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মিথিলিখত
সস
ু মাচার
যী

রীে র বংশ তািলকা
(লূক ৩:২৩-৩৮)

১ এই

হল যী রীে র বংশ তািলকা। ইিন িছেলন রাজা দায়ূেদর বংশধর, দায়ূদ িছেলন অ রাহােমর বংশধর।
রাহােমর ছেল ইস্হাক।
ইস্হােকর ছেল যােকাব।
যােকােবর ছেল িযহদা
ূ ও তার ভাইরা।
৩ িযহদার ছেল পরস ও সরহ। (এেদর মােয়র নাম তামর।)
ূ
পরেসর ছেল িহে রাণ।
িহে রােণর ছেল রাম।
৪ রােমর ছেল অ ীনাদব।
অ ীনাদেবর ছেল নহেশান।
নহেশােনর ছেল স েমান।
৫ স েমােনর ছেল বায়স। (এঁর মােয়র নাম রাহব।)
বায়েসর ছেল ওেবদ। এর মােয়র নাম ৎ।
ওেবেদর ছেল িযশয়।
৬ িযশেয়র ছেল রাজা দায়ূদ।
দায়ূেদর ছেল রাজা শেলামন। (এর মা িছেলন ঊিরেয়র িবধবা রী।)
৭ শেলামেনর ছেল রহিবয়াম।
রহিবয়ােমর ছেল অিবয়।
অিবেয়র ছেল আসা।
৮ আসার ছেল িযেহাশাফট।
িযেহাশাফেটর ছেল যারাম।
যারােমর ছেল উিষয়।
৯ উিষেয়র ছেল যাথম।
যাথেমর ছেল আহস।
আহেসর ছেল িহি য়।
১০ িহি েয়র ছেল মনঃিশ।
মনঃিশর ছেল আেমান।
আেমােনর ছেল যািশয়।
১১ যািশেয়র ছেল িযকিনয় ও তার ভাইরা। বািবেল ই দীেদর িনবাসেনর সময় এঁরা জে িছেলন।
১২ িযকিনেয়র ছেল শ ীেয়ল। ইিন বািবেল িনবাসেনর পর জে িছেলন। শ ীেয়েলর ছেল স বািবল।
১৩ স বািবেলর ছেল অবীহদ।
ূ
অবীহেদর
ছেল ইলীয়াকীম।
ূ
ইলীয়াকীেমর ছেল আেসার।
১৪ আেসােরর ছেল সােদাক।
সােদােকর ছেল আখীম।
আখীেমর ছেল ইলীহদ।
ূ
১৫ ইলীহেদর ছেল ইিলয়াসর।
ূ
ইিলয়াসেরর ছেল ম ন।
ম েনর ছেল যােকাব।

১
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মিথ ২:১২

১৬ যােকােবর

ছেল যােষফ।
এই যােষফই িছেলন মিরয়েমর বামী
এবং মিরয়েমর গেভ যী র জ হয়, যাঁেক মশীহ বা রী বেল।
১৭ এইভােব অ রাহাম থেক দায়ূদ পয মাট চৗ পু ষ। দায়ূেদর পর থেক বািবেল িনবাসন পয
এবং বািবেল িনবাসেনর পর থেক রীে র আগমন পয মাট চৗ পু ষ।
যী

মাট চৗ পু ষ

রীে র জ

(লূক ২:১-৭)
১৮ এই

হল যী রীে র জ সং রা িববরণ: যােষেফর সে তাঁর মা মিরয়েমর বাগদান হেয়িছল; িক তাঁেদর িবেয়র
আেগই জানেত পারা গল য পিব র আ ার শি েত মিরয়ম গভবতী হেয়েছন। ১৯ তাঁর ভাবী বামী যােষফ যায়পরায়ণ
লাক িছেলন। িতিন মিরয়মেক লাক চে ল ায় ফলেত চাইেলন না, তাই িতিন মিরয়েমর সােথ িববােহর এই বাগদান বািতল
কের গাপেন তােক যাগ করেত চাইেলন।
২০ িতিন যখন এসব কথা িচ া করেছন, তখন রভুর এক দূ ত বে তাঁেক দখা িদেয় বলেলন, “ যােষফ, দায়ূেদর স ান,
মিরয়মেক তামার রী েপ রহণ করেত ভয় কেরা না, কারণ তার গেভ য স ান এেসেছ, তা পিব র আ ার শি েতই
হেয়েছ। ২১ দখ, স এক পু র স ান রসব করেব, তুিম তাঁর নাম রেখা যী , কারণ িতিন তাঁর লাকেদর তােদর পাপ থেক
উ ার করেবন।”
২২ এইসব ঘেটিছল যােত ভাববাদীর মা যেম রভু যা বেলিছেলন তা পূণ হয়। ২৩ “ শান এক কু মারী গভবতী হেব, আর
স এক পু র স ান রসব করেব, তারা তাঁেক ই ানূেয়ল *(যার অথ ‘আমােদর সে ঈ বর’) বেল ডাকেব।”
২৪ যােষফ ঘুম থেক উেঠ রভুর দূ েতর আেদশ অনুসাের কাজ করেলন। িতিন মিরয়মেক িবেয় কের বািড ় িনেয় গেলন।
২৫ িক মিরয়েমর সই স ােনর জ না হওয়া পয যােষফ মিরয়েমর সে সহবাস করেলন না। যােষফ সই স ােনর নাম
রাখেলন যী ।
পি তরা যী েক দখেত আসেলন
১

হেরাদ যখন রাজা িছেলন, সই সময় িযহিদয়ার বৎেলহেম যী র জ হয়। সই সময় রা য থেক কেয়কজন পি ত
২ তাঁরা এেস িজে স করেলন, “ই দীেদর য নতুন রাজা জে েছন িতিন
কাথায়? কারণ পূব িদেক আকােশ আমরা তাঁর তারা দেখ তাঁেক রণাম জানােত এেসিছ।”
৩ রাজা হেরাদ একথা েন খুব িবচিলত হেলন এবং তাঁর সে
জ শােলেমর সব লাক িবচিলত হল। ৪ তখন িতিন
ই দীেদর মে য যাঁরা রধান যাজক ও যব ার িশ ক িছেলন, তাঁেদর ডেক িজে স করেলন, “মশীহ ( রী ) কাথায়
জ রহণ করেবন?” ৫ তাঁরা হেরাদেক বলেলন, “িযহিদয়া
রেদেশর বৎেলহেম, কারণ ভাববাদী সরকমই িলেখ গেছন:
ূ
৬ ‘আর তুিম িযহদা রেদেশর বৎেলহম,
ূ
তুিম িযহদার
ূ শাসনকতােদর চােখ কান অংেশ নগ য নও,
কারণ তামার ম য থেক একজন শাসনকতা উঠেবন
িযিন আমার রজা ই রােয়লেক চরােবন।’” †
৭ তখন হেরাদ সই পি তেদর সে একাে
দখা করার জ য তাঁেদর ডেক পাঠােলন। িতিন তাঁেদর কাছ থেক জেন
িনেলন িঠক কান সময় তারাটা দখা িগেয়িছল। ৮ এরপর হেরাদ তােদর বৎেলহেম পািঠেয় িদেলন আর বলেলন, “ দখ,
তামরা সখােন িগেয় ভাল কের সই িশ র খাঁজ কর; আর খাঁজ পেল, আমােক জািনেয় যও, যন আিমও সখােন িগেয়
তাঁেক রণাম করেত পাির।”
৯ তাঁরা রাজার কথা েন রওনা িদেলন। তাঁরা পূব িদেক আকােশ য তারাটা উঠেত দেখিছেলন, সটা তাঁেদর আেগ আেগ
চলল এবং িশ িট যখােন িছেলন তার ওপের থামল। ১০ তাঁরা সই তারািট দেখ আনে আ হারা হেলন।
১১ পের সই ঘেরর মে য ঢুেক িশ িট ও তাঁর মা মিরয়মেক দখেত পেয় তাঁরা মাথা নত কের তাঁেক রণাম করেলন ও
তাঁর উপাসনা করেলন। তারপর তাঁেদর উপহার সাম রী খুেল বর কের তাঁেক সানা, সুগি গ্ ল ও সুগি িনযাস উপহার
িদেলন। ১২ এরপর ঈ বর বে তাঁেদর সাবধান কের িদেলন যন তাঁরা হেরােদর কােছ িফের না যান, তাই তাঁরা অ য পেথ
িনেজেদর দেশ িফের গেলন।

ূ
২ জ শােলেম এেস যী র খাঁজ করেত লাগেলন।

*১:২৩
†২:৬

উ ৃিত িযশ. ৭:১৪.
উ ৃিত মীখা ৫:২.
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যী েক িনেয় িপতামাতার িমশের গমন
১৩ তাঁরা চেল যাবার পর রভুর এক দূ ত বে যােষফেক দখা িদেয় বলেলন, “ওেঠা! িশ িট ও তাঁর মােক িনেয় িমশের
পািলেয় যাও। যতিদন না আিম তামােদর বিল, তামরা সখােনই থেকা, কারণ এই িশ িটেক মের ফলার জ য হেরাদ
এর খাঁজ করেব।”
১৪ তখন যােষফ উেঠ সই িশ ও তাঁর মােক িনেয় রােত িমশের রওনা হেলন। ১৫ আর হেরােদর ম ৃতু্য না হওয়া পয
সখােন থাকেলন। এ প ঘটল যােত ভাববাদীর মা যেম রভুর কথা সফল হয়; রভু বলেলন, “আিম িমশর থেক আমার
পু রেক ডেক আনলাম।” ‡

হেরাদ বৎেলহেমর িশ পু রেদর হ যা করেলন
১৬

হেরাদ যখন দখেলন য সই পি তরা তাঁেক বাকা বািনেয়েছ, তখন িতিন রচ
হেলন। িতিন সই পি তেদর
কাছ থেক য সমেয়র কথা জেনিছেলন, সই িহসাব মেতা ’বছর ও তার কম বয়েসর যত ছেল বৎেলহম ও তার আেশপােশর
অ েল িছল, সকলেক হ যা করার কু ম িদেলন। ১৭ এর ফেল ভাববাদী িযরিময়র মা যেম ঈ বর য কথা বেলিছেলন তা
পূণ হল:
১৮ “রামায় একটা শদ শানা গল,
কা ার রাল ও তী র হাহাকার,
রােহল তাঁর স ানেদর জ য কাঁদেছন।
িতিন িকছেতই
ু শা হেত চাইেছন না, কারণ তারা কউ আর বঁেচ নই।” ¶
িমশর থেক যােষফ ও মিরয়েমর র যাবতন
১৯

হেরাদ মারা যাবার পর রভুর এক দূত িমশের যােষফেক বে দখা িদেয় বলেলন, ২০ “ওেঠা! এই িশ ও তাঁর
মােক সে িনেয় ই রােয়ল দেশ িফের যাও, কারণ যারা এই ছেলর রাণ নােশর চ া কেরিছল তারা সকেল মারা গেছ।”
২১ তখন যােষফ উেঠ সই িশ ও তাঁর মােক িনেয় ই রােয়ল দেশ গেলন। ২২ িক যােষফ যখন নেলন য হেরােদর
জায়গায় তাঁর পু র আিখলায় িযহিদয়ার
রাজা হেয়েছ, তখন িতিন সখােন িফের যেত ভয় পেলন। পের আর এক বে
ূ
তাঁেক সাবধান কের দওয়া হল, ২৩ তখন িতিন গালীেল িফের নাসরৎ নগের বসবাস করেত লাগেলন। এই রকম ঘটল যন
ভাববাদীর মা যেম ঈ বর যা বেলিছেলন তা পূণ হয়: িতিন নাসরতীয় §বেল আ যাত হেলন।
বাি

দাতা যাহেনর কাজ

(মাক ১:১-৮; লূক ৩:১-৯, ১৫-১৭; যাহন ১:১৯-২৮)
সই সময় বাি দাতা যাহন এেস িযহিদয়ার
রা র এলাকায় রচার করেত লাগেলন। ২ িতিন বলেলন, “ তামরা
ূ
় ।” ৩ এই যাহেনর িবষেয়ই ভাববাদী িযশাইয় বেলিছেলন:
মন ফরাও, দখ বগরা য এেস পডল
“ রা ের এক উ রব শানা যাে ,
‘ তামরা রভুর পথ র ত কর;
য পথ িদেয় িতিন যােবন তা সমান কর।’” **
৪ যাহন উেটর লােমর তরী পাশাক পরেতন, কামের চামডা় র ব বাঁধেতন।প পাল ও বনমধু িছল তাঁর খা য।
৫ জ শােলম, সম র িযহিদয়া ও যদেনর আশপােশর অ েলর লােকরা রা ের তাঁর কােছ আসেত লাগল। ৬ তারা এেস
ূ
িনেজেদর পাপ বীকার করত আর িতিন তােদর যদন নদীেত বা াইজ করেতন।

৩

১

‡২:১৫

উ ৃিত হােশয় ১১:১.
উ ৃিত িযরিময় ৩১:১৫.
§২:২৩ নাসরতীয় নাসরেত বসবাসকারী যি । নাসরতীয় কথািটর অথ স বতঃ “শাখা।” র য িযশ. ১১:১.
**৩:৩ উ ৃিত িযশাইয় ৪০:৩.
¶২:১৮
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৭ যাহন যখন দখেলন য অেনক ফরীশী ††ও স ূকী ‡‡তাঁর কােছ বাি ে র জ য আসেছ, তখন িতিন তােদর বলেলন,
“ তামরা সােপর বা ারা! ঈ বেরর আস
রাধ থেক িন ৃিত পাবার জ য ক তামােদর চতনা িদল? ৮ তামরা কােজ
দখাও, যােত বাঝা যায় য তামরা সি যই মন িফিরেয়ছ। ৯ আর িনেজরা মেন মেন একথা িচ া কের গব কেরা না য,
‘আমােদর িপত ৃপু ষ অ রাহাম।’ আিম তামােদর বলিছ, ঈ বর এই পাথর িলেকও অ রাহােমর স ােন পিরণত করেত
়ু লাগােনাই আেছ। আর য গােছ ভাল ফল ধের না, তা কেট আ েন ফেল দওয়া
পােরন। ১০ রিতিট গােছর গাডা় েত কু ডল
হেব।
১১ “ তামরা মন িফিরেয়ছ বেল আিম তামােদর জেল বা াইজ করিছ। আমার পের একজন আসেছন, িযিন আমার থেক
মহান, তাঁর জেু তা জাডা় বইবার যা যও আিম নই। িতিন পিব র আ ায় ও আ েন তামােদর বা াইজ করেবন। ১২ তাঁর
কু লা তাঁর হােতই আেছ, তাঁর খামার িতিন পির ার করেবন। িতিন তাঁর গম গালায় তুলেবন। িক য আ ন কখনও নেভ না
সই আ েন তূষ পুিডে় য় ফলেবন।”

রভু যী র বাি
(মাক ১:৯-১১; লূক ৩:২১-২২)
১৩

সই সময় যী গালীল থেক যদন নদীর ধাের এেলন। িতিন যাহেনর কােছ বাি ে র জ য এিগেয় গেলন। ১৪ িক
যাহন তাঁেক বাধা িদেত চ া করেলন। যাহন বলেলন, “আমারই বরং আপনার কােছ বা াইজ হওয়া উিচত। আর আপিন িক
না আমার কােছ এেসেছন?”
১৫ এর উ ের যী তাঁেক বলেলন, “এখন এরকমই হেত দাও, কারণ ঈ বেরর ই া এইভােবই আমােদর পূণ করা উিচত।”
তখন যাহন যী েক বা াইজ করেত রাজী হেলন।
১৬ যী বা াইিজত হেয় জল থেক উেঠ আসার সে সে তাঁর সামেন আকাশ খুেল গল, আর িতিন দখেলন ঈ বেরর
আ া কেপােতর মেতা নেম তাঁর ওপের আসেছন। ১৭ বগ থেক একিট বর শানা গল, সই বর বলল, “এই আমার
ি রয় পু র, এর রিত আিম অ য রীত।”
যী র পরী া
(মাক ১:১২-১৩; লূক ৪:১-১৩)
িদয়াবল যন যী েক পরী া করেত পাের তাই আ া যী েক রা ের িনেয় গেলন। ২ একটানা চি শ িদন ও
চি শ রাত সখােন উেপাস কের কাটােনার পর যী ুিধত হেলন। ৩ তখন সই পরী ক িদয়াবল তাঁর কােছ এেস বলল,
“তুিম যিদ ঈ বেরর পু র হও, তেব এই পাথর িলেক িটেত পিরণত হেত বল।”
৪ িক যী এর উ ের বলেলন: “শাে র একথা লখা আেছ,
‘মানুষ কবল িটেত বাঁেচ না,
িক ঈ বেরর মুেখর রে যকিট বাে যই বাঁেচ।’” ¶¶
৫ িদয়াবল তখন পিব র নগরী জ শােলেমর মি েরর চূডা় য় যী েক িনেয় গল; ৬ আর যী েক বলল, “তুিম যিদ ঈ বেরর
পু র হও তেব লাফ িদেয় নীেচ পড,় কারণ শাে র তা একথা লখা আেছ:
‘িতিন তাঁর বগদূতেদর তামার উপর দ ৃি রাখেত আেদশ দেবন
আর তাঁরা তামােক তুেল ধরেবন,
যন পাথেরর উপর পেড় তামার পােয় আঘাত না লােগ।’” §§
৭ যী তখন তােক বলেলন, “শাে র একথাও লখা আেছ,
‘ তামার রভু ঈ বরেক তুিম পরী া করেব না।’” *
৮ এরপর িদয়াবল আবার তাঁেক খুব উঁচ ু একটা পাহােড ় িনেয় িগেয় জগেতর সম রা য ও তার স দ দখাল। ৯ পের
িদয়াবল যী েক বলল, “তুিম যিদ আমার সামেন মাথা নত কের আমার উপাসনা কর, তেব এসবই আিম তামায় দব।”

৪

১ এরপর

††৩:৭ ফরীশী ফরীশী ই

দী ধমাবল বীেদর এক স রদায়, যারা িনেজেদর পুরােনা ই দী ধম এবং রীিত রওয়াজ কেঠারতার
সে পালনকারী িহেসেব দাবী কের।
‡‡৩:৭ স ূকী স ূকী ই দী ধমাবল বীেদর এক িবেশষ স রদায়। যারা পুরােনা ধম িনয়েমর ধু রথম পাঁচিট পু কেকই
বীকৃিত িদেয়েছ এবং যারা ম ৃতু্যর পর পুন ােনই িব বাস কের না।
¶¶৪:৪ উ ৃিত ি বতীয় িববরণ ৮:৩.
§§৪:৬ উ ৃিত গীতসংিহতা ৯১:১১-১২.
*৪:৭ উ ৃিত ি ব. িব. ৬:১৬.
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১০ তখন যী তােক বলেলন, “দূ র হও শয়তান! কারণ শাে র লখা আেছ,
‘ তামরা অব যই রভু ঈ বেররই উপাসনা করেব,
একমা র তাঁরই সবা করেব।’” †
১১ তখন িদয়াবল তাঁেক ছেড ় চেল গল আর বগদূ তরা এেস যী র সবা করেলন।

