ ু িজে স
কির, তামরা তার জবাব দেব না। ৬৯ িক মানবপু র এখন থেক সবশি মান ঈ বেরর ডানিদেক বেস থাকেবন।”

৭০ তখন তারা সকেল বলল, “তাহেল তিুম ঈ বেরর পু র?” িতিন জবাব িদেলন, “ তামরা িঠকই বেলছ য আিম সই।”
৭১ তারা বলল, “আমােদর আর অ য সাে ্যর িক দরকার? আমরা তা ওর িনেজর মেুখর কথাই নলাম।”

রা যপাল পীলাত যী েক র করেলন
(মিথ ২৭:১-২, ১১-১৪; মাক ১৫:১-৫; যাহন ১৮:২৮-৩৮)

২৩ ১ এরপর তারা সকেল উেঠ রভু যী েক িনেয় পীলােতর কােছ গল। ২ আর তারা তাঁর িব ে অিভেযাগ কের বলল,
“আমরা দেখিছ, লাকটা আমােদর জািতেক িবপেথ িনেয় যাে । এ কসরেক কর িদেত বারণ কের আর বেল, স

িনেজই রী , একজন রাজা।”
৩ তখন পীলাত যী েক িজে স করেলন, “তিুম িক ই দীেদর রাজা?”
যী তাঁেক বলেলন, “তিুম িনেজই স কথা বলেল।”
৪ এরপর পীলাত রধান যাজক ও লাকেদর উে ে য বলেলন, “এই লােকর িব ে কান দাষই আিম খুঁেজ পাি না।”
৫ িক তারা জদ ধের বলেত লাগল, “এই লাকিট িযহদূার সম জায়গায় িশ া িদেয় লাকেদর িপেয় তলুেছ। গালীল

থেক কের এখন স এখােন এেসেছ।”

পীলাত যী েক হেরােদর কােছ পাঠােলন
৬ এই কথা েন পীলাত জানেত চাইেলন যী গালীেলর লাক িকনা। ৭ িতিন যখন জানেত পারেলন য হেরােদর শাসনাধীেন

য অ ল আেছ যী সখানকার লাক, তখন িতিন যী েক হেরােদর কােছ পািঠেয় িদেলন, কারণ হেরাদ তখন জ শােলেমই
িছেলন।

৮ রাজা হেরাদ যী েক দেখ খবুই খশুী হেলন, কারণ িতিন অেনকিদন থেকই তাঁেক দখেত চাইিছেলন। তাঁর িবষেয় হেরাদ
অেনক কথাই েনিছেলন এবং আশা কেরিছেলন য যী কান অেলৗিকক কাজ কের তাঁেক দখােবন। ৯ িতিন যী েক অেনক

র করেলন; িক যী তােক কান উ রই িদেলন না। ১০ রধান যাজকরা ও যব ার িশ করা সখােন দাঁিডে়য় রবলভােব
যী র িব ে দাষােরাপ করেত লাগল। ১১ হেরাদ তার স যেদর িনেয় যী েক নানাভােব অপমান ও উপহাস করেলন। পের
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একটা সু র আলখা া পিরেয় তাঁেক আবার পীলােতর কােছ পািঠেয় িদেলন। ১২ এর আেগ পীলাত ও হেরাদ পর র শ
িছেলন; িক ঐ িদন তাঁরা পর র আবার ব ু হেয় গেলন।

যী র মতৃু্য অবধািরত
(মিথ ২৭:১৫-২৬; মাক ১৫:৬-১৫; যাহন ১৮:৩৯-১৯:১৬)

১৩ পীলাত রধান যাজকেদর ও ই দী নতােদর ডেক বলেলন, ১৪ “ তামরা আমার কােছ এই লাকিটেক িনেয় এেস বলছ
য এ লাকেদর িবপেথ চািলত করেছ। তামােদর সামেনই আিম ভালভােব এেক জরা কের দখলাম; আর তামরা এর িব ে
য অিভেযাগ করছ তার কান রমাণই পলাম না, স িনেদাষ। ১৫ এমন িক রাজা হেরাদও পান িন, তাই িতিন এেক আবার

আমােদর কােছ ফরত পািঠেয়েছন। আর দখ, মতৃু্যদে র যা য কান কাজই এ কের িন। ১৬ তাই এেক আিম আ া কের
চাবকু মের ছেড় দব।” ১৭ ‡

১৮ িক তারা সকেল এক সে িচৎকার কের বেল উঠল, “এই লাকটােক দূর কর! আমােদর জ য বারা বােক ছেড় দাও!”
১৯ শহেরর মে য গ েগাল বাধােনা ও হ যার অপরােধ বারা বােক কারাব ী করা হেয়িছল।

২০ পীলাত যী েক ছেড় িদেত চাইেলন, তাই িতিন আবার লাকেদর বাঝােত চ া করেলন। ২১ িক তারা িচৎকার কেরই
চলল, “ওেক েশ দাও, েশ দাও।”

২২ পীলাত ততৃীয় বার তােদর বলেলন, “ কন? এই লাক িক অপরাধ কেরেছ? মতৃু্যদ দবার মেতা কান দাষই তা এর
আিম দখিছ না, তাই এেক আিম চাবকু মের ছেড় দব।”

২৩ িক তারা রচ িচৎকার কেরই চলল, তাঁেক যন েশ দওয়া হয়, এই দািবেত তারা অনড় থাকল। আর শষ পয
তােদর িচৎকােররই জয় হল। ২৪ পীলাত তােদর অনেুরাধ র া করেবন বেল িঠক করেলন। ২৫ যােক িবে রাহ ও খেুনর অপরােধ
কারাগাের রাখা হেয়িছল তােকই িতিন মিু িদেলন, আর যী েক তােদর হােত তেুল িদেলন যন তােক িনেয় তারা যা চায় তা
করেত পাের।

যী েক েশ িব করা হল
(মিথ ২৭:৩২-৪৪; মাক ১৫:২১-৩২; যাহন ১৯:১৭-২৭)

২৬ তারা যখন যী েক িনেয় যাি ল তখন কুরীশীর শহেরর িশেমান নােম একজন লাকেক স যরা ধরল, স তখন মাঠ
থেক আসিছল। তারা সই শটা তার ঘােড় চািপেয় যী র পছেন পছেন সটা বেয় িনেয় যেত তােক বা য করল।

২৭ এক িবরাট জনতা তার পছেন পছেন যাি ল, তােদর মে য িকছ ু রীেলাকও িছল যাঁরা যী র জ য কা াকািট ও
হা- তাশ করেত করেত যাি ল। ২৮ যী তােদর িদেক িফের বলেলন, “ হ জ শােলেমর মেয়রা, তামরা আমার জ য
কঁেদা না, বরং িনেজেদর জ য ও তামােদর স ানেদর জ য কাঁদ। ২৯ কারণ এমন িদন আসেছ যখন লােক বলেব, ‘ব যা

রীেলােকরাই ধ য! আর ধ য সই সব গভ যা কখনও স ান রসব কের িন, ধ য সই সব ন যা কখনও িশ েদর পান
করায় িন।’ ৩০ সই সময় লােক পবতেক বলেব, ‘আমােদর ওপের পড!়’ ¶তারা ছাট ছাট পাহাডে়ক বলেব, ‘আমােদর চাপা
দাও!’ ৩১ কারণ গাছ সবজু থাকেতই যিদ লােক এরকম কের, তেব গাছ যখন িকেয় যােব তখন িক করেব?”

৩২ জন অপরাধীেক তাঁর সে মতৃু্যদ দওয়ার জ য িনেয় যাওযা হি ল। ৩৩ তারা “মাথার খিুল” নােম একটা জায়গায়
এেস পৗঁছাল, সখােন ঐ জন অপরাধীর সে তারা যী েক েশ িব করল। তারা একজনেক তাঁর বাঁিদেক, আর অ যজনেক
তাঁর ডানিদেক েশ টািঙেয় িদল।

৩৪ তখন যী বলেলন, “িপতা, এেদর মা কর, কারণ এরা য িক করেছ তা জােন না।”
তারা পাশার ঘুঁিট চেল িলবাঁট কের িনেজেদর মে য তাঁর পাশাক িল ভাগ কের িনল। ৩৫ লােকরা সখােন দাঁিডে়য় দাঁিডে়য়

এই দ ৃ য দখিছল, ই দী নতারা য কের তাঁেক বলেত লাগল, “ওেতা অ যেদর বাঁচােতা। ও যিদ ঈ বেরর মেনানীত সই
রী হয় তেব এখন িনেজেক বাঁচাক দিখ!”