গালীেল যী র কাজ
(মাক ১:১৪-১৫; লূক ৪:১৪-১৫)
১২ যী

যখন নেলন যাহনেক র ার কের িনেয় গেছ, তখন িতিন গালীেল চেল গেলন। ১৩ িতিন নাসরেত থাকেলন না,
সখান থেক সবূলনূ ও ন ািলর সীমানার মে য গালীল রেদর ধাের কফরনাহেম
ূ িগেয় বাস করেত লাগেলন। ১৪ এই সকল
ঘটল যােত ভাববাদী িযশাইয়র মা যেম ঈ বর যা বেলিছেলন তা পূণ হয়:
১৫ “সাগেরর পেথ যদেনর পি মপাের সবূলন
ূ ও ন ািল দশ,
অই দীেদর গালীল।
১৬ য লাকরা অ কাের বাস কের,
তারা মহাে যািত দখেত পল,
আর যাঁরা ম ৃতু্যছায়ার দেশ থােক,
তােদর উপর আেলার উদয় হল।” ‡
১৭ সই সময় থেক যী এই বেল রচার করেত
করেলন, “ তামরা মন ফরাও, কারণ বগরা য কােছ এেস গেছ।”
যী র িকছ ু িশ য িনবাচন
(মাক ১:১৬-২০; লূক ৫:১-১১)
১৮ যী

যখন গালীল রেদর ধার িদেয় যাি েলন, তখন িতিন ই ভাইেক দখেত পেলন, িশেমান যার অ য নাম িপতর
ও তাঁর ভাই আি রয়। তাঁরা তখন রেদ জাল ফলিছেলন। ১৯ যী তােদর বলেলন, “আমার সে চল, মাছ নয়, কমন কের
মানুষ ধরেত হয়, আিম তা তামােদর শখাব।” ২০ িশেমান এবং আি রয় তখনই জাল ফেল যী র সে চলেলন।
২১ সখান থেক যী আরও এিগেয় গেল আেরা জন লাকেক দখেত পেলন। িসবিদেয়র ছেল যােকাব ও তাঁর ভাই
যাহন। যী দখেলন, তাঁরা তােদর বাবার সে নৗকােত জাল সারাে ন। যী তাঁেদর ডাকেলন, ২২ তাঁরা তখনই নৗকা ও
তাঁেদর বাবােক ছেড় যী র সে চলেলন।
যী র িশ াদান ও আেরা যকরণ
(লূক ৬:১৭-১৯)
২৩ যী

গালীেলর সব জায়গায় ঘুের ঘুের, ই দীেদর সমাজ-গ ৃেহ িগেয় িশ া িদেত লাগেলন এবং সকেলর কােছ বগরাে যর
িবষেয় সুসমাচার রচার করেত লাগেলন। িতিন লাকেদর মে য নানারকম রাগ- যািধ ভাল করেত থাকেলন। ২৪ সম সুিরয়া
় , ফেল লাকরা নানা রােগ অসু রাগীেদর সু করার জ য তাঁর কােছ িনেয় এেলা, যমন যথাদেশ তাঁর কথা ছিডে় য় পডল
বদনা র , ভূেত পাওয়া, ম ৃগীেরাগী ও প াঘাত র , আর িতিন তােদর সকলেকই ভাল করেলন। ২৫ গালীল, িদকাপিল,
জ শােলম, িযহিদয়া
ূ ও যদেনর ওপার থেকও ব েলাক তাঁর িপছেন িপছেন চলল।
যী র িশ াদান
(লূক ৬:২০-২৩)
১ যী

অেনক লােকর ভীড় দেখ একটা পাহােডর় ওপর উেঠ গেলন। িতিন সখােন বসেল িশ যরা তাঁর কােছ এেলন।
িতিন তাঁেদর কােছ িশ া িদেত
করেলন, বলেলন:
৩ “ধ য সই লােকরা যারা আ ায় নত-ন র,
কারণ বগরা য তােদরই।
৪ ধ য সই লােকরা যারা শাক কের,
কারণ তারা ঈ বেরর কাছ থেক সা বনা পােব।

৫

২ এরপর

†৪:১০
‡৪:১৬

উ িৃ ত ি বতীয় িববরণ ৬:১৩.
উ ৃিত িযশাইয় ৯:১-২.
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৫ িবনয়ী

লােকরা ধ য।
তারা ঈ বেরর রিত ত দেশর অিধকার লাভ করেব। ¶
৬ ধ য সই লােকরা, যারা যায়পরায়ণতার জ য ুধাত ও ত ৃ াত
কারণ তারা ত ৃ হেব।
৭ যারা দয়াবান তারা ধ য,
কারণ তারা দয়া পােব।
যােদর অ র পির তারা ধ য,
কারণ তারা ঈ বেরর দশন পােব।
৮ ধ য তারা যারা তােদর িচ ায় পির ,
কারণ তারা ঈ বেরর সে থাকেব।
৯ ধ য তারা যারা শাি
াপেনর জ য কাজ কের,
কারণ তারা ঈ বেরর স ান েপ পিরিচত হেব।
১০ ঈ বেরর পেথ চলেত িগেয় যারা িনযাতন ভাগ করেছ তারা ধ য,
কারণ বগরা য তােদরই হেব।
১১ “ তামরা আমার অনুসারী হেয়ছ বেল যখন লােক তামােদর অপমান ও িনযাতন কের আর তামােদর নােম িম যা
কু ৎসা রটায় তখন তামরা ধ য। ১২ তামরা আন কেরা, খুশী হও, কারণ বেগ তামােদর জ য মহাপুর ার সি ত আেছ।
তামােদর আেগ য ভাববাদীরা িছেলন লােক তাঁেদরও এভােবই িনযাতন কেরেছ।
তামরা লবন এবং আেলার মেতা
(মাক ৯:৫০; ৪:২১; লূক ১৪:৩৪-৩৫; ৮:১৬)
১৩ “

তামরা প ৃিথবীর লবন, িক লবন যিদ তার িনেজর বাদ হারায় তেব কমন কের তা আবার না া করা যােব? তখন
তা আর কান কােজ লােগ না। তা কবল বাইের ফেল দওয়া হয় আর লাকরা তা মািডে় য় যায়।
১৪ “ তামরা জগেতর আেলা, পাহােডর
় ওপের কান শহর, যা কখনও লুকােনা যায় না। ১৫ বািত বেল কউ পাে রর নীেচ
রােখ না, তা বািতদােনর ওপেরই রােখ আর তা ঘেরর সকলেক আেলা দয়। ১৬ তমিন তামােদর আেলাও লাকেদর সামেন
উ বল হা , যন তারা তামােদর সৎকাজ দেখ তামােদর বেগর িপতা ঈ বেরর মিহমা কীতন কের।
পুরাতন িনয়ম স বে যী র ব

য

১৭ “

ভেবা না য আিম মািশর িবিধ- যব া ও ভাববাদীেদর িশ া বংস করেত এেসিছ। আিম তা বংস করেত আিসিন
বরং তা পূণ করেতই এেসিছ। ১৮ আিম তামােদর সি য বলিছ আকাশ ও প ৃিথবীর লাপ না হওয়া পয িবিধ- যব ার িব ু
িবসগও লাপ হেব না, িবিধ- যব ার সবই পূণ হেব।
১৯ “তাই কউ যিদ এইসব আেদেশর মে য অিত সামা য আেদশও অমা য কের আর অপরেক তা করেত িশ া দয়, তেব
স বগরাে য সব থেক তু বেল গ য হেব। িক যারা িবিধ- যব া পালন কের ও অপরেক তা পালন করেত িশ া দয়,
তারা বগরাে য মহান বেল গ য হেব। ২০ আিম তামােদর সি য বলিছ যব ার িশ ক ও ফরীশীেদর থেক তামােদর
ধািমকতা যিদ উ ত মােনর না হয় তেব তামরা বগরাে য রেবশ করেত পারেব না।
রাধ স েক যী র িশ া
২১ “

তামরা েনছ, আমােদর িপত ৃপু ষেদর কােছ বলা হেয়িছল, ‘নরহ যা কেরা না; §আর কউ নরহ যা করেল তােক
িবচারালেয় তার জবাবিদিহ করেত হেব।’ ২২ িক আিম তামােদর বলিছ, যিদ কউ কােনা লােকর রিত
হয় িবচাের
তােক তার জবাবিদিহ করেত হেব। আর কউ যিদ কান লাকেক বেল, ‘ওের মূখ’ (অথাৎ িনেবাধ) তেব তােক ই দী মহাসভার
সামেন তার জবাব িদেত হেব। কউ যিদ কাউেক বেল ‘তুিম পাষ ,’ তেব তােক নরেকর আ েনই তার জবাব িদেত হেব।
২৩ “মি ের য েবদীর সামেন নেব য উৎসগ করার সময় যিদ তামার মেন পেড ় য তামার িব ে তামার ভাইেয়র
কান অিভেযাগ আেছ, ২৪ তেব সই নেব য য েবদীর সামেন রেখ চেল যাও, রথেম িগেয় তার সে স িবষেয় িমটমাট
কের নাও, পের এেস তামার নেব য উৎসগ কােরা।
¶৫:৫

তারা … করেব গীত ৩৭:১১.
উ ৃিত যা রা ২০:১৩; ি ব. িব. ৫:১৭.
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২৫ “ তামার শ
যিদ তামার িব ে মামলা করেত চায় তেব আদালেত িনেয় যাবার সময় পেথই তার সে তাডা় তািড়
িমটমাট কের ফল; তা না হেল স তামােক িবচারেকর হােত তুেল দেব, িবচারক তামােক র ীর হােত দেব আর র ীরা
তামােক কারাগাের পাঠােব। ২৬ আিম তামায় সি য বলিছ, সখান থেক তুিম ছাডা় পােব না, যত ণ না তামার দনার শষ
পয়সাটা চিু কেয় দাও।

যৗন পাপ িবষেয় যী র িশ া
২৭ “

তামরা েনছ, একথা বলা হেয়েছ: ‘ যৗনপাপ কেরা না।’ **২৮ িক আিম তামােদর বলিছ কউ যিদ কান রীেলােকর
িদেক লালসাপূণ দ ৃি েত তাকায় তেব স মেন মেন তার সে যৗন পাপ করল। ২৯ সই রকম তামার ডান চাখ যিদ পাপ
করার জ য তামায় রেরািচত কের তেব তা উপেড় ফেল দাও। সম দহ িনেয় নরেক যাওয়ার চেয় বরং তার একটা অংশ
হারােনা তামার পে ভােলা। ৩০ যিদ তামার ডান হাত পাপ করেত রেরািচত কের, তেব তা কেট ফেল দাও। তামার
সম শরীর নরেক যাওয়ার চেয় বরং তার একটা অ ন হওয়া তামার পে ভােলা।
িববাহ িবে দ িবষেয় যী র িশ া
(মিথ ১৯:৯; মাক ১০:১১-১২; লূক ১৬:১৮)
৩১ “আবার

বলা হেয়েছ, ‘ কউ যিদ তার রীেক যাগ করেত চায়, তেব তােক যাগপ র িদেত হেব।’ ††৩২ িক আিম
তামােদর বলিছ, একমা র যৗনপােপর দাষ ছাডা় অ য কান কারেণ কউ যিদ তার রীেক যাগ কের, তেব স তােক
যািভচািরণী হবার পেথ নািমেয় দয়। আর য কউ রীেক িবেয় কের সও যৗনপাপ কের।
রিত

িত দান িবষেয় যী র িশ া

৩৩ “

তামরা একথাও েনছ, আমােদর িপত ৃপু ষেদর বলা হেয়িছল, ‘ তামরা ঈ বেরর উে ে য য সব রিত িত কর
তা ভেঙা না, তামােদর কথা মেতা স সবই পূণ কেরা।’ ‡‡৩৪ িক আিম তামােদর বলিছ, তামরা কান শপথই কেরা না।
বেগর নােম কেরা না, কারণ তা ঈ বেরর িসংহাসন। ৩৫ প ৃিথবীর নােম শপথ কেরা না, কারণ প ৃিথবী ঈ বেরর পাদপীঠ।
জ শােলেমর নােমও শপথ কেরা না, কারণ তা হল মহান রাজার নগরী। ৩৬ এমন িক তামার মাথার িদি যও িদও না, কারণ
তামার মাথার একগাছা চল
ু সাদা অথবা কােলা করার মতা তামার নই । ৩৭ তামােদর কথার ‘ যাঁ’ যন ‘ যাঁ’ আর ‘না’
যন ‘না’ হয়, এছাডা় অ য আর যা িকছ ু তা মে র কাছ থেক আেস।
রিতেশাধ নওয়া িবষেয় যী র িশ া
(লূক ৬:২৯-৩০)
৩৮ “

তামরা েনছ, একথা বলা হেয়েছ য, ‘ চােখর বদেল চাখ ও দাঁেতর বদেল দাঁত।’ ¶¶৩৯ িক আিম তামােদর বলিছ,
লাকেদর রিতেরাধ কেরা না, বরং কউ যিদ তামার ডান গােল চড় মাের, তেব তার িদেক অপর গালিটও বািডে় য় িদও।
৪০ কউ যিদ তামার পাজামা নবার জ য আদালেত মামলা করেত চায়; তেব তােক তামার ধুিতটাও ছেড ় িদও। ৪১ যিদ কউ
তার বাঝা িনেয় তামােক এক মাইল পথ যেত বা য কের, তার সে
মাইল যও। ৪২ কউ যিদ তামার কাছ থেক িকছ ু
চায়, তােক তা িদও। তামার কাছ থেক কউ ধার চাইেল তােক তা িদেত অ বীকার কেরা না।
সকলেক ভালবােসা
(লূক ৬:২৭-২৮, ৩২-৩৬)
৪৩ “

তামরা তােদর বলেত েনছ, ‘ তামার রিতেবশীেক ভালবােসা, §§শ েক ঘ ৃণা কেরা।’ ৪৪ িক আিম তামােদর
বলিছ, তামােদর শ েদর ভালবােসা। যারা তামােদর ওপর িনযাতন কের তােদর জ য রাথনা কেরা, ৪৫ যন তামরা
বেগর িপতার স ান হেত পার। িতিন তা ভাল ম সকেলর উপর সূয্যােলাক দন, ধািমক অধািমক সকেলর উপর ব ৃি
দন। ৪৬ আিম একথা বলিছ, কারণ যারা তামােদর ভালবােস তামরা যিদ কবল তােদরই ভালবাস, তেব তামরা িক পুর ার
**৫:২৭

উ ৃিত যা রা ২০:১৪; ি ব. িব. ৫:১৮.
উ ৃিত ি ব. িব. ২৪:১.
‡‡৫:৩৩ তামরা … কেরা র য লবীয় ১৯:১২; গণনা ৩০:২; ি ব. িব. ২৩:২১.
¶¶৫:৩৮ উ ৃিত যা রা ২১:২৪; লবীয় ২৪:২০.
§§৫:৪৩ উ ৃিত লবীয় ১৯:১৮.
††৫:৩১
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পােব? কর আদায়কারীরাও িক তাই কের না? ৪৭ তামরা যিদ কবল তামােদর ভাইেদরই েভ া জানাও, তেব অ যেদর
থেক আর বশী িক করেল? িবধমীরাও তা এমন কের থােক। ৪৮ তাই তামােদর বেগর িপতা যমন িস তামরাও তমন
িস হও।
দান করার িবষেয় যী র িশ া
১ “সাবধান!

লাক দখােনা ধম-কম বা ঈ বেরর কাজ কেরা না। তাহেল তামােদর বেগর িপতার কাছ থেক কান

৬ পুর ার পােব না।
২ “তাই

তুিম যখন কান অভাবী মানুষেক িকছ ু দাও, তখন তূরী বািজেয় তা িদও না। যারা ভ তারা লাকেদর রশংসা
পাবার আশায় সমাজ-গ ৃেহ ও পেথ-ঘােট ঐভােব তূরী বািজেয় দান কের। আিম বলিছ, তােদর পুর ার তারা পেয় গেছ। ৩ িক
তুিম যখন অভাবী লাকেদর িকছ ু দান কর, তখন তামার ডান হাত িক করেছ তা তামার বাঁ হাতেক জানেত িদও না, ৪ যন
তামার দান গাপেন দওয়া হয়। তাহেল তামার িপতা ঈ বর িযিন গাপেন সব িকছ ু দেখন, িতিন তামায় পুর ার দেবন।
রাথনার িবষেয় যী র িশ া
(লূক ১১:২-৪)
৫“

তামরা যখন রাথনা কর, তখন ভ েদর মেতা কেরা না, তারা লাকেদর কােছ িনেজেদর দখাবার জ য সমাজ-গ ৃেহ
ও রা ার মােড় মােড় দাঁিডে় য় রাথনা করেত ভালবােস। আিম তামােদর সি য বলিছ, তারা তােদর পুর ার পেয় গেছ।
৬ িক তুিম যখন রাথনা কর, তখন তামার ঘেরর ভতের িগেয় দরজা ব কের তামার িপতা যাঁেক দখা যায় না, তাঁর কােছ
রাথনা কেরা। তাহেল তামার িপতা িযিন গাপেন যা িকছ ু করা হয় দেখন, িতিন তামােক পুর ার দেবন।
৭ “ তামরা যখন রাথনা কর, তখন িবধমীেদর মেতা একই রাথনার পুনরাব ৃি কেরা না, কারণ তারা মেন কের তােদর
বা য বা ে যর েন তারা রাথনার উ র পােব। ৮ তাই তামরা তােদর মেতা হেয়া না, কারণ তামােদর চাওয়ার আেগই
তামােদর িপতা জােনন তামােদর িক রেয়াজন আেছ। ৯ তাই তামরা এইভােব রাথনা কেরা,
‘ হ আমােদর বেগর িপতা,
তামার নাম পিব র বেল মা য হা ।
১০ তামার রাজ ব আসুক।
তামার ই া যমন বেগ তমিন প ৃিথবীেতও পূণ হা ।
১১ য খা য আমােদর রেয়াজন তা আজ আমােদর দাও।
১২ আমােদর কােছ যারা অপরাধী, আমরা যমন তােদর মা কেরিছ,
তমিন তুিমও আমােদর সব অপরাধ মা কর।
১৩ আমােদর রেলাভেন পডে় ত িদও না,
িক মে র হাত থেক উ ার কর।’ *
১৪ তামরা যিদ অ যেদর অপরাধ মা কর, তেব তামােদর বেগর িপতাও তামােদর মা করেবন। ১৫ িক তামরা যিদ
অ যেদর মা না কর, তেব তামােদর বেগর িপতা তামােদর অপরাধ মা করেবন না।
উপবাস িবষেয় যী র িশ া
১৬ “যখন

তামরা উপবাস কর, তখন ভ েদর মেতা মুখ কেনা কের রেখা না। তারা য উপবাস কেরেছ তা লােকেদর
দখাবার জ য তারা মুখ কেনা কের ঘুের বডা় য়। আিম তামােদর সি য বলিছ, তারা তােদর পুর ার পেয় গেছ। ১৭ িক
তুিম যখন উপবাস করেব, তামার মাথায় তল িদও আর মুখ ধুেয়া। ১৮ যন অ য লােক জানেত না পাের য তুিম উপবাস
করছ। তাহেল তামার িপতা ঈ বর, যাঁেক তুিম চােখ দখেত পা না, িতিন দখেবন। তামার িপতা ঈ বর িযিন গাপন
িবষয়ও দখেত পান, িতিন তামায় পুর ার দেবন।

*৬:১৩

কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ১৩ যু করা হেয়েছ: “রা য, পরা রম ও মিহমা যুেগ যুেগ তামার। আেমন।”
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ঈ বর অেথর চেয়ও