৩৬ স যরাও তাঁর কােছ এিগেয় এেস তাঁেক উপহাস করেত লাগল। তারা পান করার িসরকা এিগেয় িদেয় যী েক বলল,
৩৭ “তইু যিদ ই দীেদর রাজা, তেব িনেজেক বাঁচা দিখ!” ৩৮ (তারা একটা ফলেক “এ ই দীেদর রাজা” িলেখ যী র েশর
ওপর তা লটেক িদল।)

‡২৩:১৭ লেূকর কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ১৭ যু করা হেয়েছ: “ রিত বছর িন ারপেবর িদন পীলাত লাকেদর
উে ে য কারাগার থেক একজনেক মিু িদেতন।”
¶২৩:৩০ উ ৃিত হােশয় ১০:৮.
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৩৯ তাঁর পােশ যাঁরা েশর ওপর ঝলুিছল, তােদর মে য একজন তাঁেক িব প কের বলল, “তিুম না রী ? আমােদর
ও িনেজেক বাঁচাও দিখ!”

৪০ িক অ য জন তােক ধমক িদেয় বলল, “তিুম িক ঈ বরেক ভয় কর না? তিুম তা একই রকম শাি পা । ৪১ আমরা য
শাি পাি তা যায়, কারণ আমরা যা কেরিছ তার যা য শাি ই পাি ; িক ইিন তা কান অ যায় কেরন িন।” ৪২ এরপর
স বলল, “যী আপিন যখন আপনার রাে য আসেবন তখন আমার কথা মেন রাখেবন।”

৪৩ যী তােক বলেলন, “আিম তামায় সি য বলিছ, তিুম আজেকই আমার সে পরমেদেশ উপি ত হেব।”
যী র মতৃু্যবরণ

(মিথ ২৭:৪৫-৫৬; মাক ১৫:৩৩-৪১; যাহন ১৯:২৮-৩০)
৪৪ তখন বলা রায় বােরাটা; আর সই সময় থেক িতনটা পয সম দশ অ কাের ছেয় গল। ৪৫ সই সময় সেূযর

আেলা দখা গল না; আর মি েরর মে য ভারী পদাটা মাঝখােন থেক িচের ভাগ হেয় গল। ৪৬ যী িচৎকার কের বলেলন,
“িপতা আিম তামার হােত আমার আ ােক সঁেপ িদি ।” এই কথা বেল িতিন শষ িনঃ বাস ফলেলন।

৪৭ সখােন উপি ত শতপিত এইসব ঘটনা দেখ ঈ বেরর রশংসা কের বেল উঠেলন, “ইিন সি যই িনেদাষ িছেলন!”
৪৮ য লাকরা সখােন জেডা় হেয়িছল, তারা এইসব ঘটনা দেখ বকু চাপডা়েত চাপডা়েত সখান থেক চেল গল। ৪৯ িক

যাঁরা যী র খবুই পিরিচত িছেলন, তাঁরা শষ পয িক ঘেট দখার জ য দূের দাঁিডে়য় রইেলন। য সব রীেলাক গালীল থেক
যী র সে এেসিছেলন, তাঁরাও এেদর মে য িছেলন।

আিরমািথয়ার যােষফ
(মিথ ২৭:৫৭-৬১; মাক ১৫:৪২-৪৭; যাহন ১৯:৩৮-৪২)

৫০–৫১ সখােন যােষফ নােম একজন লাক িছেলন, িতিন িছেলন ই দী মহাসভার স য; ভাল ও দয়ালু যি । িতিন
পিরষেদর িস া ও কাযকলােপর সে একমত হনিন। িযহদূার আিরমািথয়ার শহর থেক িতিন এেসিছেলন এবং ঈ বেরর
রাে যর আগমেণর রতী ায় িছেলন। ৫২ যােষফ পীলােতর কােছ িগেয় যী র মতৃেদহিট চাইেলন। ৫৩ পের যী র দহিট

েশর ওপর থেক নািমেয় িনেয় একিট মসিলন কাপেড় তা জডা়েলন। এরপর পাহােডর় গা কেট গত করা একিট সমািধ হার
মে য দহিট ইেয় রাখেলন। এই সমািধ স ূণ নতনু িছল, এর আেগ কাউেক কখনও এখেন কবর দওয়া হয় িন। ৫৪ সই
িদনটা িছল িব রামবােরর আেয়াজেনর িদন, আর িব রামবার রায় হেয় িগেয়িছল।

৫৫ য রীেলােকরা যী র সে সে গালীল থেক এেসিছেলন, তাঁরা যােষেফর সে গেলন, আর সই সমািধিট ও তার
মে য িকভােব যী র দহ শািয়ত রাখা হল তা দখেলন। ৫৬ এরপর তাঁরা বািড় িফের িগেয় িবেশষ এক ধরেণর সগুি তল ও
মশলা তরী করেলন।

িব রামবাের তাঁরা িবিধ- যব া অনসুাের কাজকম ব রাখেলন।
যী র পনু ােনর সংবাদ

(মিথ ২৮:১-১০; মাক ১৬:১-৮; যাহন ২০:১-১০)

২৪ ১ স ােহর রথম িদন, সই রীেলাকরা খবু ভাের ঐ সমািধ েল এেলন। তাঁরা য গ র য ও মশলা তরী
কেরিছেলন তা সে আনেলন। ২ তাঁরা দখেলন সমািধ হার মখু থেক পাথরখানা একপােশ গিডে়য় দওয়া আেছ;

৩ িক ভতের ঢেুক সখােন রভু যী র দহ দখেত পেলন না। ৪ তাঁরা যখন অবাক িব েয় সই কথা ভাবেছন, সই সময়
উ বল পাশাক পের জন যি হঠাৎ এেস তাঁেদর পােশ দাঁডা়েলন। ৫ ভেয় তাঁরা মখু নীচু কের নতজানু হেয় রইেলন। ঐ
জন তাঁেদর বলেলন, “িযিন জীিবত, তামরা তাঁেক মতৃেদর মােঝ খুঁজছ কন? ৬ িতিন এখােন নই, িতিন পনু ি ত হেয়েছন।

িতিন যখন গালীেল িছেলন তখন তামােদর িক বেলিছেলন মেন কের দখ।” ৭ িতিন বেলিছেলন, “মানবপু রেক অব যই
পাপী মানষুেদর হােত ধিরেয় দওয়া হেব, তাঁেক শিব হেত হেব; আর িতন িদেনর িদন িতিন আবার মতৃু্যর ম য থেক
জীিবত হেয় উঠেবন।” ৮ তখন যী র সব কথা তাঁেদর মেন পেড় গল।

৯ তারপর তাঁরা সমািধ হা থেক িফের এেস সই এগােরা জন রিরতেক ও তাঁর অনগুামীেদর এই ঘটনার কথা জানােলন।
১০ এই রীেলাকরা হেলন মিরয়ম ম লীনী, যাহানা আর যােকােবর মা মিরয়ম। তাঁেদর সে আেরা কেয়কজন এইসব ঘটনা

রিরতেদর জানােলন। ১১ িক রিরতেদর কােছ স সব রলাপ বেল মেন হল, তাঁরা সই রীেলাকেদর কথা িব বাস
করেলন না। ১২ িক িপতর উেঠ দৗেড় সমািধ হার কােছ গেলন। িতিন নীচু হেয় ঝুঁেক পেড় দখেলন, কবল যী র দেহ
জডা়েনা কাপড় েলা সখােন পেড় আেছ; আর যা ঘেটেছ তােত আ য হেয় ঘের িফের গেলন।
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ই ায়রু পেথ
(মাক ১৬:১২-১৩)

১৩ ঐ িদনই জন অনগুামী জ শােলম থেক সাত মাইল দূের ই ায়ু নােম একিট রােম যাি েলন। ১৪ এই য সব
ঘটনা িল ঘেট গল, যেত যেত তাঁরা স িবষেয়ই পর র আেলাচনা করিছেলন। ১৫ তাঁরা যখন এইসব িবষয় িনেয় আেলাচনা
করেছন, এমন সময় যী িনেজ এেস তাঁেদর সে সে চলেত লাগেলন। ১৬ (ঘটনািট এমনভােবই ঘটল যােত তাঁরা যী েক
িচনেত না পােরন।) ১৭ যী তাঁেদর বলেলন, “ তামরা যেত যেত পর র িক িনেয় আেলাচনা করছ?”