মিথ ৭:৮

বপূণ

(লূক ১২:৩৩-৩৪; ১১:৩৪-৩৬; ১৬:১৩)
১৯ “এই

প ৃিথবীেত তামরা িনেজেদর জ য ধন-স দ স য় কেরা না। এখােন ঘুন ধের ও মরেচ পেড় তা ন হেয় যায়,
আর চাের িসঁধ কেট তা চিু রও করেত পাের। ২০ বরং বেগ তামার জ য স দ স য় কর, সখােন ঘুন ধরেব না, মরেচও
পডে় ব না, চােরও চিু র করেব না। ২১ তামার ধন-স দ যখােন রেয়েছ, তামার মনও সখােন পেড় থাকেব।
২২ “ চাখই দেহর রদীপ, তাই তামার চাখ যিদ িনমল হয়, তামার সারা দহও উ বল হেব। ২৩ িক তামার চাখ
যিদ অ িচ হয়, তেব তামার সম দহ অ কাের ছেয় যােব। তামার মে যকার আেলা যিদ অ কারা ই হয়, তেব স
অ কার িনেজ িক ভীষণ।
২৪ “ কান মানুষ জন কতার দাস ব করেত পাের না। স হয়েতা রথম জনেক ঘ ৃণা করেব ও ি বতীয় জনেক ভালবাসেব
অথবা রথম জেনর রিত অনুগত হেব ও ি বতীয় জনেক তু করেব। ঈ বর ও ধন-স ি এই উভেয়র দাস ব তামরা
করেত পােরা না।
ঈ বেরর রা যই রথম িবষয়
(লূক ১২:২২-৩৪)
২৫ “তাই আিম

তামােদর বলিছ, বঁেচ থাকার জ য িক আহার করব বা িক পান করব এ িনেয় িচ া কেরা না। আর িক পরব
একথা ভেব দেহর িবষেয়ও িচ া কেরা না। খাে যর চেয় জীবন িক মূ যবান নয়, অথবা পাশােকর চেয় দহটা িক মূ যবান
নয়? ২৬ আকােশর পাখীেদর িদেক একবার তাকাও, দখ, তারা বীজ বােন না বা ফসলও কােট না, অথবা গালা ঘের িনেয়
িগেয় তা জমাও কের না। তামােদর বেগর িপতা ঈ বর তােদর আহার যাগান। তামরা িক ওেদর থেক আরও মূ যবান
নও? ২৭ তামােদর মে য ক ভাবনা িচ া কের িনেজর আয়ু এক ঘ া বাডা় েত পাের?
২৮ “ পাশােকর িবষেয়ই বা কন এত িচ া কর? মােঠর িলিল ফল
ু িলর িদেক চেয় দখ িকভােব তারা ফেু ট উেঠেছ। তারা
পির রম কের না, িনেজেদর জ য পাশাকও তরী কের না। ২৯ িক আিম তামােদর সি য বলিছ, রাজা শেলামন তার সম
জাঁকজমক সেৎ বও তার পাশােক ঐ ফলু িলর একিটর মেতাও িনেজেক সাজােত পাের িন। ৩০ মােঠ য ঘাস আেছ আর কাল
উনুেন ফেল দওয়া হেব, ঈ বর যখন তােদর এত সু র কের সাজান, তখন হ অ িব বাসী লােকরা, িতিন িক তামােদর
আরও সু র কের সাজােবন না?
৩১ “ তামরা এই বেল িচ া কেরা না, ‘আমরা িক খােবা?’ বা ‘িক পান করেবা?’ বা ‘িক পরেবা’? ৩২ িবধমীরাই এসব িনেয়
িচ া কের। তামােদর বেগর িপতা ঈ বর তা জােনন এসব িজিনেসর তামােদর রেয়াজন আেছ। ৩৩ তাই তামরা রথেম
ঈ বেরর রাে যর িবষেয় ও তাঁর ই া িক তা পূণ করেত চ া কর, তাহেল তামােদর যা িকছ ু রেয়াজন স সব দওয়া হেব।
৩৪ কালেকর জ য িচ া কেরা না; কালেকর িচ া কালেকর জ য থাক। রিতিট িদেনর পে
সই িদেনর ক ই যেথ ।
অপেরর িবচােরর িবষেয় যী র িশ া
(লূক ৬:৩৭-৩৮, ৪১-৪২)
িবচার কেরা না, তাহেল তামার িবচারও কউ করেব না। ২ কারণ যভােব তামরা অে যর িবচার কর, সই
ভােব তামােদরও িবচার করা হেব; আর যভােব তুিম মাপেব সই ভােব তামার জ যও মাপা হেব।
৩ “ তামার ভাইেয়র চােখ য কু েটা আেছ কবল তা-ই দখছ; িক িনেজর চােখর মে য য ত া আেছ তা দখেত পাও
না? ৪ যখন তামার িনেজর চােখই একটা ত া রেয়েছ তখন িকভােব তামার ভাইেক বলছ, ‘এস তামার চাখ থেক কু েটাটা
বার কের িদই?’ ৫ ভ ! রথেম তামার িনেজর চাখ থেক ত াটা বার কের ফেলা, তাহেল তামার ভাইেয়র চাখ থেক
কু েটাটা বার করার জ য
দখেত পােব।
৬ “ কান পিব র ব কু কু রেক িদও না আর েয়ােরর সামেন তামােদর মুে া ছঁেডা় না, তাহেল স তা পােয়র তলায় মািডে় য়
ু
ন করেব ও তামার িদেক িফের তামায় আ রমণ করেব।

৭

১ “পেরর

রেয়াজনীয় িবষেয়র জ য ঈ বেরর কােছ রাথনা কর
(লূক ১১:৯-১৩)
৭ “চাইেত থাক,

তামােদর দওয়া হেব। খুঁজেত থাক, পােব। দরজায় ধা া িদেত থাক, তামােদর জ য দরজা খুেল দওয়া
হেব। ৮ কারণ য চাইেত থােক স পায়, য খুঁজেত থােক স খুঁেজ পায়, আর য দরজায় ধা া িদেত থােক তার জ য দরজা
খুেল দওয়া হয়।

মিথ ৭:৯
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৯ “ তামার ছেল যিদ তামার কােছ িট চায়, তেব তামােদর মে য এমন কউ আেছ িক, য তার স ানেক িটর বদেল
পাথেরর টুকেরা দেব? ১০ যিদ স একটা মাছ চায় তেব বাবা িক তার হােত একটা সাপ তুেল দেব? িন য় না। ১১ তামরা
ম হেয়ও যিদ তামােদর স ানেদর ভাল ভাল িজিনস িদেত জােনা, তেব তামােদর বেগর িপতা ঈ বেরর কােছ যারা চায়,
তােদর িতিন িন য়ই উৎকৃ িজিনস দেবন।

সবেচেয়

বপূণ িবধান

১২ “তাই

অপেরর কাছ থেক তামরা য যবহার র যাশা কর, তােদর রিতও তমিন যবহার কর। এটাই হল মািশর
িবিধ- যব া ও ভাববাদীেদর িশ ার অথ।
বেগ এবং নরেক যাওয়ার পথ
(লূক ১৩:২৪)
১৩ “সংকীণ

দরজা িদেয় সই পেথ রেবশ কেরা, য পথ বেগর িদেক িনেয় যায়। য পথ বংেসর িদেক িনেয় যায় তার
দরজা রশ , পথও চওডা় , ব লাক সই পেথই চলেছ। ১৪ িক য পথ জীবেনর িদেক গেছ তার দরজা সংকীণ আর পথও
গম, খুব অ লাকই তার স ান পায়।
লােকরা যা কের তা ল ্য কর
(লূক ৬:৪৩-৪৪; ১৩:২৫-২৭)
১৫ “ভ

ভাববাদীেদর থেক সাবধান। তারা তামােদর কােছ িনরীহ মেষর ছ েবেশ আেস অথচ ভতের তারা িহং র
নকেড় বাঘ। ১৬ তােদর জীবেনর ফল দেখই তামরা তােদর িচনেত পারেব। কউ িক কাঁটােঝােপর মে য থেক রা া বা
িশয়ালকাঁটার ভতর থেক ডুমরু পেত পাের? ১৭ িঠক সই ভােব রে যক ভাল গােছ ভাল ফলই ধের, িক খারাপ গােছ
খারাপ ফলই ধের। ১৮ ভাল গােছ খারাপ ফল এবং খারাপ গােছ ভাল ফল ধরেত পাের না। ১৯ য গােছ ভাল ফল ধের না
তা কেট আ েন ফেল দওয়া হয়। ২০ তাই আিম তামােদর আবার বলিছ, তারা যা কের তা দেখই তামরা তােদর িচনেত
পারেব।
২১ “যারা আমােক রভু, রভু বেল তােদর রে যেকই য বগরাে য রেবশ করেত পারেব তা নয়। আমার বেগর
িপতার ই া য পালন করেব, কবল সই বগরাে য রেবশ করেত পারেব। ২২ সই িদন অেনেক আমায় বলেব, ‘ রভু,
রভু আমরা িক আপনার নােম ভাববাণী বিলিন? আপনার নােম আমরা িক ভূতেদর তাডা় ই িন? আপনার নােম আমরা িক অেনক
অেলৗিকক কাজ কিরিন?’ ২৩ তখন আিম তােদর
বলব, ‘আিম তামােদর কখনও আপন বেল জািনিন, ে র দল! আমার
সামেন থেক দূর হও।’
একজন ানী লাক এবং একজন মুখ লাক
(লূক ৬:৪৭-৪৯)
২৪ “তাই বিল, য কউ আমার কথা শােন ও তা পালন কের, স এমন এক বুি মান লােকর মেতা য পাথেরর িভেতর
ওপর তার বািড় তরী করল। ২৫ পের ব ৃি নামল, ব যা এল এবং রচ ঝােডা় বাতাস বেয় সই বািডর় গােয় লাগল; িক
় না, কারণ তা পাথেরর ওপের তরী করা হেয়িছল।
সই বািডট় া ধেস পডল
২৬ “আবার য কউ আমার এইসব কথা েন তা পালন না কের, স একজন মূখ লােকর মেতা, য বািলর উপের বািড ় তরী
কেরিছল। ২৭ পের ব ৃি নামল, ব যা এল, আর ঝােডা় বাতাস এেস তার বািডে় ত ধা া মারল, তােত বািডট় া িক সাংঘািতক
় ।”
ভােবই না ধেস পডল
২৮ যী যখন এইসব কথা বলা শষ করেলন, তখন জনতা তাঁর এইসব িশ া েন হতবুি হেয় গল। ২৯ কারণ যী একজন
যব ার িশ েকর মেতা িশ া িদি েলন না, বরং যার অিধকার আেছ সই রকম লােকর মেতাই িশ া িদি েলন।

কু

রাগীেক আেরা যদান

(মাক ১:৪০-৪৫; লূক ৫:১২-১৬)
সই পাহাড় থেক নেম এেল অেনক লাক তাঁর িপছেন িপছেন চলেত লাগল। ২ সই সময় একজন কু রাগী
যী র কােছ এেস তাঁর সামেন নতজানু হেয় বলল, “ রভু, আপিন ইে করেলই আমােক ভাল কের িদেত পােরন।”
৩ তখন যী সই কু
রাগীর িদেক হাত বািডে় য় তােক শ করেলন। িতিন বলেলন, “ যাঁ, আিম তাই-ই চাই। তুিম ভাল
হেয় যাও।” সে সে তার কু রাগ ভাল হেয় গল। ৪ তখন যী তােক বলেলন, “ দখ, তুিম কাউেক একথা বােলা না, বরং

৮

১ যী
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যাও যাজেকর কােছ িগেয় িনেজেক দখাও; আর িগেয় মািশর আেদশ অনুসাের নেব য উৎসগ কর। তােত তারা জানেব য
তুিম ভাল হেয় গছ।”
শতপিতর দােসর আেরা যলাভ
(লূক ৭:১-১০; যাহন ৪:৪৩-৫৪)
৫ এরপর

যী যখন কফরনাহমূ শহের গেলন, তখন একজন শতপিত তাঁর কােছ এেস অনুনয় কের বলেলন, ৬ “ রভু,
আমার চাকেরর প াঘাত হেয়েছ, স িবছানায় পেড় আেছ ও য রণায় ছ ফ করেছ।”
৭ যী তাঁেক বলেলন, “ যাঁ, আিম যাব, এবং তােক সু করব।”
৮ সই শতপিত তখন যী েক বলেলন, “ রভু, আিম এমন যা য নই য আমার বাডী় েত আপিন আসেবন। আপিন কবল
মুেখ বেল িদন, তােতই আমার চাকর ভাল হেয় যােব। ৯ আিম িনেজ অপেরর কত ৃে বর অধীন আর আমার স যেদর উপের
আিম কত ৃ ব কির। আিম কাউেক ‘যাও’ বলেল স যায়, আবার কাউেক ‘এস’ বলেল স আেস; আর আমার চাকরেক ‘এটা
কর’ বলেল স তা কের।”
১০ যী একথা েন আ য হেলন; যাঁরা তাঁর িপছেন িপছেন যাি ল তােদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, সম র
ই রােয়েল আিম এত বশী িব বাস কারও মে য দখেত পাইিন। ১১ আিম তামােদর আেরা বলিছ য, পূব ও পি ম থেক
অেনেক আসেব আর অ রাহাম, ইস্হাক ও যােকােবর সে বগরাে য ভােজ বসেব। ১২ িক যাঁরা রাে যর উ রািধকারী,
তােদর বাইের অ কাের ফেল দওয়া হেব। সখােন লােকরা কা াকািট করেব ও য রণায় দাঁেত দাঁত ঘষেব।”
১৩ এরপর যী সই শতপিতেক বলেলন, “যাও, তুিম যমন িব বাস কেরছ, তমিন হা ।” আর সই মূ েতই তার চাকর
সু হেয় গল।
যী অেনক লাকেক সু করেলন
(মাক ১:২৯-৩৪; লূক ৪:৩৮-৪১)
১৪ যী

িপতেরর বাডী় েত িগেয় দখেলন, িপতেরর শা ডী় র ভীষণ বর হেয়েছ, আর িতিন িবছানায় েয় আেছন। ১৫ যী
তাঁর হাত শ করা মা রই বর ছেড় গল। তখন িতিন িবছানা ছেড় উেঠ যী র সবা করেত লাগেলন।
১৬ স যা হেল লােকরা ভূেত পাওয়া অেনক লাকেক যী র কােছ িনেয় এল। আর িতিন তাঁর কু েম সই সব ভূতেদর দূ র
কের িদেলন। এছাডা় িতিন রাগীেদর সু করেলন। ১৭ এর বারা ভাববাদী িযশাইয়র ভাববাণী পূণ হল:
“িতিন আমােদর বলতা রহণ করেলন, আমােদর যািধ িল বহন করেলন।” †
যী েক অনুসরণ
(লূক ৯:৫৭-৬২)
১৮ যী

যখন দখেলন য তাঁর চারপােশ অেনক লাক জেডা় হেয়েছ, তখন রেদর ওপাের যাওয়ার জ য অনুগামীেদর
আেদশ িদেলন। ১৯ একজন যব ার িশ ক তাঁর কােছ এেস বলেলন, “ , আপিন যখােন যােবন আিমও সখােন যাব।”
২০ তখন যী তােক বলেলন, “িশয়ােলর গত আেছ এবং আকােশর পাখীেদর বাসা আেছ; িক মানবপুে রর মাথা গাঁজার
ঠাঁই নই।”
২১ তাঁর অনুগামীেদর মে য আর একজন বলেলন, “ রভু আেগ আমার বাবােক কবর িদেয় আসার অনুমিত িদন, তারপর
আিম আপনােক অনুসরণ করব।”
২২ িক যী তােক বলেলন, “তুিম আমার সে এস, যারা ম ৃত তারাই ম ৃতেদর কবর দেব।”
যী ঝড় থামােলন
(মাক ৪:৩৫-৪১; লূক ৮:২২-২৫)
২৩ এরপর যী

একটা নৗকােত উঠেলন আর তাঁর িশ যরা তাঁর সে গেলন। ২৪ সই রেদর মে য হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল,
তােত নৗকার উপর ঢউ আছেড় পডে় ত লাগল। যী তখন ঘুেমাি েলন। ২৫ তাই িশ যরা তাঁর কােছ িগেয় তাঁর ঘুম ভািঙেয়
বলেলন, “ রভু বাঁচান! আমরা য ডুেব মরলাম।”
২৬ তখন যী তাঁেদর বলেলন, “ হ অ িব বাসীর দল! কন তামরা এত ভয় পা ?” তারপর িতিন উেঠ ঝােডা় বাতাস
ও রেদর ঢউেক ধমক িদেলন, তখন সব িকছ ু শা হল।
†৮:১৭
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িশ যরা আ য হেয় বলেলন, “ইিন িকরকম লাক? এঁর কথা এমন িক বাতাস ও সাগরও শােন!”
যী

জন লােকর ভূত ছাডা় েলন

(মাক ৫:১-২০; লূক ৮:২৬-৩৯)
২৮ যী

যখন রেদর অপর পাের গাদারীয়েদর দেশ এেলন সই সময় ভূেত পাওয়া জন লাক কবর থেক বিরেয় তাঁর
সামেন এল। তারা এমন ভয় র িছল য কান মানুষ সই পথ িদেয় চলেত পারত না। ২৯ তারা িচৎকার কের বলল, “ হ ঈ বেরর
পু র, আপিন আমােদর িনেয় িক করেত চান? িনিদ সমেয়র আেগই িক আপিন আমােদর িনযাতন করেত এেসেছন?”
৩০ সখান থেক িকছ দূ ের এক পাল েয়ার চরিছল। ৩১ তখন ভূেতরা যী েক অনুনয় কের বলল, “আপিন যিদ আমােদর
ু
তািডে় য়ই দেবন তেব ঐ েয়ার পােলর মে য ঢুকেত কু ম িদন।”
৩২ যী তােদর বলেলন, “তাই যাও!” তখন তারা সই লাকেদর মে য থেক বার হেয় এেস সই েয়ার িলর মে য িগেয়
ঢুকল; তােত সই েয়ােরর পাল ঢালু পাড় িদেয় জাের দৗডা় েত দৗডা় েত রেদর জেল িগেয় ডূেব মরল। ৩৩ যারা সই পাল
চরাি ল, তারা দৗেড় পালাল। তারা নগেরর মে য িগেয় সব খবর জানাল। িবেশষ কের সই ভূেত পাওয়া লাকেদর িবষেয়
বলল। ৩৪ তখন নগেরর সব লাক যী েক দখার জ য বার হেয় এল। তারা যী র দখা পেয় তাঁেক অনুনয় কের বলল িতিন
যন তােদর অ ল ছেড় চেল যান।
যী একজন প ু লাকেক সু করেলন
(মাক ২:১-১২; লূক ৫:১৭-২৬)
যী নৗকায় উেঠ রেদর অপর পাের িনেজর শহের এেলন। ২ কেয়কজন লাক তখন খািটয়ায় েয় থাকা এক
প ুেক যী র কােছ িনেয় এল। তােদর এমন িব বাস দেখ িতিন সই প ুেক বলেলন, “বাছা, সাহস স য় কর, তামার
সব পােপর মা হল।”
৩ তখন কেয়কজন যব ার িশ ক বলেত লাগেলন, “এই লাকটা দখিছ এধরেণর কথা বেল ঈ বেরর িন া করেছ।”
৪ তারা িক িচ া করেছ, তা জানেত পের যী বলেলন, “ তামরা মেন মেন কন এমন ম িচ া করছ? ৫–৬ কানটা বলা
সহজ, ‘ তামার পাপ মা করা হল’ না, ‘তুিম উেঠ হঁেট বডা় ও?’ িক আিম তামােদর দখাব য এই প ৃিথবীেত মানবপুে রর
পাপ মা করার মতা আেছ।” এই বেল যী সই প ু লাকিটর িদেক িফের বলেলন, “ওঠ, তামার খািটয়া িনেয় বািড় চেল
যাও।”
৭ তখন সই প ু লাকিট উেঠ তার বািড ় চেল গল। ৮ লােকরা এই ঘটনা দেখ ভয় পেয় গল; আর ঈ বর মানুষেক এমন
মতা িদেয়েছন বেল তারা ঈ বেরর রশংসা করেত লাগল।

৯

১ এরপর

যী মিথেক মেনানীত করেলন
(মাক ২:১৩-১৭; লূক ৫:২৭-৩২)
৯ যী সখান থেক চেল যাবার সময় দখেলন একজন লাক কর আদােয়র গিদেত বেস আেছ। তাঁর নাম মিথ। যী তাঁেক
বলেলন, “আমার সে এস।” মিথ তখনই উেঠ তাঁর সে গেলন।
১০ পের মিথর বািডে় ত যী খেত বসেল সখােন অেনক কর আদায়কারী ও পাপী-তাপী মানুষ এেস যী ও তাঁর িশ যেদর
সে খেত বসল। ১১ ফরীশীরা তা দেখ যী র অনুগামীেদর বলেলন, “ তামােদর
কর আদায়কারী ও পাপী-তাপীর সে
কন খাওয়া-দাওয়া কেরন?”
১২ একথা েন যী বলেলন, “যারা সু আেছ তােদর জ য ডা ােরর রেয়াজন নই, বরং রাগীেদরই ডা ােরর
রেয়াজন। ১৩ বিলদান নয়, আিম চাই তামরা দয়া করেত শখ, ‡শাে রর এই কথার অথ িক তা বুেঝ দখ। কারণ সৎ
ও ধািমক লাকেদর নয়, পাপীেদরই আিম ডাকেত এেসিছ।”

যী , ই দী ধমীয় নতােদর মেতা িছেলন না
(মাক ২:১৮-২২; লূক ৫:৩৩-৩৯)
১৪ পের

যাহেনর অনুগামীরা যী র কােছ এেস িজে স করেলন, “আমরা ও ফরীশীরা রায়ই উেপাস কির; িক আপনার
িশ যরা কন উেপাস কের না?”