তাঁরা থমেক দাঁডা়েলন, তাঁেদর খবুই িবষ দখাি ল। ১৮ তাঁেদর মে য ি য়পা নােম একজন তাঁেক বলেলন, “ জ শােলেমর
অিধবাসীেদর মে য আমােদর মেন হয় আপিনই একমা র লাক, িযিন জােনন না গত কিদেন সখােন িক কা টাই না ঘেট
গেছ।”

১৯ যী তাঁেদর বলেলন, “িক ঘেটেছ, তামরা িকেসর কথা বলছ?”
তাঁরা যী েক বলেলন, “নাসরতীয় যী র িবষেয় বলিছ। িতিন িছেলন এমন একজন মানষু, িযিন তাঁর কথা ও কােজর শি েত

ঈ বর ও সম মানেুষর চােখ িনেজেক এক মহান ভাববাদী েপ রমাণ কেরেছন। ২০ িক আমােদর রধান যাজকরা ও
নতারা তাঁেক মতৃু্যদ দবার জ য ধিরেয় িদল, তারা তাঁেক শিব কের মারল। ২১ আমরা আশা কেরিছলাম য িতিনই
সই িযিন ই রােয়লেক মু করেবন।

“ কবল তাই নয়, আজ িতন িদন হল এসব ঘেট গেছ। ২২ আবার আমােদর মে য কেয়কজন রীেলাক আমােদর অবাক
কের িদেলন। তাঁরা আজ খবু ভাের সমািধর কােছ িগেয়িছেলন; ২৩ িক সখােন তাঁরা যী র দহ দখেত পান িন। সখান
থেক িফের এেস তাঁরা আমােদর বলেলন য তাঁরা বগদূতেদর দশন পেয়েছন, আর সই বগদূতরা তাঁেদর বেলেছন য যী

জীিবত। ২৪ এরপর আমােদর সে যাঁরা িছেলন তােদর মে য কেয়কজন সই সমািধর কােছ িগেয়িছেলন; আর তাঁরা দখেলন
রীেলাকরা যা বেলেছন তা স য। তাঁরা যী েক সখােন দখেত পান িন।”
২৫ তখন যী তাঁেদর বলেলন, “ তামরা সি য িকছ ু বাঝ না, তামােদর মন বডই় অসাড,় তাই ভাববাদীরা যা িকছ ু বেল

গেছন তামরা তা িব বাস করেত পার না। ২৬ রীে র মিহমায় রেবশ লােভর পেূব িক তাঁর এইসব ক েভাগ করার একা
রেয়াজন িছল না?” ২৭ আর িতিন মািশর পু ক থেক কের ভাববাদীেদর পু েক তাঁর িবষেয় যা যা লখা আেছ, শাে রর

স সব কথা তাঁেদর বিুঝেয় িদেলন।
২৮ তাঁরা য রােম যাি েলন তার কাছাকািছ এেল পর যী আেরা দূের যাবার ভাব দখােলন। ২৯ তখন তাঁরা যী েক খবু

অনেুরাধ কের বলেলন, “ দখনু, বলা পেড় গেছ, এখন স যা হেয় এল, আপিন আমােদর এখােন থেক যান।” তাই িতিন
তাঁেদর সে থাকবার জ য ভতের গেলন।

৩০ িতিন যখন তাঁেদর সে খেত বসেলন, তখন িট িনেয় ঈ বরেক ধ যবাদ িদেলন। পের সই িট টকুেরা টকুেরা
কের তাঁেদর িদেলন। ৩১ সে সে তাঁেদর চাখ খেুল গল, তাঁরা যী েক িচনেত পারেলন, আর িতিন সখান থেক অদ ৃ য
হেয় গেলন। ৩২ তখন তাঁরা পর র বলাবিল করেলন, “িতিন যখন রা ায় আমােদর সে কথা বলিছেলন ও শা র থেক
আমােদর বিুঝেয় িদি েলন, তখন আমােদর অ র িক আেবেগ উ ী হেয় ওেঠ িন?”