‡৯:১৩
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১৫ তখন যী তােদর বলেলন, “বর সে থাকেত িক বেরর ব ুরা শাক করেত পাের? িক িদন আসেছ যখন বরেক তােদর
কাছ থেক িনেয় যাওয়া হেব, তখন তারা উেপাস করেব।
১৬ “নতুন কাপেডর
় টুকেরা িনেয় কউ পুরােনা কাপেড় তািল দয় না, তাহেল ছঁডা় টা আেরা িব রী হেব। ১৭ পুরােনা চামডা় র
থিলেত কউ নতুন রা া রস রােখ না, রাখেল চামডা় র থিলিট ফেট যায়, ফেল রা ারস পেড় যায় আর থিলিটও ন হয়।
টাটকা রস নতুন থিলেতই রাখেত হয়, তােত েটাই সুরি ত থােক।”

ম ৃত মেয়র জীবনদান ও অসু

রীেলােকর আেরা যলাভ

(মাক ৫:২১-৪৩; লূক ৮:৪০-৫৬)
১৮ যী

যখন তােদর এসব কথা বলিছেলন, সই সময় সমাজ-গ ৃেহর নতােদর একজন তাঁর কােছ এেস নতজানু হেয় বলেলন,
“আমার মেয়টা এই মা র মারা গল, আপিন এেস তােক একটু শ ক ন তাহেল স বঁেচ উঠেব।”
১৯ তখন যী উেঠ তাঁর সে গেলন, আর তাঁর িশ যরাও তাঁর সে চলেলন।
২০ পেথ যাবার সময় একজন
রীেলাক যী র িপছন িদেক এেস তাঁর পাশােকর খুঁট শ করল, স বােরা বছর ধের
র রােব ক পাি ল। ২১ স মেন মেন ভাবল, “আিম যিদ যী র পাশাক কবল ছঁেু ত পাির, তাহেলই ভাল হেয় যাব।”
২২ যী ঘুের দাঁডা় েলন আর তােক দখেত পেয় বলেলন, “বাছা, তুিম মেন সাহস রােখা, তামার িব বাসই তামায় সু
করল।” তখন থেক রীেলাকিট স ূণ সু হেয় গল।
২৩ যী সই নতার বািডে় ত পের িগেয় দখেলন, যারা ক ণ সুের বাঁিশ বাজায় তারা রেয়েছ আর লাকরা িচৎকার কের
কাঁদেছ। ২৪ যী বলেলন, “ তামরা বাইের যাও। মেয়িট মের িন, ও তা ঘুিমেয় আেছ।” লাক েলা এই কথা েন তাঁেক
িনেয় হাসাহািস করেত লাগল। ২৫ লাকেদর ঘর থেক বার কের দওয়া হেল, যী ভতের িগেয় মেয়িটর হাত ধরেলন, তােত
় ।
স উেঠ বসল। ২৬ এই ঘটনার কথা সই অ েলর সব জায়গায় ছিডে় য় পডল
ব েলােকর আেরা যলাভ
২৭ যী

যখন সই জায়গা ছেড় চেল যাে ন, তখন জন অ তাঁর িপছেন িপছেন চলল। তারা িচৎকার কের বলেত লাগল,
“ হ দায়ূেদর পু র, আমােদর রিত দয়া ক ন।”
২৮ যী বািডে় ত এেল সই জন অ তাঁর কােছ এল। তখন যী তােদর বলেলন, “ তামরা িক িব বাস কর য আিম
তামােদর দ ৃি শি িফিরেয় িদেত পাির?” অ লাক িট বলল, “ যাঁ, রভু আমরা িব বাস কির।”
২৯ তখন িতিন তােদর চাখ
শ কের বলেলন, “ তামরা যমন িব বাস কেরছ, তামােদর রিত তমিন হা ।” ৩০ আর
তখনই তারা চােখ দখেত পল। যী তােদর দ ৃঢ়ভােব িনেষধ কের বলেলন, “ দখ, একথা কউ যন জানেত না পাের।”
৩১ িক তারা সখান থেক িগেয় যী র িবষেয় সই অ েলর সব জায়গায় বলেত লাগল।
৩২ ঐ জন লাক যখন চেল যাে , এমন সময় কেয়কজন লাক ভূেত পাওয়া একজন লাকেক যী র কােছ িনেয় এল, স
কথা বলেত পারত না। ৩৩ সই ভূতেক তার ভতর থেক তািডে় য় দবার পর বাবা লাকিট কথা বলেত লাগল। তােত সমেবত
সব লাক আ য হেয় গল। তারা বলল, “ই রােয়েল এমন কখনও দখা যায় িন।”
৩৪ িক ফরীশীরা বলেত থাকল, “ স ভূতেদর শাসনকতার শি েত তােদর তাডা় য়।”
মানুেষর জ য যী র ঃখেবাধ
৩৫ যী

সই অ েলর সম নগর ও রােম রােম ঘুের ই দীেদর সমাজ-গ ৃেহ িশ া িদেত এবং বগরাে যর সুসমাচার
রচার করেত লাগেলন। তাছাডা় িতিন লােকেদর সম রাগ যািধ ভাল করেত লাগেলন। ৩৬ লাকেদর ভীড় দেখ তােদর
জ য যী র মমতা হল, কারণ তারা পালকিবহীন মষপােলর মেতা া ও অসহায় িছল। ৩৭ তখন যী তাঁর িশ যেদর বলেলন,
“ফসল রচরু িক কাটার লাক কত অ , ৩৮ তাই তামরা ফসেলর মািলেকর কােছ অনুেরাধ কর, যন িতিন ফসল কাটার
জ য মজরু পাঠান।”
রচােরর জ য যী

রিরতেদর পাঠােলন

(মাক ৩:১৩-১৯; ৬:৭-১৩; লূক ৬:১২-১৬; ৯:১-৬)
১ যী

তাঁর বােরা জন িশ যেক কােছ ডেক তাঁেদর অ িচ আ া তািডে় য় দবার ও সব রাগ- যািধ সারাবার মতা
িদেলন। ২ সই বােরা জন রিরেতর নাম:
রথম হেলন িশেমান (যাঁেক িপতর বলা হয়),
তারপর তাঁর ভাই আি রয়,

১০
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িসবিদেয়র ছেল যােকাব
ও তাঁর ভাই যাহন,
৩ িফিলপ
ও বথলময়,
থামা
ও কর আদায়কারী মিথ,
আলেফেয়র ছেল যােকাব
ও থে য়,
৪ দশভ ¶
িশেমান ও যী েক ( য শ র হােত ধিরেয় িদেয়িছল) সই িযহদা
ূ ঈ িরেয়াতীয়।
৫ এই বােরা জনেক যী এই িনেদশ িদেয় পাঠােলন, “ তামরা অই দীেদর অ েল বা শমরীয়েদর কান নগের যও না, ৬ বরং
ই রােয়ল জািতর হারােনা মষেদর কােছ যও। ৭ তােদর কােছ িগেয় রচার কর য, ‘ বগরা য এেস পেডে় ছ।’ ৮ তামরা
িগেয় রাগীেদর সািরেয় তাল, ম ৃতেদর বাঁিচেয় তাল, কু রাগীেদর পির ার কেরা, ভূতেদর বার কের দাও। তামরা এসব
কাজ িবনামূে য কেরা, কারণ তামরা সই মতা িবনামূে যই পেয়ছ। ৯ তামােদর কামেরর কাপেড় বঁেধ তামরা সানা,
েপা বা টাকা পয়সা সে িনও না। ১০ পথ চলেত কান থিল বা বাডি় ত জামাকাপড় িকংবা জেু তা িনও না, এমন িক লািঠও নয়,
কারণ আিম বলিছ রিমক তার পাির রিমক পাবার যা য।
১১ “ তামরা যখন কান শহর বা রােম যােব, সখােন এমন কান উপযু
লাক খুঁেজ বার কেরা যার উপর আ া রাখেত
পার এবং কাথাও চেল না যাওয়া পয তার বািডে় তই থেকা। ১২ যখন তামরা সই বািডে় ত িগেয় উঠেব তখন সখানকার
লাকেদর েভ া জািনেয় বেলা, ‘ তামােদর শাি হা ।’ ১৩ সই বািডর় লাকরা যিদ তামােদর বাগত জানায়, তেব তারা
সই শাি লােভর উপযু । িক তারা যিদ তামােদর বাগত না জানায়, তেব তামােদর শাি তামােদরই কােছ িফের
আসুক। ১৪ কউ যিদ তামােদর রহণ না কের বা তামােদর কথা নেত না চায়, তেব সই বািড় বা সই শহর ছেড় চেল
যও। যাবার সময় সখানকার পােয়র ধূেলা ঝেড় ফেলা। ১৫ আিম তামােদর সি য বলিছ, মহািবচােরর িদেন সেদাম ও
ঘেমারার § লাকেদর থেক সই শহেরর অব া ভয় র হেব।
ক িবষেয় যী র সতকবানী
(মাক ১৩:৯-১৩; লূক ২১:১২-১৭)
১৬ “সাবধান!

দখ, আিম নকেডর় পােলর মে য মেষর মেতা তামােদর পাঠাি । তাই তামরা সােপর মেতা চতুর ও
পায়রার মেতা অমািয়ক হেয়া। ১৭ িক লাকেদর থেক সাবধান থেকা, কারণ তারা তামােদর র ার কের সমাজগ ৃেহর
মহাসভার হােত তুেল দেব। আর তারা সমাজ-গ ৃেহ িনেয় িগেয় তামােদর বত মারেব। ১৮ আমার অনুসারী হওয়ার জ য
শাসকেদর সামেন ও রাজােদর দরবাের তামােদর হািজর করা হেব। তামরা এইভােব তােদর কােছ ও অই দীেদর কােছ
আমার িবষেয় বলার সুেযাগ পােব। ১৯ তারা যখন তামােদর ধের িনেয় যােব, তখন িকভােব বলেব এবং িক বলেব স িনেয়
িচ া কেরা না, কারণ িক বলেত হেব িঠক সমেয় তা তামােদর মুেখ যুিগেয় দওয়া হেব। ২০ মেন রেখা, তামরা য বলেব,
তা নয়, িক তামােদর ভতর িদেয় তামােদর বেগর িপতা ঈ বেরর আ াই কথা বলেবন।
২১ “ভাই ভাইেক এবং বাবা ছেলেক ম ৃতু্যদে র জ য ধিরেয় দেব। ছেলেমেয়রা বাবা-মার িব ে দাঁিডে় য় তােদর ম ৃতু্যর
মুেখ ঠেল দেব। ২২ আমার নােমর জ য সকেল তামােদর ঘ ৃণা করেব, িক শষ পয য ি র থাকেব সই র া পােব।
২৩ যখন তারা এক শহের তামােদর ওপর িনযাতন করেব, তখন তামরা অ য শহের পািলেয় যও। আিম তামােদর সি য
বলিছ, মানবপু র িফের না আসা পয তামরা ই রােয়েলর সম শহের তামােদর কাজ শষ করেত পারেব না।
২৪ “ছা র তার
থেক বড় নয়, আর রীতদাসও তার মিনব থেক বড় নয়। ২৫ ছা র যিদ র মেতা হেয় উঠেত
পাের, আর রীতদাস যিদ তার মিনেবর মেতা হেয় উঠেত পাের তাহেলই যেথ । বািডর় কতােক তারা যিদ ব সবূল বেল,
তেব বািডর় অ যেদর তারা আরও কত িক বলেব।

¶১০:৪
§১০:১৫

দশভ দশভ রা িছল ই দীেদর একিট রাজৈনিতক দল।
সেদাম ও ঘেমারা এই িট নগেরর নাগিরকেদর পােপর শাি িদেত ঈ বর সই নগর িল বংস কের িদেয়িছেলন।
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মানুষেক নয়, ঈ বরেক ভয় কর
(লূক ১২:২-৭)
২৬ “তাই

তােদর ভয় কেরা না, কারণ সব িবষয়ই রকাশ পােব, গাপন সব িবষয়ই রকাশ করা হেব। ২৭ অ কােরর
মে য আিম যা বলিছ, আিম চাই তা তামরা িদেনর আেলােত বল। আর আিম তামােদর কােন যা বলিছ, আিম চাই তা তামরা
ছােদর উপর থেক িচৎকার কের বল।
২৮ “যারা কবল তামােদর দিহকভােব হ যা করেত পাের তােদর ভয় কেরা না, কারণ তারা তামােদর আ ােক বংস
করেত পাের না। িক িযিন দহ ও আ া উভয়ই নরেক বংস করেত পােরন বরং তাঁেকই ভয় কর। ২৯ েটা চডা় ই পািখ িক
মা র কেয়ক পয়সায় িবি র হয় না? তবু তামােদর িপতার অনুমিত ছাডা় তােদর একটাও মািটেত পেড় না। ৩০ যাঁ, এমন িক
তামােদর মাথার সব চল
ু ও গানা আেছ। ৩১ কােজই তামরা ভয় পও না। অেনক িল চডা় ই পািখর থেকও তামােদর মূ য
ঢর বশী।
তামােদর িব বাস স েক লাকেক বেলা
(লূক ১২:৮-৯)
৩২ “

য কউ মানুেষর সামেন আমােক বীকার কের, আিমও আমার বেগর িপতা ঈ বেরর সামেন তােক বীকার করব।
৩৩ িক য কউ মানুেষর সামেন আমােক অ বীকার করেব, আিমও আমার বেগর িপতা ঈ বেরর সামেন তােক অ বীকার
করব।
যী র অনুগামী হবার দ ন তামরা িবপেদ পডে় ব
(লূক ১২:৫১-৫৩; ১৪:২৬-২৭)
৩৪ “একথা

ভেবা না য আিম প ৃিথবীেত শাি িদেত এেসিছ। আিম শাি িদেত আিস িন িক খডগ় িদেত এেসিছ। ৩৫ আিম
এই ঘটনা ঘটােত এেসিছ:
‘আিম ছেলেক বাবার িব ে ,
মেয়েক মােয়র িব ে ,
বৗমােক শা ডী় র িব ে দাঁড় করােত এেসিছ।
৩৬ িনেজর আ ীয়রাই হেব একজন যি র সবেচেয় বড ় শ
।’ **
৩৭ “ য কউ আমার চেয় তার বাবা-মােক বশী ভালবােস স আমার আপনজন হবার যা য নয়। আর য কউ তার ছেল
বা মেয়েক আমার চেয় বশী ভালবােস, স আমার আপনজন হবার যা য নয়। ৩৮ য িনেজর শ তুেল িনেয় আমার পেথ
না চেল, সও আমার িশ য হবার যা য নয়। ৩৯ য কউ িনেজর জীবন লাভ করেত চায়, স তা হারােব; িক য আমার
জ য তার জীবন উৎসগ কের, স তা লাভ করেব।
যারা তামােদর রহণ কের ঈ বর তােদর আশীবাদ কেরন
(মাক ৯:৪১)
৪০ “

য তামােদর সাদের রহণ কের, স আমােকই রহণ কের। আর য আমােক রহণ কের, স তা িযিন আমােক
পািঠেয়েছন সই ঈ বরেকই রহণ কের। ৪১ কউ যিদ কান ভাববাদীেক একজন ভাববাদী বেলই সাদের রহণ কের, তেব
ভাববাদীর য পুর ার সও তা লাভ করেব। আর কউ যিদ কান ধািমক লাকেক ধািমক বেল সাদের রহণ কের, তেব ধািমক
যি র রা য য পুর ার সও তা পােব। ৪২ এই সামা য লাকেদর মে য কাউেক যিদ আমার অনুগামী বেল কউ এক
ঘিট ঠা া জল দয়, আিম সি য বলিছ, সও তার পুর ার পােব।”
বাি

দাতা যাহন এবং যী
(লূক ৭:১৮-৩৫)

১১

১ যী

তাঁর বােরাজন িশ যেক এইভােব িনেদশ দওয়া শষ করেলন। এরপর িতিন গালীল শহের িশ া দবার ও
রচার করার জ য সখান থেক চেল গেলন।

**১০:৩৬

উ ৃিত মীখা ৭:৬.
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মিথ ১১:২৪

২

যাহন (বা াইজ) কারাগার থেক রীে র কােজর কথা নেলন। তখন িতিন তাঁর অনুগামীেদর যী র কােছ পাঠােলন।
যী েক িজে স করেলন, “যার আগমেনর কথা িছল, আপিন িক সই লাক, না আমরা আর কারও জ য অেপ া
করব?”
৪ এর উ ের যী তাঁেদর বলেলন, “ তামরা যা নছ ও দখছ, যাহনেক িগেয় তা বল ৫ অ রা দ ৃি শি পাে , খাঁডা় রা
হাঁটেছ, কু েরাগীরা আেরা য লাভ করেছ, বিধর জেনরা নেত পাে , মরা মানুষ বঁেচ উঠেছ, আর দির র লাকেদর কােছ
সুসমাচার রচার করা হে । ৬ ধ য সই লাক, আমােক রহণ করেত যার কান বাধা নই।”
৭ যাহেনর অনুগামীরা যখন চেল যাে ন, তখন লাকেদর উে য কের যী যাহেনর িবষেয় বলেত
করেলন, “ তামরা
ম রা ের িক দখেত িগেয়িছেল? বাতােস দালায়মান বত গাছ? ৮ না, তা নয়। তাহেল িক দখেত িগেয়িছেল? জমকােলা
পাশাক পরা কান লাকেক? শান! যারা জমকােলা পাশাক পের তােদর রাজ রাসােদ দখেত পােব। ৯ তাহেল তামরা িক
দখবার জ য িগেয়িছেল? একজন ভাববাদীেক? যাঁ, আিম তামােদর বলিছ, যােক তামরা দেখছ িতিন ভাববাদীর চেয়ও
মহান! ১০ িতিন সই লাক যার িবষেয় শাে র লখা আেছ,
‘ শান! আিম তামার আেগ আেগ আমার এক দূতেক পাঠাি ।
স তামার জ য পথ র ত করেব।’ ††
১১ “আিম তামােদর সি য বলিছ,
রীেলােকর গেভ যত মানুেষর জ হেয়েছ তােদর মে য বাি দাতা যাহেনর চেয়
কউই মহান নয়, তবু বগরাে যর কান ু রতম যি ও যাহেনর থেক মহান। ১২ বাি দাতা যাহেনর সময় থেক আজ
পয বগরা য ভীষণভােব আ রা হে । আর শি ধর লাকরা তা জােরর সােথ অিধকার করেত চ া করেছ। ১৩ যাহেনর
আগমেণর পূব পয যা ঘটেব সকল ভাববাদী ও মািশর িবিধ- যব ার মে য তা বলা হেয়েছ। ১৪ তামরা যিদ একথা িব বাস
করেত রাজী থাক তেব শান, এই যাহনই সই ভাববাদী এিলয়, ‡‡যাঁর আসবার কথা িছল। ১৫ যার শানবার মেতা কান আেছ
স নুক।
১৬ “আিম িকেসর সে এই যুেগর লাকেদর তুলনা করব? এরা এমন একদল ছাট ছেলেমেয়েদর মেতা যারা হােট বেস
অ য ছেলেমেয়েদর ডেক বেল,
১৭ ‘আমরা তামােদর জ য বাঁিশ বাজালাম,
তামরা নাচেল না।
আমরা শােকর গান গাইলাম,
িক তামরা িবলাপ করেল না।’
১৮ যাহন অ য লাকেদর মেতা না করেলন আহার, না করেলন পান, আর লাকরা বেল, ‘ওেক ভূেত পেয়েছ।’ ১৯ এরপর
মানবপু র এেস অ য লাকেদর মেতা পান ও আহার করেলন বেল লােক বলেছ, ‘ঐ দখ! একজন পটুক ও মদেখার, কর
আদায়কারী ও পাপীেদর ব ু।’ িক র া তার কােজর বারাই স য বেল রমািণত হেব।”
৩ অনুগামীরা

অিব বাসী লাকেদর উে ে য যী র সতকবাণী
(লূক ১০:১৩-১৫)
২০ য সম শহের যী
বশীর ভাগ অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন, তােদর িতিন ভ সনা করেলন, কারণ তারা তােদর
মন ফরায় িন। িতিন তােদর বলেলন, ২১ “িধ কারাসীন! িধক বৎৈসদা! ¶¶ তামােদর িক ভয় র দশাই না হেব! আিম
তামােদর একথা বলিছ কারণ, তামােদর মে য য সব অেলৗিকক কাজ আিম কেরিছ তা যিদ সার ও সীেদােন করা হত, তেব
সখানকার লােকরা অেনক আেগই তােদর পােপর জ য অনুত হেয় চেটর ব র পের ছাই মেখ মন- ফরােতা। §§২২ তাই
আিম তামােদর বলিছ, িবচােরর িদেন তামােদর থেক সার ও সীেদােনর *অব া স য করবার মেতা হেব।
২৩ “আর য কফরনাহম তুিম নািক বগীয় মিহমায় মি ত হেব? না! তামােক পাতােল নািমেয় আনা হেব। য সম
ূ
অেলৗিকক কাজ তামার মে য করা হেয়েছ তা যিদ সেদােম করা হত তেব সেদাম আজও িটেক থাকত। ২৪ আিম তামােদর
বলিছ, িবচােরর িদেন তামােদর চেয় বরং সেদাম দেশর দশা অেনক সহনীয় হেব।”

††১১:১০

উ ৃিত মালািখ ৩:১.
এিলয় র য মালািখ ৪:৫-৬.
¶¶১১:২১ কারাসীন, বৎৈসদা গালীল িঝেলর িকনারায় ি ত নগরসকল, যখােন যী লাকেদর উপেদশ িদেয়িছেলন।
§§১১:২১ তারা … ফরােতা তখনকার িদেনর লােকরা শাক রকাশ করার জ য এক রকার চেটর ব র পিরধান করত,
আর িনেজর শরীের ভ মাখত।
*১১:২২ সার ও সীেদান লবানেনর নগর যখােন খুব খারাপ লাক বসবাস করত।
‡‡১১:১৪
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যী

লাকেদর শাি

মিথ ১২:১৮

দবার জ য আ বান জানান

(লূক ১০:২১-২২)
২৫ এই

সময় যী বলেলন, “ বগ ও প ৃিথবীর রভু, আমার িপতা, আিম তামার রশংসা কির, কারণ জগেতর ানী ও
পি তেদর কােছ এসব তৎ ব তুিম গাপন রেখ িশ র মেতা সরল লাকেদর কােছ তা রকাশ কেরছ। ২৬ যাঁ, িপতা এইভােবই
তা তুিম এটা করেত চেয়িছেল।
২৭ “আমার িপতা সব িকছই আমার হােত সঁেপ িদেয়েছন। িপতা ছাডা় পু রেক কউ জােন না; আর পু র ছাডা় িপতােক
ু
কউ জােন না। পু র যার কােছ িপতােক রকাশ করেত ই া কেরন স-ই তাঁেক জােন।
২৮ “ তামরা যারা রা - া ও ভারা রা মানুষ, তারা আমার কােছ এস, আিম তামােদর িব রাম দব। ২৯ আমার
জায়াল তামােদর কাঁেধ তুেল নাও, আর আমার কাছ থেক শেখা, কারণ আিম িবনয়ী ও ন র, তােত তামােদর রাণ
িব রাম পােব। ৩০ কারণ আমার দওয়া জায়াল বেয় নওয়া সহজ ও আমার দওয়া ভার হা া।”
িকছ ু ই দী যী র সমােলাচনা করেলন
(মাক ২:২৩-২৮; লূক ৬:১-৫)
১

সই সময় একিদন যী এক িব রামবাের শ য েতর ম য িদেয় যাি েলন। িশ যেদর িখেদ পাওয়ায় তাঁরা গেমর
শীষ িছঁেড় িছঁেড় খেত লাগেলন। ২ িক ফরীশীরা তা দেখ যী েক বলেলন, “ দখ! িব রামবাের যা করা িনয়ম িব ,
তামার িশ যরা তাই করেছ।”
৩ তখন যী তাঁেদর বলেলন, “দায়ূদ ও তাঁর স ীেদর যখন িখেদ পেয়িছল তখন িতিন িক কেরিছেলন তা িক তামরা পড ় িন?
৪ িতিন তা ঈ বেরর মি ের ঢুেক সই পিব র িট খেয়িছেলন। দায়ূদ ও তাঁর স ীেদর অব যই তা খাওয়া যায়স ত িছল
না, কবল যাজকরাই তা খেত পারেতন। ৫ এছাডা় তামরা িক মািশর িবিধ- যব া পডি় ন য িব রামবাের মি েরর মে য
য যাজকরা কাজ কেরন তাঁরাও িব রামবােরর িবিধ- যব া ল ন কেরন; আর তার জ য তােদর কান দাষ হয় না? ৬ িক
আিম তামােদর বলিছ, মি র থেকও মহান িকছ ু এখােন আেছ। ৭ ‘বিলদান ও নেব য থেক আিম দয়াই চাই।’ †শাে রর
এই বাণীর অথ িক তা যিদ তামরা জানেত, তেব যারা দাষী নয় তােদর তামরা দাষী করেত না।
৮ “কারণ মানবপু র িব রামবােররও রভু।”

১২

যী প ু রাগীেক সু কেরন
(মাক ৩:১-৬; লূক ৬:৬-১১)
৯ এরপর

যী সখান থেক তােদর সমাজ-গ ৃেহ গেলন। ১০ সখােন একজন লাক িছল, যার একটা হাত িকেয় প ু হেয়
িগেয়িছল। যী েক দাষী করবার উে য িনেয় লাকরা তাঁেক িজে স করল, “ মািশর িবিধ- যব া অনুসাের িব রামবাের িক
রাগীেক সু করা উিচত?”
১১ িক িতিন তােদর বলেলন, “ধর তামােদর মে য কারও একটা ভডা় আেছ, সই ভডা় টা যিদ িব রামবাের গেত পেড ়
যায়, তেব তুিম িক তােক ধের তুলেব না? ১২ আর ভডা় র চেয় মানুেষর মূ য অেনক বশী। তাই মািশর িবিধ- যব া অনুসাের
িব রামবাের ভাল কাজ করা যায়স ত।”
১৩ তারপর যী সই লাকিটেক বলেলন, “ তামার হাতটা বািডে় য় দাও।” স তার হাতটা বািডে় য় িদেল পর সটা ভাল হেয়
অ য হাতটার মেতা হেয় গল। ১৪ তখন ফরীশীরা বাইের িগেয় যী েক মের ফলার জ য চ রা করেত লাগল।
যী ঈ বেরর মেনানীত দাস
১৫ িক

যী স কথা জানেত পের সখান থেক চেল গেলন। অেনক লাক তাঁর িপছেন িপছেন চলেত লাগল। তােদর
মে য যারা রাগী িছল, িতিন তােদর সকলেক সু করেলন। ১৬ িক তাঁর এই কােজর কথা সকলেক বেল বডা় েত িতিন তােদর
দ ৃঢ়ভােব িনেষধ কের িদেলন। ১৭ আর এইভােব তাঁর িবষেয় ভাববাদী িযশাইয়র মা যেম বলা ঈ বেরর বাণী পূণ হল:
১৮ “এই আমার দাস,
এেক আিম মেনানীত কেরিছ।
আমার অিত ি রয় জন,
যার উপর আিম স ।
†১২:৭

উ ৃিত হােশয় ৬:৬.
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আিম তাঁর উপের আমার আ ার রভাব রাখব,
তােত িতিন অই দীেদর কােছ যায়নীিতর বাণী রচার করেবন।
১৯ িতিন কলহ িববাদ করেবন না,
লােকরা পেথ ঘােট তাঁর গলার বর নেব না।
২০ মচকােনা বতগাছ িতিন ভাঙেবন না,
িম -িম কের বলেত থাকা পলেতেক িতিন িনিভেয় দেবন না
যতিদন না যায়নীিতেক জয়ী কেরন ততিদন।
২১ সবজািতর লাক তাঁর ওপর র যাশা রাখেব।” ‡
ঈ বর রদ যী র পরা রম
(মাক ৩:২০-৩০; লূক ১১:১৪-২৩; ১২:১০)
২২

সই সময় লােকরা ভূেত পাওয়া একজন লাকেক যী র কােছ িনেয় এল। লাকটা অ ও বাবা িছল। যী তােক সু
করেলন: তােত স দখেত পল ও কথা বলেত পারল। ২৩ এই দেখ লােকরা িবি ত হেয় বলল, “ইিনই িক দায়ূেদর স ান?”
২৪ ফরীশীরা একথা েন বলেলন, “এ তা ভূতেদর শাসনকতা ব সবূেলর ¶শি েত ভূতেদর তাডা় য়।”
২৫ যী ফরীশীেদর মেনর কথা বুঝেত পের তােদর বলেলন, “িববােদ িবভ
য কান রা যই বংস হেয় যায়। য শহর
বা পিরবার িনেজেদর মে য িববােদ িবভ তা িটেক থাকেত পাের না। ২৬ শয়তান যিদ ভূতেক তাডা় য় তেব স িনেজই িনেজর
িব ে ভাগ হেয় গেল তার রা য িক কের িটেক থাকেব? ২৭ আিম যিদ ব সবূেলর শি েত ভূত তাডা় ই, তেব তামােদর
লােকরা কার শি েত তােদর তাডা় য়? সুতরাং তামােদর িনেজেদর অনুগামীরাই রমাণ করেব য তামরা ভুল বলছ। ২৮ িক
আিম যিদ ঈ বেরর আ ার শি েত ভূতেদর তাডা় ই, তেব ঈ বেরর রা য তা তামােদর কােছ এেস গেছ। ২৯ আবার বলিছ,
কান শি মান লাকেক আেগ না বঁেধ কউ িক তার বািডে় ত ঢুেক তার সবিকছ ু লুট করেত পাের? তােক বাঁধবার পর তেবই
তা তার বািডর় সবিকছ ু লুট করেত পারেব। ৩০ য আমার প নয়, স আমার িবপে , য আমার সে কু ডা় য়় না, স তা
ছডা় ে ।
৩১ “তাই আিম তামােদর বলিছ, মানুেষর সব পাপ এবং ঈ বর-িন ার মা হেব, িক পিব র আ ার িব ে
কান
অস ানজনক কথাবাতার মা হেব না। ৩২ মানবপুে রর িব ে কউ যিদ কান কথা বেল, তােক মা করা হেব, িক
পিব র আ ার িব ে কথা বলেল তার মা নই, এযুেগ বা আগামী যুেগ কখনই না।
কাজ দেখই লাকেক জানা যায়
(লূক ৬:৪৩-৪৫)
৩৩ “ভাল

ফল পেত হেল ভাল গাছ থাকা দরকার, িক খারাপ গাছ থাকেল তামরা খারাপ ফলই পােব, কারণ ফল দেখই
গাছ চনা যায়। ৩৪ তামরা কালসাপ! তামােদর মেতা
লােকরা িক কের ভাল কথা বলেত পাের? মানুেষর অ ের যা
আেছ, মুখ িদেয় তা স কথাই বার হয়। ৩৫ ভাল লাক তার অ ের ভাল কথাই সি ত রােখ, আর ভাল কথাই বেল; িক
যার অ ের ম িবষয় থােক, স তার মুখ িদেয় ম কথাই বেল। ৩৬ আিম তামােদর বলিছ, লােক যত বিহেসবী কথা বেল,
িবচােরর িদেন তার রিতিট কথার িহসাব তােদর িদেত হেব। ৩৭ তামােদর কথার সু র ধেরই তামােদর িনেদাষ বলা হেব,
অথবা তামােদর কথার ওপর িভি কেরই তামােদর দাষী সা য করা হেব।”
ই দীরা যী র কােছ রমাণ চাইেলন
(মাক ৮:১১-১২; লূক ১১:২৯-৩২)
৩৮ এরপর

কেয়কজন ফরীশী ও যব ার িশ ক যী র কােছ এেস বলেলন, “ হ , আমরা আপনার কাছ থেক কান
িচ বা অেলৗিকক কাজ দখেত চাই।”
৩৯ যী তােদর বলেলন, “এ যুেগর
ও পাপী লােকরা িচে র খাঁজ কের; িক ভাববাদী যানার িচ ছাডা় আর কান
৪০
িচ ই তােদর দখান হেব না। যানা যমন সই িবরাট মােছর পেট িতন িদন িতন রাত িছেলন, তমনই মানবপু র িতন
িদন িতন রাত প ৃিথবীর অ ঃ েল কাটােবন। ৪১ িবচােরর িদেন নীনবীয় লােকরা এই কােলর লাকেদর িব ে উেঠ দাঁিডে় য়

‡১২:২১
¶১২:২৪

উ িৃ ত িযশাইয় ৪২:১-৪.
ব সবূল আ ােদর রাজা। শয়তােনর আর এক নাম।
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তােদর দাষী করেব, কারণ নীনবীয় লােকরা যানার রচােরর ফেল তােদর মন ফরাল। আর দখ, যানার চেয় এখােন
আরও একজন মহান আেছন।
৪২ “িবচােরর িদেন দি ণ দেশর রাণী উেঠ এই যুেগর লাকেদর দাষী সা য করেব, কারণ রাজা শেলামেনর ােনর
কথা শানবার জ য িতিন প ৃিথবীর রা থেক এেসিছেলন, আর দখ শেলামেনর চেয় মহান একজন এখােন আেছন।
এই যুেগর লােকরা মে

পিরপূণ

(লূক ১১:২৪-২৬)
৪৩ “যখন

কান
আ া কান মানুেষর ম য থেক বার হেয় যায়, তখন স জলিবহীন কেনা অ েল িব রাম পাবার
জ য ঘারাঘুির করেত থােক িক তা পায় না। ৪৪ তারপর স বেল, ‘আিম য ঘর ছেড় বিরেয় এেসিছ, সখােন িফের যাব।’
আর িফের এেস দেখ সই ঘর খািল পেড় আেছ; পির ার ও সাজােনা আেছ। ৪৫ পের স িগেয় তার থেক আেরা খারাপ অ য
সাতটা আ ােক সে কের িনেয় আেস। তারপর তারা সকেল সখােন িগেয় বাস করেত থােক, তােত সই লাকটার রথম
অব া থেক শষ অব া আেরা খারাপ হেয় ওেঠ। এই যুেগর ম লাকেদর অব াও সরকম হেব।”
যী র অনুগামীরাই তাঁর পিরবার
(মাক ৩:৩১-৩৫; লূক ৮:১৯-২১)
৪৬ যী

যখন সমেবত লাকেদর সে কথা বলিছেলন, তখন তাঁর মা ও ভাইরা এেস তাঁর সে কথা বলার ই ায় বাইের
দাঁিডে় য় অেপ া করিছেলন। ৪৭ সই সময় একজন লাক তাঁেক বলল, “ দখুন, আপনার মা ও ভাইরা বাইের দাঁিডে় য় আেছন,
তাঁরা আপনার সে কথা বলেত চান।”
৪৮ যী তখন তােক বলেলন, “ ক আমার মা? কারাই বা আমার ভাই?” ৪৯ এরপর িতিন তাঁর অনুগামীেদর দিখেয় বলেলন,
“ দখ! এরাই আমার মা, আমার ভাই। ৫০ যাঁ, য কউ আমার বেগর িপতার ই া পালন কের, সই আমার মা, ভাই ও
বান।”
যী বীজ বানার দ ৃ া মূলক কািহনী শানােলন
(মাক ৪:১-৯; লূক ৮:৪-৮)
সই িদনই যী ঘর থেক বার হেয় রেদর ধাের এেস বসেলন। ২ তাঁর চারপােশ ব লাক এেস জড় হল, তাই িতিন
একটা নৗকায় উেঠ বসেলন, আর সই সমেবত জনতা তীের দাঁিডে় য় রইল। ৩ তখন িতিন দ ৃ াে র মা যেম তােদর
অেনক িবষেয় িশ া িদেত লাগেলন।
় , আর
িতিন বলেলন, “একজন চাষী বীজ বুনেত গল। ৪ স যখন বীজ বুনিছল, তখন কতক িল বীজ পেথর ধাের পডল
় , সখােন মািট বশী িছল না। মািট বশী
পািখরা এেস স িল খেয় ফলল। ৫ আবার কতক িল বীজ পাথুের জিমেত পডল
না থাকােত তাডা় তািড় অ ুর বার হল। ৬ িক সূয উঠেল পর অ ুর িল ঝলেস গল, আর শকড় মািটর গভীের যায়িন বেল
় । কাঁটােঝাপ বেড় উেঠ চারা েলােক চেপ িদল। ৮ িকছ ু বীজ
তা িকেয় গল। ৭ আবার িকছ ু বীজ কাঁটােঝােপর মে য পডল
় , তােত ফসল হেত লাগল। স যা বুেনিছল, কাথাও তার ি রশ ণ, কাথাও ষাট ণ, কাথাও শত ণ ফসল
ভাল জিমেত পডল
হল। ৯ যার শানার মেতা কান আেছ স নুক!”