৩৩ তাঁরা সে সে উেঠ জ শােলেম গেলন। সখােন তাঁরা সই এগােরাজন রিরত ও তাঁেদর সে আেরা অেনকেক
দখেত পেলন। ৩৪ রিরত ও অ যা য যাঁরা সখােন িছেলন তাঁরা বলেলন, “ রভ,ু সি য জীিবত হেয় উেঠেছন। িতিন

িশেমানেক দখা িদেয়েছন।”
৩৫ তখন সই জন অনগুামীও রা ায় যা ঘেটিছল তা তাঁেদর কােছ য করেলন। আর যী যখন িট টকুেরা টকুেরা

করিছেলন তখন িকভােব তাঁরা তাঁেক িচনেত পারেলন তাও জানােলন।
অনগুামীেদর সামেন যী র আিবভাব

(মিথ ২৮:১৬-২০; মাক ১৬:১৪-১৮; যাহন ২০:১৯-২৩; রিরত ১:৬-৮)
৩৬ তাঁরা যখন এসব কথা তােদর বলেছন, এমন সময় যী তাঁেদর মােঝ এেস দাঁডা়েলন আর বলেলন, “ তামােদর শাি

হা !”
৩৭ িক তাঁরা ভেয় চমেক উঠেলন। তাঁরা মেন করেলন বাধ হয় কান ভতূ দখেছন। ৩৮ িক যী তাঁেদর বলেলন, “ তামরা

এত অি র হ কন? আর তামােদর মেন সে হই বা জাগেছ কন? ৩৯ আমার হাত ও পা দখ, আমায় শ কের দখ, আ ার
এই প হাড় মাংস থােক না, িক তামরা দখেত পা আমার আেছ।”
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৪০ এই কথা বেল িতিন তাঁেদর হাত ও পা দখােলন। ৪১ তাঁেদর এতই আন হেয়িছল য তাঁরা িব বাস করেত পারিছেলন
না। তাঁরা িব েয় অিভভতূ হেয় িগেয়িছেলন। যী তাঁেদর বলেলন, “ তামােদর কােছ িকছ ু খাবার আেছ িক?” ৪২ তাঁরা তাঁেক
এক টকুেরা ভাজা মাছ িদেলন। ৪৩ িতিন সিট িনেয় তাঁেদর সামেন গেলন।

৪৪ িতিন তাঁেদর বলেলন, “আিম যখন তামােদর সে িছলাম, তখনই তামােদর এসব কথা বেলিছলাম, আমার স বে
মািশর িবিধ- যব ায়, ভাববাদীেদর পু েক ও গীতসংিহতায় যা িকছ ু লখা হেয়েছ তা পণূ হেতই হেব।”

৪৫ এরপর িতিন তাঁেদর বিু খেুল িদেলন, যন তাঁরা শাে রর কথা বঝুেত পােরন। ৪৬ যী তাঁেদর বলেলন, “একথা লখা
আেছ, রী েক অব যই ক ভাগ করেত হেব, আর িতিন মতৃু্যর িতন িদেনর িদন মতৃেদর ম য থেক জীিবত হেয় উঠেবন।
৪৭–৪৮ এবং পােপর জ য অনেুশাচনা ও পােপর মার কথা অব যই সম জািতর কােছ ঘাষণা করা হেব। জ শােলম থেকই
একাজ হেব আর তামরাই এসেবর সা ী। ৪৯ আমার িপতা যা দেবন বেল রিত িত িদেয়েছন তা আিম তামােদর
কােছ পািঠেয় দব; িক তামরা য পয না উ থেক আসা শি পিরধান করছ, সই পয এই শহেরই থাক।”

যী র বেগ র যাবতন
(মাক ১৬:১৯-২০; রিরত ১:৯-১১)

৫০ এরপর যী তাঁেদর বথিনয়া পয িনেয় গেলন এবং হাত তেুল তােদর আশীবাদ করেলন। ৫১ িতিন আশীবাদ করেত
করেত তাঁেদর ছেড় আকােশ উেঠ যেত লাগেলন আর বেগ উ ীত হেলন। ৫২ িশ যরা যী েক রণাম জািনেয় মহানে র
সে জ শােলেম িফের গেলন। ৫৩ আর সব ণ মি ের উপি ত থেক ঈ বেরর রশংসা করেত লাগেলন।
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