১৩

১

িশ ার সময় যী

কন দ ৃ া িদেতন

(মাক ৪:১০-১২; লূক ৮:৯-১০)
১০ যী

র িশ যরা তাঁর কােছ এেস বলেলন, “ কন আপিন দ ৃ াে র মা যেম লাকেদর সে কথা বলেলন?”
উ ের যী তােদর বলেলন, “ বগরাে যর িবষেয় ঈ বেরর
স য বাঝার মতা কবল মা র তামােদরই
দওয়া হেয়েছ, িক সকলেক এ মতা দওয়া হয় িন। ১২ কারণ যার িকছ ু আেছ, তােক আরও দওয়া হেব, তােত তার রচরু
হেব; িক যার নই, তার যা আেছ তাও তার কাছ থেক কেড় নওয়া হেব। ১৩ আিম তােদর সে দ ৃ াে র মা যেম কথা বিল,
কারণ তারা দেখও দেখ না, েনও শােন না আর তারা বােঝও না। ১৪ এেদর এই অব ার ম য িদেয়ই ভাববাদী িযশাইয়র
ভাববাণী পূণ হেয়েছ:
‘ তামরা নেব আর নেব,
িক বুঝেব না।
তামরা তািকেয় থাকেব,
িক িকছইু দখেব না।
১১ এর
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১৫ এইসব লাকেদর অ র অসাড,়
এরা কােন শােন না,
চাখ থাকেতও স য দখেত অ বীকার কের।
এরকমটাই ঘেটেছ যন এরা চােখ দেখ,
কােন েন
আর অ ের বুেঝ
ভাল হবার জ য আমার কােছ িফের না আেস।’ §
১৬ িক ধ য তামােদর চাখ, কারণ তা দখেত পায়; আর ধ য তামােদর কান, কারণ তা নেত পায়। ১৭ আিম তামােদর
সি য বলিছ, তামরা যা দখছ অেনক ভাববাদী ও ধািমক লােকরা দখেত চেয়ও তা দখেত পায় িন। আর তামরা যা যা
নছ, তা তারা নেত চেয়ও নেত পায় িন।

বীজ বানার দ ৃ া
(মাক ৪:১৩-২০; লূক ৮:১১-১৫)
১৮ “এখন

তেব সই চাষী ও তার বীজ বানার মমাথ শান।
১৯ “ কউ যখন বগরাে যর িশ ার িবষয় েনও তা বােঝ না, তখন
আ া এেস তার অ ের যা বানা হেয়িছল তা
সিরেয় নয়। এটা হল সই পেথর ধাের পডা় বীেজর কথা।
২০ “আর পাথুের জিমেত য বীজ পেডি় ছল, তা সই সব লাকেদর কথাই বেল যারা বগরাে যর িশ া েন সে সে
আনে র সােথ তা রহণ কের; ২১ িক তােদর মে য সই িশ ার শকড় ভাল কের গভীের যেত দয় না বেল তারা অ
সমেয়র জ য ি র থােক। যখন সই িশ ার জ য সম যা, ঃখ ক ও তাডন় া আেস, তখনই তারা িপিছেয় যায়।
২২ “কাঁটােঝােপ য বীজ পেডি় ছল, তা এমন লাকেদর িবষয় বেল যারা সই িশ া শােন, িক সংসােরর িচ া ভাবনা ও
ধনস ি র মায়া সই িশ ােক চেপ রােখ। সজ য তােদর জীবেন কান ফল হয় না।
২৩ “ য বীজ উৎকৃ জিমেত বানা হল, তা এমন লাকেদর কথা রকাশ কের যারা িশ া শােন, তা বােঝ এবং ফল দয়।
কউ একশ ণ, কউ ষাট ণ আর কউ বা িতিরশ ণ ফল দয়।”
গম এবং যামা ঘােসর দ ৃ া
২৪ এবার

যী তােদর কােছ আর একিট দ ৃ া রাখেলন। বগরা য এমন একজন লােকর মেতা িযিন তাঁর জিমেত ভাল
বীজ বুনেলন। ২৫ িক লােকরা যখন সবাই ঘুিমেয় িছল, তখন সই মািলেকর শ এেস গেমর মে য যামা ঘােসর বীজ
বুেন িদেয় চেল গল। ২৬ শেষ গেমর চারা যখন বেড় উেঠ ফল ধরল, তখন তার মে য যামাঘাসও দখা গল। ২৭ সই
মািলেকর মজরু রা এেস তাঁেক বলল, “আপিন িক জিমেত ভাল বীজ বােনন িন? তেব যামাঘাস কাথা থেক এল?”
২৮ “িতিন তােদর বলেলন, ‘এটা িন য়ই কান শ
র কাজ।’
“তাঁর চাকেররা তখন তাঁেক বলল, ‘আপিন িক চান, আমরা িগেয় িক যামা ঘাস িল উপেড় ফলব?’
২৯ “িতিন বলেলন, ‘না, কারণ তামরা যখন যামা ঘাস ওপডা় েত যােব তখন হয়েতা ঐ েলার সােথ গেমর গাছ েলাও
উপেড় ফলেব। ৩০ ফসল কাটার সময় না হওয়া পয একসে সব বাডে় ত দাও। পের ফসল কাটার সময় আিম মজরু েদর
বলব তারা যন রথেম যামা ঘাস সং রহ কের আঁিট আঁিট কের বাঁেধ ও তা পুিডে় য় দয় এবং গম সং রহ কের গালায়
তােল।’”
যী আেরা দ ৃ া সহেযােগ িশ া িদেলন
(মাক ৪:৩০-৩৪; লূক ১৩:১৮-২১)
৩১ যী

তােদর সামেন আর একিট দ ৃ া রাখেলন, “ বগরা য এমন একটা সরেষ দানার মেতা যা িনেয় কান একজন
লাক তার জিমেত লাগাল। ৩২ সম বীেজর মে য ওটা সি যই সবেচেয় ছাট, িক গাছ হেয় বেড় উঠেল পর তা সম
শাক-সজীর থেক বড় হেয় একটা বড় গােছ পিরণত হয়, যােত পািখরা এেস তার ডালপালায় বাসা বাঁেধ।”
৩৩ িতিন তােদর আর একটা দ ৃ া বলেলন, “ বগরা য যন খািমেরর মেতা। একজন
রীেলাক তা িনেয় একতাল ময়দার
সে মশাল ও তার ফেল সম ময়দা ফঁেপ উঠল।”

§১৩:১৫
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৩৪ জনসাধারেণর কােছ উপেদশ দবার সময় যী
রায়ই এই ধরেণর দ ৃ া িদেতন। িতিন দ ৃ া ছাডা় কান িশ াই িদেতন
না। ৩৫ যােত ভাববাদীর মা যেম ঈ বর যা বেলিছেলন, তা পূণ হয়:
“আিম দ ৃ াে র মা যেম কথা বলব;
জগেতর স ৃি থেক য সম িবষয় এখনও
আেছ স িল রকাশ করব।” **

যী কিঠন গে র যা যা িদেলন
৩৬ পের

যী লাকেদর িবদায় িদেয় ঘের চেল গেলন। তখন তাঁর িশ যরা এেস তাঁেক বলেলন, “ সই েতর ও যামা
ঘােসর দ ৃ া িট আমােদর বুিঝেয় িদন।”
৩৭ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “িযিন ভাল বীজ বােনন, িতিন মানবপু র। ৩৮ জিম বা
ত হল এই জগত,
বগরাে যর লাকরা হল ভাল বীজ। আর যামাঘাস তােদরই বাঝায়, যারা ম লাক। ৩৯ গেমর মে য য শ
যামা
ঘাস বুেন িদেয়িছল, স হল িদয়াবল। ফসল কাটার সময় হল জগেতর শষ সময় এবং মজরু রা যারা সং রহ কের, তারা
ঈ বেরর বগদূত।
৪০ “ যামা ঘাস জড ় কের আ েন পুিডে় য় দওয়া হয়। এই প ৃিথবীর শেষর সমেয়ও িঠক তমিন হেব। ৪১ মানবপু র তাঁর
বগদূতেদর পািঠেয় দেবন, আর যারা পাপ কের ও অপরেক মে র পেথ ঠেল দয়, তােদর সবাইেক সই বগদূতরা
মানবপুে রর রাে যর ম য থেক একসে জড় করেবন। ৪২ তােদর বল আ েনর মে য ফেল দেবন। সখােন লােক
কা াকািট করেব ও দাঁেত দাঁত ঘষেত থাকেব। ৪৩ তারপর যারা ধািমক রিতপ হেয়েছ, তারা িপতার রাে য সূেযর মেতা
উ বল হেয় দখা দেব। যার শানার মেতা কান আেছ স নুক!
ধন ও মু ার দ ৃ া মূলক গ
৪৪ “

বগরা য েতর মে য লুিকেয় রাখা ধেনর মেতা। একজন লাক তা খুঁেজ পেয় আবার সই েতর মে য লুিকেয়
রাখল। স এেত এত খুশী হল য সখান থেক িগেয় তার সব ব িবি র কের সই তিট িকনল।
৪৫ “আবার বগরা য এমন একজন সওদাগেরর মেতা, য ভাল মু া খুঁজিছল। ৪৬ যখন স একটা খুব দামী মু ার খাঁজ
পল, তখন িগেয় তার যা িকছ ু িছল সব িবি র কের সই মু াটাই িকনল।
মাছ ধরা জােলর দ ৃ া
়
় । ৪৮ জাল
বগরা য আবার এমন একটা বড জােলর মেতা যা সমুে র ফলা হেল তােত সব রকম মাছ ধরা পডল
়
়
পূণ হেল লাকরা সটা পােড টেন তুলল, পের তারা বেস ভােলা মাছ েলা বেছ ঝুিডেত রাখল এবং খারাপ েলা ফেল িদল।
৪৯ জগেতর শেষর িদেন এই রকমই হেব। বগদূ তরা এেস ধািমক লাকেদর ম য থেক
লাকেদর আলাদা করেবন।
৫০ বগদূ তরা বল আ েনর মে য
লাকেদর ফেল দেবন। সখােন লােক কা াকািট করেব ও দাঁেত দাঁত ঘসেব।”
৫১ যী তাঁর িশ যেদর িজ াসা করেলন, “ তামরা িক এসব কথা বুঝেল?”
তারা তাঁেক বলল, “ যাঁ, আমরা বুেঝিছ।”
৫২ তখন িতিন তােদর বলেলন, “ রে যক যব ার িশ ক, িযিন বগরাে যর িবষেয় িশ া লাভ কেরেছন িতিন এমন
একজন গ ৃহে র মেতা, িযিন তাঁর ভাঁডা় র থেক নতুন ও পুরােনা উভয় িজিনসই বার কেরন।”
৪৭ “

যী িনেজর শহের যা রা করেলন
(মাক ৬:১-৬; লূক ৪:১৬-৩০)
৫৩ যী

এই দ ৃ া িল বলার পর সখান থেক চেল গেলন। ৫৪ তারপর িতিন িনেজর শহের িগেয় সখােন সমাজ-গ ৃেহ
তােদর মে য িশ া িদেত লাগেলন। তাঁর কথা েন লােকরা আ য হেয় গল। তারা বলল, “এই ান ও এইসব অেলৗিকক
কাজ করার মতা এ কাথা থেক পল? ৫৫ এ িক সই ছেতার
িমি রর ছেল নয়? এর মােয়র নাম িক মিরয়ম নয়? আর
ূ
এর ভাইেদর নাম িক যােকাব, যােষফ, িশেমান ও িযহদা
ূ নয়? ৫৬ আর এর সব বােনরা এখােন আমােদর মে য িক থােক না?
় ।
তাহেল কাথা থেক স এসব পল?” ৫৭ এইভােব তাঁেক মেন িনেত তারা মহা সম যায় পডল
িক যী তােদর বলেলন, “িনেজর রাম ও বািড় ছাডা় আর সব জায়গােতই ভাববাদী স ান পান।” ৫৮ তাঁর রিত লাকেদর
অিব বাস দেখ িতিন সখােন বশী অেলৗিকক কাজ করেলন না।

**১৩:৩৫

উ ৃিত গীতসংিহতা ৭৮:২.
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হেরাদ যী র স েক নেলন
(মাক ৬:১৪-২৯; লূক ৯:৭-৯)
সই সময় গালীেলর শাসনকতা হেরাদ, যী র িবষয় নেত পেলন। ২ িতিন তাঁর চাকরেদর বলেলন, “এই লাক
িন য়ই বাি দাতা যাহন। স িন য়ই ম ৃত লাকেদর ম য থেক বঁেচ উেঠেছ। আর সইজ যই এইসব অেলৗিকক
কাজ করেত পারেছ।”

১৪

১

বাি

দাতা যাহন িনহত হেলন

৩ এই

হেরাদই যাহনেক র ার কের কারাগােরর মে য শকেল বঁেধ রেখিছেলন। তাঁর ভাই িফিলেপর রী হেরািদয়ার
অনুেরােধই িতিন একাজ কেরিছেলন। ৪ কারণ যাহন হেরাদেক বার-বার বলেতন, “ হেরািদয়ােক তামার ঐভােব রাখা বধ
নয়।” ৫ হেরাদ এই জ য যাহনেক হ যা করেত চেয়িছেলন, িক িতিন লাকেদর ভয় করেতন, কারণ সাধারণ লাক
যাহনেক ভাববাদী বেল মানত।
৬ এরপর হেরােদর জ িদন এল, সই উৎসেব হেরািদয়ার মেয়, হেরাদ ও তাঁর অিতিথেদর সামেন নেচ হেরাদেক খুব
খুশী করল। ৭ সজ য হেরাদ শপথ কের বলেলন য, স যা চাইেব িতিন তােক তাইেদেবন। ৮ মেয়িট তার মােয়র পরামশ
অনুসাের বলল, “থালায়় কের বাি দাতা যাহেনর মাথাটা আমায় এেন িদন।”
৯ যিদও রাজা হেরাদ এেত খুব ঃিখত হেলন, তবু িতিন শপথ কেরিছেলন বেল এবং যাঁরা তাঁর সে খেত বেসিছেলন
তাঁরা সই শপেথর কথা েনিছেলন বেল স ােনর কথা ভেব িতিন তা িদেত কু ম করেলন। ১০ িতিন লাক পািঠেয় কারাগােরর
মে য যাহেনর িশরে দ করােলন। ১১ এরপর যাহেনর মাথািট থালায় কের িনেয় এেস সই মেয়েক দওয়া হেল, স তা
িনেয় তার মােয়র কােছ গল। ১২ তারপর যাহেনর অনুগামীরা এেস তাঁর দহিট িনেয় িগেয় কবর িদেলন। আর তাঁরা যী র
কােছ িগেয় সব কথা জানােলন।
যী পাঁচ হাজােরর বশী লাকেক খাওয়ােলন
(মাক ৬:৩০-৪৪; লূক ৯:১০-১৭; যাহন ৬:১-১৪)
১৩ যী

সব কথা েন একা একটা নৗকা কের সখান থেক রওনা হেয় কান এক িনজন জায়গায় চেল গেলন। িক
লােকরা তা জানেত পের িবিভ নগর থেক বিরেয় হাঁটা পথ ধের তাঁর স ধরল। ১৪ িতিন নৗকা থেক তীের নেম দখেলন
ব েলাক জড় হেয়েছ, তােদর রিত তাঁর ক ণা হল। তােদর মে য যারা অসু িছল, তােদর সকলেক িতিন সু করেলন।
১৫ স যা হেল িশ যরা তাঁর কােছ এেস বলেলন, “এ জনহীন রা র আর এখন বলাও শষ হেয় এল, এই লাকেদর চেল
যেত বলুন, তারা যন রােম রােম িগেয় িনেজেদর জ য খাবার িকেন িনেত পাের।”
১৬ িক যী তােদর বলেলন, “তােদর যাবার দরকার নই, তামরাই তােদর িকছ খেত দাও।”
ু
১৭ তখন তার িশ যরা তাঁেক বলেলন, “এখােন আমােদর কােছ পাঁচখানা িট আর েটা মাছ ছাডা় আর িকছই নই।”
ু
১৮ িতিন তাঁেদর বলেলন, “ও েলা আমার কােছ িনেয় এস।” ১৯ এরপর িতিন সই লাকেদর ঘােসর ওপর বেস যেত
বলেলন। পের িতিন সই পাঁচখানা িট ও েটা মাছ িনেয় বেগর িদেক তািকেয় সই খাবােরর জ য ঈ বরেক ধ যবাদ
িদেলন। তারপর সই িট টুকেরা টুকেরা কের তাঁর িশ যেদর হােত পিরেবশন করার জ য িদেলন। িশ যরা এক এক কের
লাকেদর তা িদেলন। ২০ আর লােকরা সকেল খেয় পিরত ৃ হল। পের িশ যরা পেড় থাকা খাবােরর টুকেরা-টাকরা তুেল
িনেল তােত বােরািট টুকির ভি হেয় গল; ২১ যারা খেয়িছল তােদর মে য রীেলাক ও ছাট ছাট ছেলেমেয় ছাডা় পাঁচ
হাজার পু ষ মানুষ িছল।
যী জেলর উপর িদেয় হাঁেটন
(মাক ৬:৪৫-৫২; যাহন ৬:১৬-২১)
২২ এরপরই

যী তাঁর িশ যেদর নৗকায় কের রেদর অপর পাের তাঁর সখােন যাবার আেগ তােদর পৗঁছােত বলেলন।
এরপর িতিন লাকেদর িবদায় জানােলন। ২৩ লাকেদর িবদায় িদেয়, রাথনা করবার জ য িতিন একা পাহােড় উেঠ গেলন।
অ কার হেয় গেলও িতিন সখােন একাই রইেলন। ২৪ নৗকািট তীর থেক দূের িগেয় পেডি় ছল, উে া হাওয়া বইেত থাকায়
ঢউেয়র ধা ায় ভীষণভােব লিছল।
২৫ সকাল িতনেট থেক ছ’টার মে য যী র িশ যরা নৗকায় িছেলন। এমন সময় যী জেলর উপর িদেয় হঁেট তাঁেদর কােছ
এেলন। ২৬ যী েক রেদর জেলর ওপর িদেয় হঁেট আসেত দেখ িশ যরা ভেয় আঁতেক উঠেলন, তারা “ভূত, ভূত” বেল ভেয়
িচৎকার কের উঠেলন।
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২৭ সে

সে যী তাঁেদর বলেলন, “এেতা আিম! সাহস কর! ভয় কেরা না।”
উ ের িপতর তাঁেক বলেলন, “ রভু, এ যিদ সি যই আপিন হন, তেব জেলর ওপর িদেয় আমােকও আপনার কােছ
আসেত আেদশ ক ন।”
২৯ যী বলেলন, “এস।”
িপতর তখন নৗকা থেক নেম জেলর ওপর িদেয় হাঁটেত হাঁটেত যী র িদেক এেগােত লাগেলন। ৩০ িক যখন দখেলন
রচ ঝােডা় বাতাস বইেছ, তখন খুবই ভয় পেয় গেলন। িতিন আে আে ডুবেত লাগেলন আর িচৎকার কের বলেলন,
“ রভু, আমােক বাঁচান।”
৩১ যী তখনই হাত বািডে় য় িপতরেক ধের ফেল বলেলন, “ হ অ -িব বাসী! তুিম কন সে হ করেল?”
৩২ যী ও িপতর নৗকায় উঠেল পর ঝােডা় বাতাস থেম গল।
৩৩ যাঁরা নৗকায় িছেলন তাঁরা যী েক রণাম কের বলেলন, “আপিন সি যই ঈ বেরর পু র।”
২৮ এর

যী ব অসু মানুষেক আেরা যদান করেলন
(মাক ৬:৫৩-৫৬)
৩৪ তাঁরা

রদ পার হেয় িগেনষরৎ অ েল এেলন। ৩৫ সই অ েলর লাকরা তাঁেক িচনেত পের সই অ েলর সব জায়গায়
লাকেদর কােছ তাঁর আসার খবর রিটেয় িদল। তখন লােকরা তােদর মে য যারা অসু িছল তােদর সকলেক যী র কােছ
িনেয় এল। ৩৬ তারা যী েক অনুেরাধ করল, যন সই রাগীরা কবল তাঁর পাশােকর ঝালর শ করেত পাের। আর যাঁরা
শ করল, তারাই সু হেয় গল।
মানুেষর তরী িনয়ম ও ঈ বেরর িবিধ- যব া
(মাক ৭:১-২৩)
১

জ শােলম থেক কেয়কজন ফরীশী ও যব ার িশ ক যী র সে দখা করেত এেলন। তাঁরা যী েক বলেলন,
িপত ৃপু ষরা য িনয়ম আমােদর িদেয়েছন, আপনার অনুগামীরা কন তা মেন চেল না? খাওয়ার আেগ
তারা িঠকমেতা হাত ধায় না!”
৩ এর উ ের যী তাঁেদর বলেলন, “ তামােদর পর রাগত আচার পালেনর জ য তামরাই বা কন ঈ বেরর আেদশ
অমা য কেরা? ৪ কারণ ঈ বর বেলেছন, ‘ তামরা বাবা-মােক স ান কেরা।’ ††আর ‘ য কউ তার বাবা-মার িন া করেব
তার ম ৃতু্যদ হেব।’ ‡‡৫ িক তামরা বেল থােকা, কউ যিদ তার বাবা িকংবা মােক বেল, ‘আিম তামােদর িকছইু সাহা য
করেত পারব না, কারণ তামােদর দবার মত যা িকছ ু সব আিম ঈ বেরর উে ে য দান ব প উৎসগ কেরিছ,’ ৬ তেব বাবা
মােয়র রিত তার কত য িকছ ু থােক না। তাই তামােদর পর রাগত রীিতর বারা তামরা ঈ বেরর আেদশ মূ যহীন কেরছ।
৭ তামরা হেল ভ ! ভাববাদী িযশাইয় তামােদর িবষেয় িঠকই ভাববাণী কেরেছন:
৮ ‘এই লাক েলা মুেখই আমায় স ান কের,
িক তােদর অ র আমার থেক অেনক দূের থােক।
৯ এরা আমার য উপাসনা কের তা িম যা,
কারণ এরা য িশ া দয় তা মানুেষর তরী কতক িল িনয়ম মা র।’” ¶¶
১০ এরপর যী লাকেদর তাঁর কােছ ডেক বলেলন, “আিম যা বিল তা শান ও তা বুেঝ দখ। ১১ মানুষ যা খায় তা মানুষেক
অ িচ কের না। িক মুেখর ভতর থেক যা বিরেয় আেস, তাই মানুষেক অ িচ কের।”
১২ তখন যী র িশ যরা তাঁর কােছ এেস বলেলন, “আপিন িক জােনন ফরীশীরা আপনার এই কথা েন অপমান বাধ
করেছন?”
১৩ এর উ ের যী বলেলন, “ য চারা িল আমার বেগর িপতা লাগানিন, স িল উপেড ় ফলা হেব। ১৪ তাই ওেদর কথা
বাদ দাও। ওরা িনেজরা অ , ওরা আবার অ য অ েদর পথ দখাে । দখ, অ যিদ অ েক পথ দখােত যায়, তেব জেনই
গেত পডে় ব।”
১৫ তখন িপতর যী েক বলেলন, “আপিন যা বলেলন, তার অথ আমােদর বুিঝেয় িদন।”

১৫
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২ “আমােদর

উ িৃ ত যা রা ২০:১২; ি ব. িব. ৫:১৬.
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১৬ যী বলেলন, “ তামরাও িক এখনও বুঝেত পারছ না? ১৭ তামরা িক বাঝ না য, যা িকছ মুেখর মে য যায় তা উদের
ু
িগেয় পৗঁছায়় ও পের তা বিরেয় পায়খানায় পেড?় ১৮ িক মুেখর ম য থেক যা বার হয় তা মানুেষর অ র থেকই বার
হয় আর তাই মানুষেক অ িচ কের তােল। ১৯ আিম একথা বলিছ কারণ মানুেষর অ র থেকই সম ম িচ া, নরহ যা,
যিভচার, যৗনপাপ, চিু র, িম যা সা ্য ও িন া বার হয়। ২০ এসবই মানুষেক অ িচ কের, িক হাত না ধুেয় খেল মানুষ
অ িচ হয় না।”

যী ও একজন অ-ই দী

রীেলাক

(মাক ৭:২৪-৩০)
২১ এরপর

যী সই জায়গা ছেড় সার ও সীেদান অ েল গেলন। ২২ একজন কনান দশীয় রীেলাক সই অ ল থেক
এেস িচৎকার কের বলেত লাগল, “ হ রভু, দায়ূেদর পু র, আমােক দয়া ক ন। একটা ভূত আমার মেয়র ওপর ভর কেরেছ,
তােত স ভয়ানক য রণা পাে ।”
২৩ যী তােক একটা কথাও বলেলন না, তখন তাঁর িশ যরা এেস যী েক অনুেরাধ কের বলেলন, “ওেক চেল যেত বলুন,
কারণ ও িচৎকার করেত করেত আমােদর িপছন িপছন আসেছ।”
২৪ এর উ ের যী বলেলন, “সকেলর কােছ নয়, কবল ই রােয়েলর হারােনা মষেদর কােছ আমােক পাঠােনা হেয়েছ।”
২৫ তখন সই
রীেলাকিট যী র কােছ এেস তাঁেক রণাম কের বলল, “ রভু, দয়া কের আমায় সাহা য ক ন!”
২৬ এর উ ের যী তােক বলেলন, “ ছেলেমেয়েদর খাবার িনেয় কু কু েরর সামেন ছঁেড ় দওয়া িঠক নয়।”
ু
২৭ রীেলাকিট তখন বলল, “ যাঁ রভু, িক মিনবেদর টিবল থেক খাবােরর য সব টুকেরা পেড ় কু কু েরই তা খায়।”
২৮ তখন যী তােক বলেলন, “ হ নারী, তামার বডই
় িব বাস! যাও, তুিম যমন চাইছ, তমনই হা ।” আর সই মুহ ূ
থেকই তার মেয়িট সু হেয় গল।
যী ব মানুষেক আেরা যদান করেলন
২৯ এরপর

যী সখান থেক গালীল রেদর তীর ধের চলেলন। িতিন একটা পাহােডর় ওপর উেঠ সখােন বসেলন।
ব লাক সখােন এেস জেডা় হল, তারা খাঁডা় , অ , নুেলা, বাবা এবং আরও অেনকেক সে িনেয় এল। তারা
ঐসব রাগীেদর তাঁর পােয়র কােছ রাখল আর যী তােদর সকলেক সু করেলন। ৩১ লােকরা যখন দখল বাবা কথা বলেছ,
নুেলা সু সবল হে , খাঁডা় চলােফরা করেছ, অ রা দ ৃি শি লাভ করেছ, তখন তারা আ য হেয় গল আর ই রােয়েলর
ঈ বরেক ধ যবাদ িদেত লাগল।
৩০ আর

যী চার হাজােররও বশী লাকেক খাওয়ােলন
(মাক ৮:১-১০)
৩২ যী

তখন তাঁর িশ যেদর বলেলন, “এই লাকেদর জ য আমার মেন ক হে , কারণ এরা আজ িতন িদন হল আমার
সে সে আেছ, এেদর কােছ আর কান খাবার নই। এই ুধাত অব ায় এেদর আিম চেল যেত বলেত পাির না, তাহেল
হয়েতা এরা পেথ মুছা যােব।”
৩৩ তখন িশ যরা তাঁেক বলেলন, “এই িনজন জায়গায় এত লাকেক খাওয়ােনার মেতা অেতা খাবার আমরা কাথায় পােবা?”
৩৪ যী তাঁেদর বলেলন, “ তামােদর কােছ কটা িট আেছ?”
তাঁরা বলেলন, “সাতখানা িট ও কেয়কটা ছাট মাছ আেছ।”
৩৫ যী সই সব লাকেক মািটেত বেস যেত বলেলন। ৩৬ তারপর িতিন সই সাতটা িট ও মাছ ক’টা িনেয় ঈ বরেক
ধ যবাদ িদেলন, পের সই িট টুকেরা কের িশ যেদর হােত িদেলন, আর িশ যরা তা লাকেদর িদেত লাগেলন। ৩৭ লােকরা
সবাই বশ পট ভের খল। টুকেরা-টাকরা যা পেড় রইল, তা তালা হেল পর তা িদেয় সাতটা টুকির ভি হেয় গল। ৩৮ যারা
খেয়িছল তােদর মে য মিহলা ও ছাট ছাট ছেলেমেয় বাদ িদেয় কবল পু ষ মানুেষর সং যাই িছল চার হাজার। ৩৯ এরপর
যী লাকেদর িবদায় িদেয় নৗকায় উেঠ মগদেনর অ েল গেলন।
ই দী নতারা যী েক পরী া করেলন
(মাক ৮:১১-১৩; লূক ১২:৫৪-৫৬)

১৬

১ ফরীশী

ও স ূকীরা যী র কােছ এেস তাঁেক পরী া করেত চাইেলন। তাই তারা ঐ বিরক শি র িচ
অেলৗিকক কাজ কের দখােত বলেলন।

ব প কান
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২ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “স যা হেল তামরা বেল থােকা িদেন আবহাওয়া ভাল থাকেব, কারণ আকােশর রঙ লাল
হেয়েছ। ৩ আবার সকাল বলা বেল থােকা, আজেক ঝােডা় আবহাওয়া চলেব কারণ আজ আকাশ লাল ও অ কার হেয়েছ।
তামরা আকােশর অব া ভালই িবচার কের বাঝ, অথচ কােলর িচ বুঝেত পােরা না। ৪ এ যুেগর ও র াচারী লােকরা
িচে র খাঁজ কের, িক যানার িচ ছাডা় আর কান িচ ই তােদর দখােনা হেব না।” এরপর যী তােদর ছেড় সখান
থেক চেল গেলন।

ই দী নতােদর িব ে যী র সতকবাণী
(মাক ৮:১৪-২১)
৫ যী

ও তাঁর িশ যরা রেদর ওপাের যাবার সময় সে িট িনেয় যেত ভুেল িগেয়িছেলন। ৬ তখন যী তােদর বলেলন,
“ তামরা সাবধান! ফরীশী ও স ূকীেদর খািমর থেক সতক থেকা।”
৭ িশ যরা িনেজেদর মে য বলাবিল করেত লাগেলন, “আমরা িট আিনিন বেল স বতঃ উিন এই কথা বলেছন?”
৮ তাঁরা িক বলাবিল করেছন, তা জানেত পের যী বলেলন, “ হ অ -িব বাসী মানুষ, তামরা িনেজেদর মে য কন
বলাবিল করছ য তামােদর িট নই? ৯ তামরা িক বাঝ না অথবা তামােদর িক মেন নই সই পাঁচ হাজার লােকর জ য
পাঁচ খানা িটর কথা আর তারপের কত টুকির তামরা ভি কেরিছেল? ১০ আবার সই চার হাজার লােকর জ য সাতখানা
িটর কথা, আর কত টুকির তামরা তুেল িনেয়িছেল? ১১ তামরা কন বুঝেত পার না য আিম তামােদর িটর িবষয় বিলিন?
আিম তামােদর ফরীশী ও স ূকীেদর খািমর থেক সতক থাকেত বেলিছ।”
১২ তখন তাঁরা বুঝেত পারেলন য িটর খািমর থেক িতিন তাঁেদর সতক হেত বেলন িন, িক বেলিছেলন তাঁরা যন ফরীশী
ও স ূকীেদর িশ া থেক সাবধান হন।
িপতর বলেলন যী ই রী
(মাক ৮:২৭-৩০; লূক ৯:১৮-২১)
১৩ এরপর

যী কসিরয়া, িফিলপী অ েল এেলন। িতিন তাঁর িশ যেদর িজে স করেলন, “মানবপু র §§ ক? এ িবষেয়
লােক িক বেল?”
১৪ তাঁরা বলেলন, “ কউ কউ বেল আপিন বাি
দাতা যাহন, কউ বেল এিলয়, *আবার কউ বেল আপিন িযরিময় †বা
ভাববাদীেদর মে য কউ একজন হেবন।”
১৫ িতিন তাঁেদর বলেলন, “িক তামরা িক বল, আিম ক?”
১৬ এর উ ের িশেমান িপতর বলেলন, “আপিন সই মশীহ ( রী ), জীব ঈ বেরর পু র।”
১৭ এর উ ের যী তাঁেক বলেলন, “ যানার ছেল িশেমান, তুিম ধ য, কােনা মানুেষর কাছ থেক একথা তুিম জানিন, িক
আমার বেগর িপতা একথা তামায় জািনেয়েছন। ১৮ আর আিমও তামােক বলিছ, তুিম িপতর ‡আর এই পাথেরর ওপেরই
আিম আমার ম লী গঁেথ তুলব। ম ৃতু্যর কান শি ¶তার ওপর জয়লাভ করেত পারেব না। ১৯ আিম তামােক বগরাে যর
চািব িল দব, তােত তুিম এই প ৃিথবীেত যা বাঁধেব তা বেগও বঁেধ রাখা হেব। আর প ৃিথবীেত যা হেত দেব তা বেগও হেত
দওয়া হেব।”
২০ এরপর যী তাঁর িশ যেদর দ ৃঢ়ভােব িনেষধ কের িদেলন, যন তারা কাউেক না বেল িতিনই রী ।
যী র িনেজর ম ৃতু্যর িবষেয় ভিব য বানী
(মাক ৮:৩১-৯:১; লূক ৯:২২-২৭)
২১

সই সময় থেক যী তাঁর িশ যেদর জানােত লাগেলন য তাঁেক অব যই জ শােলেম যেত হেব। আর সখােন িকভােব
তাঁেক ই দী নতা, রধান যাজক ও যব ার িশ কেদর কাছ থেক অেনক ক ভাগ করেত হেব। তাঁেক মের ফলা হেব ও
িতন িদেনর মাথায় িতিন ম ৃতু্যেলাক থেক বঁেচ উঠেবন।
§§১৬:১৩

মানবপু র যী িনেজর জ য এই নাম যবহার কেরিছেলন। দািনেয়ল ৭:১৩-১৪ মশীহর জ য এই নাম যবহার
করা হেয়েছ, য নাম ঈ বর তাঁর মেনানীতেদর উ ার করবার জ য যবহার কেরিছেলন।
*১৬:১৪ এিলয় যী র অেনক বৎসর পূেবর এক ভাববানী রচারক, িযিন মানুেষর কােছ ঈ বেরর স বে বেলিছেলন।
†১৬:১৪ িযরিময় এক ভাববাদী রচারক, িযিন যী র জে র অেনক বৎসর পূেব মানুেষর কােছ ঈ বর স বে বেলিছেলন।
‡১৬:১৮ িপতর িপতর নােমর অথ পাথর।
¶১৬:১৮ ম ৃতু্যর কান শি আ িরক অেথ “ম ৃতু্যর দরজা।”
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২২ তখন িপতর তাঁেক একপােশ ডেক িনেয় ভৎসনার সুের বলেলন, “ রভু, এসেবর হাত থেক ঈ বর আপনােক র া
ক ন। এর কান িকছইু আপনার রিত ঘটেব না।”
২৩ যী িপতেরর িদেক িফের বলেলন, “আমার কাছ থেক দূ র হও শয়তান! তুিম আমার বাধা ব প! তুিম মানুেষর দ ৃি ভ ী
িদেয় এ িবষয় িচ া করছ, ঈ বেরর যা তা তুিম ভাবছ না।”
২৪ এরপর যী তাঁর িশ যেদর বলেলন, “ কউ যিদ আমায় অনুসরণ করেত চায় তেব স িনেজেক অ বীকার ক ক আর
িনেজর শ তুেল িনেয় আমার অনুসারী হা । ২৫ য কউ িনেজর জীবন র া করেত চায়, স তা হারােব। িক য আমার
জ য তার িনেজর রাণ হারােত চাইেব স তা র া করেব। ২৬ কউ যিদ সম জগত লাভ কের তার রাণ হারায় তেব তার
িক লাভ? রাণ িফের পাবার জ য তার দবার মেতা িক-ই বা থাকেত পাের? ২৭ মানবপু র যখন তাঁর বগদূতেদর সে
িনেয় তাঁর িপতার মিহমায় আসেবন, তখন িতিন রে যক লাকেক তার কাজ অনুসাের রিতদান দেবন। ২৮ আিম তামােদর
সি য বলিছ, যারা এখােন দাঁিডে় য় আেছ তােদর মে য এমন কউ কউ আেছ যারা কানও মেত ম ৃতু্য দখেব না, য পয
মানবপু রেক তাঁর রাে য আসেত না দেখ।”

মািশ ও এিলেয়র সে যী েক দখা গল
(মাক ৯:২-১৩; লূক ৯:২৮-৩৬)
িপতর, যােকাব ও তার ভাই যাহনেক সে িনেয় িনজন এক পাহােডর় চূডা় য় িগেয় উঠেলন। ২ সখােন
তাঁেদর সামেন যী র পা র হল। তাঁর মুখম ল সূেযর মেতা উ বল ও তাঁর পাশাক আেলার মত সাদা হেয় গল।
৩ তারপর হঠাৎ মািশ ও এিলয় তােদর কােছ উপি ত হেয় যী র সে কথা বলেত লাগেলন।
৪ এই দেখ িপতর যী েক বলেলন, “ রভু, ভালই হেয়েছ য আমরা এখােন আিছ। যিদ আপনার ইে হয় তেব আিম
এখােন িতনেট তাঁবু খাটােত পাির, একটা হেব আপনার, একটা মািশর জ য আর একটা এিলয়র জ য।”
৫ িপতর যখন কথা বলিছেলন, সই সময় একটা উ বল মঘ তাঁেদর ঢেক িদল। সই মঘ থেক একিট রব শানা গল,
“ইিনই আমার ি রয় পু র, এর রিত আিম খুবই রীত। তামরা এঁর কথা শান।”
৬ যী র িশ যরা একথা েন খুব ভয় পেয় মািটেত উপুড ় হেয় পেড ় গেলন। ৭ তখন যী এেস তােদর
শ কের বলেলন,
“ওেঠা, ভয় কেরা না।” ৮ তাঁরা মুখ তুেল তাকােল যী ছাডা় আর কাউেক সখােন দখেত পেলন না।
৯ তাঁরা যখন সই পাহাড ় থেক নেম আসিছেলন, সই সময় যী তােদর বলেলন, “ তামরা যা দখেল তা মানবপু র
ম ৃতেদর ম য থেক জীিবত হেয় না ওঠা পয কাউেক বেলা না।”
১০ তখন তাঁর িশ যরা তাঁেক িজে স করেলন, “তাহেল যব ার িশ করা কন বেল থােকন য, রথেম এিলয়র আসা
আব যক?” §
১১ এর উ ের যী তাঁেদর বলেলন, “এিলয় আসেবন, আর িতিন সব িকছ পন
ু ু ঃ াপন করেবন। ১২ িক আিম তামােদর বলিছ,
এিলয় এেস গেছন, আর লােক তােক চেনিন। লােকরা তাঁর রিত যাে তাই যবহার কেরেছ। মানবপু রেকও তােদর হােত
সই একই রকম িনযাতন ভাগ করেত হেব।” ১৩ তখন তাঁর িশ যরা বুঝেত পারেলন য, িতিন তাঁেদর বাি দাতা যাহেনর
কথা বলেছন।

১৭

১ ছ’িদন পর যী

যী অসু

ছেলেক সু করেলন

(মাক ৯:১৪-২৯; লূক ৯:৩৭-৪৩)
১৪ যী

যখন লাকেদর মােঝ আবার িফের এেলন, তখন একজন লাক যী র কােছ এেস তাঁর সামেন হাঁটু গেড় বলল,
রভু আমার ছেলিটেক দয়া ক ন। তার ম ৃগী রাগ হেয়েছ, তােত স খুবই ক পাে । স রায়ই হয় আ েন, নয় তা
জেল পেড় যায়। ১৬ আিম তােক আপনার িশ যেদর কােছ এেনিছলাম, িক তাঁরা তােক সু করেত পােরন িন।”
১৭ এর উ ের যী বলেলন, “ তামরা অিব বাসী ও
রকৃিতর লাক। কতকাল আিম তামােদর সে থাকব? কতকাল
আিম তামােদর বহন করব? ছেলিটেক আমার কােছ িনেয় এস।” ১৮ তখন যী সই ভূতেক িতর ার করেল ভূতিট ছেলিটর
ম য থেক বার হেয় গল, আর সই মুহ ূ থেকই ছেলিট স ূণ সু হেয় গল।
১৯ পের িশ যরা একাে যী র কােছ এেস তাঁেক িজে স করেলন, “আমরা সই ভূতেক তাডা় েত পারলাম না কন?”
১৫ “

§১৭:১০
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২০ যী তােদর বলেলন, “ তামােদর অ িব বােসর কারেণই তামরা তা পারেল না। আিম তামােদর সি য বলিছ, ছা
সরেষ দানার মেতা এতটুকু িব বাসও যিদ তামােদর থােক, তেব তামরা যিদ এই পাহাডে় ক বল, ‘এখান থেক সের ওখােন
যাও’ তেব তা সের যােব। তামােদর পে িকছইু অস ব হেব না।” ২১ **

যী িনেজর ম ৃতু্যর িবষেয় বলেলন
(মাক ৯:৩০-৩২; লূক ৯:৪৩-৪৫)
২২ যী

ও তাঁর িশে যরা একসে যখন গালীেল ঘুের বডা় ি েলন, তখন যী তাঁেদর বলেলন, “মানবপু রেক মানুেষর
হােত তুেল দওয়া হেব। ২৩ তারা তাঁেক হ যা করেব; িক িতন িদেনর িদন মানবপু র ম ৃতু্য থেক জীিবত হেয় উঠেবন।”
এেত িশ যরা খুবই ঃিখত হেলন।
কর দওয়ার িবষেয় যী র িশ া
২৪ যী

ও তাঁর িশ যরা কফরনাহেম
ূ গেল, মি েরর জ য যারা কর আদায় করত তারা িপতেরর কােছ এেস বলল,
“আপনােদর
িক মি েরর কর দন না?”
২৫ িপতর বলেলন, “ যাঁ, দন।”
আর িতিন ঘের িগেয় িকছ ু বলার আেগই যী রথেম তাঁেক বলেলন, “িশেমান তামার িক মেন হয়? এই প ৃিথবীর রাজারা
কােদর কাছ থেক নানারকম কর আদায় কের? তারা িক তােদর িনেজর স ানেদর কাছ থেক কর আদায় কের, না বাইেরর
লােকেদর কাছ থেক কর আদায় কের?”
২৬ িপতর বলেলন, “তারা অ য লাকেদর কাছ থেকই আদায় কের।”
তখন যী বলেলন, “তাহেল তােদর স ানেদর জ য ছাড় আেছ। ২৭ িক আমরা যন ঐ কর আদায়কারীেদর কানরকম
অপমান বােধর কারণ না হই, সই জ য তুিম রেদ িগেয় বঁডশ় ী ফল আর রথেম য মাছটা উঠেব তা িনেয় এেস সই
মাছটার মুখ খুলেল তুিম একিট মু রা পােব, ওটা িদেয় আমার ও তামার দয় কর িমিটেয় িদও।”
ক সবেচেয়

র

(মাক ৯:৩৩-৩৭; লূক ৯:৪৬-৪৮)
১

সই সময় যী র িশ যরা তাঁর কােছ এেস বলেলন, “ রভু, বগরাে যর মে য র ক?”
২ তখন যী একিট িশ েক ডেক তাঁেদর মে য দাঁড ় কিরেয় বলেলন, ৩ “আিম তামােদর সি য বলিছ, যতিদন
পয না তামােদর মেনর পিরবতন ঘিটেয় এই িশ েদর মেতা হেব, ততিদন তামরা কখনই বগরাে য রেবশ করেত পারেব
না। ৪ তাই, য কউ িনেজেক নত-ন র কের িশ র মেতা হেয় ওেঠ, সই বগরাে যর মে য র ।
৫ “আর য কউ এরকম কান সামা য সবকেক আমার নােম রহণ কের, স আমােকই রহণ কের।

১৮

পােপর িবষেয় যী র সতকতা
(মাক ৯:৪২-৪৮; লূক ১৭:১-২)
৬ “এই

রকম ন র মানুষেদর মে য যারা আমােক িব বাস কের, তােদর কারও িব বােস যিদ কউ িব ঘটায়, তেব তার
গলায় ভারী একটা যাঁতা বঁেধ সমুে রর অতল জেল তােক ডুিবেয় দওয়াই তার পে ভাল হেব। ৭ িধ এই জগত সংসার!
কারণ এখােন কত রকেমরই না রেলাভেনর িজিনস আেছ। রেলাভন জগেত থাকেব িঠকই, িক িধ সই মানুষেক যার
বারা তা আেস।
৮ “তাই তামার হাত িকংবা পা যিদ তামার রেলাভেন পডা় র কারণ ব প হয়, তেব তা কেট ফেলা। হাত ও পা িনেয়
নরেকর অন আ েন পডা় র চেয় বরং নুেলা বা খাঁডা় হেয় অন জীবেন রেবশ করা ভাল। ৯ তামার চাখ যিদ তামােক
রেলাভেনর পেথ টেন িনেয় যায়, তেব তা উপেড় ফেল িদও। েচাখ িনেয় নরেকর আ েন পডা় র চেয় বরং কানা হেয় অন
জীবেন রেবশ করা তামার পে ভাল।

**১৭:২১

কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ২১ যু
আ া বর হয় না।”

করা হেয়েছ: “িক

রাথনা ও উপবাস ছাডা় আর িকছেতই
ু ঐ প
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যী হািরেয় যাওয়া ভডা় র দ ৃ া িদেলন
(লূক ১৫:৩-৭)
১০ “

দেখা, তামরা আমার এই ন র মানুষেদর মে য একজনেকও তু কেরা না, কারণ আিম তামােদর বলিছ য বেগ
তােদর বগদূেতরা সব সময় আমার বগীয় িপতার মুেখর িদেক চেয় আেছন। ১১ ††
১২ “ তামরা িক মেন কর? যিদ কান লােকর একেশািট ভডা় থােক, আর তার মে য যিদ একটা ভুল পেথ চেল যায় তেব
স িক িনরান বইটােক পাহােডর় ধাের রেখ িদেয় সই হারােনা ভডা় টা খুঁজেত যােব না? ১৩ আিম তামােদর সি য বলিছ,
যখন স সই ভডা় টা খুঁেজ পায় তখন য িনরান বইটা ভুল পেথ যায় িন, তােদর চেয় যটা হািরেয় িগেয়িছল তােক িফের
পেয় স বশী আন কের। ১৪ িঠক সই ভােব, তামােদর িপতা িযিন বেগ আেছন, িতিন চান না, য এই ছাটেদর মে য
একজনও হািরেয় যায়।
যখন কউ কান অ যায় কের
(লূক ১৭:৩)
১৫ “

তামার ভাই যিদ তামার িব ে কান অ যায় কের, তেব তার কােছ একাে িগেয় তার দাষ দিখেয় দাও। স যিদ
তামার কথা শােন, তেব তুিম তােক আবার তামার ভাই বেল িফের পেল। ১৬ িক স যিদ তামার কথা না শােন, তেব
আেরা -একজনেক সে িনেয় তার কােছ যাও, যন ঐ জন িকংবা িতনজন সা ীর কথায় রে যকটা িবষয় স য বেল
রমািণত হয়। ১৭ স যিদ তােদর কথা নেত না চায়, তেব ম লীেত তা জানাও। আর স যিদ ম লীর কথাও নেত না চায়,
তেব স তামার কােছ িবধমী ও কর আদায়কারীর মত হা ।
১৮ “আিম তামােদর সি য বলিছ, প ৃিথবীেত তামরা যা বঁেধ রাখেব, বেগও তা বাঁধা হেব। আর প ৃিথবীেত তামরা যা
খুেল দেব বেগও তা খুেল দওয়া হেব। ১৯ আিম তামােদর আবার বলিছ, প ৃিথবীেত তামােদর মে য জন যিদ একমত
হেয় কান িবষয় িনেয় রাথনা কর, তেব আমার বেগর িপতা তােদর জ য তা পূরণ করেবন। ২০ একথা স য, কারণ আমার
অনুসারীেদর মে য জন িকংবা িতনজন যখােন আমার নােম সমেবত হয়, সখােন তােদর মােঝ আিম আিছ।”
মার িবষেয় দ ৃ া
২১ তখন

িপতর যী র কােছ এেস তাঁেক বলেলন, “ রভু, আমার ভাই আমার িব ে কতবার অ যায় করেল আিম তােক
মা করব? সাত বার পয করব িক?”
২২ যী তাঁেক বলেলন, “আিম তামােক বলিছ, কবল সাত বার নয়, িক সাতেক স র িদেয় ণ করেল যতবার হয়
ততবার।”
২৩ “ বগরা য এভােব তুলনা করা যায়, যমন একজন রাজা িযিন তাঁর দাসেদর কােছ িহসাব িমিটেয় িদেত বলেলন। ২৪ িতিন
যখন িহসাব িনেত
করেলন, তখন তােদর মে য একজন লাকেক আনা হল য রাজার কােছ দশ হাজার রৗ যমু রা ধারত।
২৫ িক তার সই ঋণ শাধ করার মতা িছল না। তখন সই মিনব রাজা কু ম করেলন যন সই লাকটােক তার
রী ও
ছেলেমেয়েক আর তার যা িকছ ু আেছ সম িবি র কের পাওনা আদায় করা হয়।
২৬ “তােত সই দাস মািটেত উপুড ় হেয় পেড ় মিনেবর পা ধের বলল, ‘আমার ওপর ধয্য ধ ন, আিম আপনার সম ঋণই
শাধ কের দব’ ২৭ সই কথা েন সই দােসর রিত মিনেবর অনুক া হল, িতিন তার সব ঋণ মকু ব কের িদেয় তােক মু
কের িদেলন।
২৮ “িক সই দাস ছাডা় পেয় বাইের িগেয় তার একজন সহকমীর দখা পল, য তার কােছ রায় একেশা মু রা ধারত।
সই দাস তখন তার গলা িটেপ ধের বলল, ‘তুই য টাকা ধার কেরিছস তা শাধ কর।’
২৯ “তখন তার সহকমী তার সামেন উপুড ় হেয় অনুনয় কের বলল, ‘আমার রিত ধয্য ধর। আিম তামার সব ঋণ শাধ
কের দব।’
৩০ “িক স তােত রাজী হল না, বরং ঋণ শাধ না করা পয তােক কারাগাের আটেক রাখল। ৩১ তার অ য সহকমীরা এই
ঘটনা দেখ খুবই ঃখ পল, তাই তারা িগেয় তােদর মিনেবর কােছ যা যা ঘেটেছ সব জানাল।

††১৮:১১

কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ১১ যু
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৩২ “তখন সই মিনব তােক ডেক বলেলন, ‘তুিম
দাস! তুিম আমায় অনুেরাধ করেল আর আিম তামার সব ঋণ মকু ব
কের িদলাম। ৩৩ আিম যমন তামার রিত দয়া দিখেয়িছলাম তমিন তামার সহকমীর রিতও িক তামার দয়া করা উিচত
িছল না?’ ৩৪ তখন তার মিনব
হেয় সম ঋণ শাধ না করা পয তােক শাি িদেত কারাগাের িদেয় িদেলন।
৩৫ “ তামরা রে যেক যিদ তামােদর ভাইেক অ র িদেয় মা না কর, তেব আমার বেগর িপতাও তামােদর রিত িঠক
ঐভােব যবহার করেবন।”

িববাহ িবে দ স েক যী র িশ া
(মাক ১০:১-১২)
কথা বলা শষ কের যী গালীল ছেড় যদন নদীর অ য পাের িযহিদয়া
রেদেশ এেলন। ২ ব েলাক তাঁর িপছ ু
ূ
িপছ ু চলেত লাগল আর িতিন সখােন তােদর সু করেলন।
৩ সই সময় কেয়কজন ফরীশী এেস পরী া করবার জ য তাঁেক িজে স করল, “ কান লােকর পে তার খুশী মেতা য
কান কারেণ রীেক যাগ করা িক িবিধ-স ত?”
৪ যী বলেলন, “ তামরা িক শাে র পডি় ন, য
েতই ঈ বর তােদর ‘পু ষ ও নারী কের স ৃি কেরিছেলন?’ ‡‡৫ এরপর
ঈ বর বেলিছেলন, ‘এজ য মানুষ বাবা-মােক ছেড় রীর সে যু হেব, আর সই জন এক দহ হেব।’ ¶¶৬ তাই তারা
আর জন নয় িক একজন। তাই ঈ বর যােদর যু কেরেছন, মানুষ তােদর প ৃথক না ক ক।”
৭ তখন ফরীশীরা তাঁেক বলেলন, “তেব মািশর িবধােন ধুমা র িববাহ িবে দ প র িদেয়
রীেক যাগ করার িবষেয়
লখা আেছ কন?”
৮ তখন যী তােদর বলেলন, “ তামােদর অ েরর কেঠারতার জ যই মািশ সই িবধান িদেয়িছেলন,
েত িক এরকম
িছল না। ৯ তাই আিম তামােদর বলিছ, যিদ কান মানুষ যিভচার দাষ ছাডা় অ য কান কারেণ রীেক ছেড় িদেয় অ য
কান রীেলাকেক িবেয় কের তেব স যিভচার কের।” §§
১০ তখন তাঁর িশ যরা তাঁেক বলেলন, “ বামী- রীর মে য পিরি িত যখন এমনই হয়, তখন িবেয় না করাই ভাল।”
১১ যী তাঁেদর বলেলন, “সবাই এই িশ া রহণ করেত পাের না, কবল যােদর সই মতা দওয়া হেয়েছ, তারাই তা
মেন িনেত পাের। ১২ িকছ ু লাক নপুংসক হেয়ই মাত ৃ গভ থেক ভূিম হয়, যারা িবেয় কেরই না। আর িকছ ু লাকেক মানুেষ
খাজা কের দয়, সজ য তারা িবেয় কের না। আবার এমন িকছ ু লাক আেছ, যারা বগরাে যর জ য িবেয় করেত চায় না।
য কউ এ িশ া রহণ করেত পাের, স রহণ ক ক।”

১৯

১ এসব

যী

ছাট ছেলেমেয়েদর আশীবাদ করেলন
(মাক ১০:১৩-১৬; লূক ১৮:১৫-১৭)

১৩ এরপর

লােকরা ছাট ছাট ছেলেমেয়েদর যী র কােছ িনেয় এল, যন িতিন তােদর মাথায় হাত রেখ রাথনা কেরন।
িক যী র িশ যরা তােদর ধমক িদেলন। ১৪ তখন যী তােদর বলেলন, “ ছাট ছাট ছেলেমেয়েদর বাধা িদও না, ওেদর
আমার কােছ আসেত িনেষধ কেরা না; এেদর মেতা লাকেদর জ যই তা বগরা য।” ১৫ এরপর যী সব ছেলেমেয়েদর
মাথায় হাত রাখেলন, তারপর িতিন সখান থেক চেল গেলন।
একজন ধনী লাক যী েক অনুসরণ করেত অ বীকার করল
(মাক ১০:১৭-৩১; লূক ১৮:১৮-৩০)
১৬ একজন

লাক একিদন যী র কােছ এেস িজে স করল, “ , অন জীবন পাবার জ য আমােক কা ভাল কাজ করেত
হেব?”
১৭ যী তােক বলেলন, “ কানিট ভাল একথা তুিম আমায় িজে স করছ কন? ভাল তা কবল একজনই, আর িতিন ঈ বর।
যাই হা তুিম যিদ অন জীবন পেত চাও, তেব তাঁর সব আ া পালন কর।”
১৮ স বলল, “ কা কা আ া পালন করব?”

‡‡১৯:৪
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যী তােক বলেলন, “‘তুিম অব যই নরহ যা করেব না, যিভচার করেব না, চিু র করেব না, িম যা সা ্য দেব না,
তামার বাবা-মােক স ান কেরা’ *ও ‘ রিতেবশীেক িনেজর মেতা ভালেবেসা।’” †
২০ সই যুবক তখন যী েক বলল, “আিম তা এর সবই পালন কের আসিছ, তাহেল আমার আর িক করা বািক আেছ?”
২১ যী তাঁেক বলেলন, “যিদ তুিম স ূণ িনখুঁত হেত চাও, তেব যাও, তামার সম স ি িবি র কের গরীবেদর মে য
িবিলেয় দাও। তােত তুিম বেগ রচরু স দ পােব। তারপর এস, আমার অনুসারী হও।”
২২ িক সই যুবক এই কথা েন িবষ হেয় চেল গল, কারণ তার রচর
ু স ি িছল।
২৩ যী তাঁর িশ যেদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, ধনী যি র পে
বগরাে য রেবশ করা কিঠন হেব।
২৪ যাঁ, আিম তামােদর বলিছ, ধনীর পে
বগরাে য রেবশ করার চেয় বরং ছঁেু চর ফেু টা িদেয় উেটর গেল যাওয়া সহজ।”
২৫ একথা েন িশ যরা আ য হেয় গেলন। তাঁরা তখন বলেলন, “তাহেল উ ার পাওয়া কার পে স ব?”
২৬ যী তাঁেদর িদেক তািকেয় বলেলন, “মানুেষর পে তা অস ব বেট, িক ঈ বেরর পে সবই স ব।”
২৭ তখন িপতর বলেলন, “ দখুন, আমরা সব িকছ ছেড ় িদেয় আপনার অনুসারী হেয়িছ, তাহেল আমরা িক পাব?”
ু
২৮ যী তাঁেদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, সই নতুন জগেত যখন মানবপু র তাঁর মিহমামি ত িসংহাসেন
বসেবন, তখন তামরা যাঁরা আমার অনুসারী হেয়ছ, তামরাও বােরািট িসংহাসেন বসেব আর ই রােয়েলর বােরা গা ীর িবচার
করেব। ২৯ আর য কউ আমার জ য বািড় ঘর, ভাই বান, বাবা-মা, ছেলেমেয় অথবা জায়গা জিম ছেডে় ছ, স তার শত ন
বশী পােব এবং অন জীবেনরও অিধকারী হেব। ৩০ িক এমন অেনেক যারা এখন রথেম আেছ তারা শেষ যােব, আর যারা
এখন শেষ আেছ তারা রথম হেব।
১৯

যী মজরু েদর িবষয় িনেয় এক দ ৃ া মূলক কািহনী শানােলন
বগরা য এমন একজন জিমদােরর মেতা, িযিন তাঁর রা া েত কাজ করার জ য ভারেবলাই মজরু আনেত
বিরেয় পডে় লন। ২ িতিন মজরু েদর িদেন একিট রৗ যমু রা মজরু ী দেবন বেল িঠক কের, তােদর তাঁর রা া েত
পািঠেয় িদেলন।
৩ “ রায় নটার সময় িতিন বািডর
় বাইের গেলন আর দখেলন, িকছ ু লাক বাজাের তখনও িকছ ু না কের দাঁিডে় য় আেছ।
৪ িতিন তােদর বলেলন, ‘ তামরাও আমার রা া
েত কাজ করেত যাও, আিম তামােদর যায় মজরু ী দব।’ ৫ তখন তারাও
রা া েত কাজ করেত গল।
“ সই যি আবার রায় বলা বােরাটা ও িতনটার সময় বািডর় বাইের িগেয় ঐ একই রকম ভােব মজরু েদর কােজ
পাঠােলন। ৬ রায় পাঁচটার সময় িতিন আবার বাইের গেলন ও আেরা িকছ ু লাকেক দাঁিডে় য় থাকেত দেখ তােদর বলেলন,
‘ তামরা সারািদন কান কাজ না কের এখােন দাঁিডে় য় আছ কন?’
৭ “তারা তাঁেক বলল, ‘ কউ আমােদর কােজ নয় িন।’
“তখন েতর মািলক তােদর বলেলন, ‘ তামরাও িগেয় আমার েত কােজ লােগা।’
৮ “িদেনর শেষ
েতর মািলক তাঁর নােয়বেক ডেক বলেলন, ‘মজরু েদর সকলেক ডাক ও তােদর মজরু ী িমিটেয় দাও;
শেষর জন থেক
কের রথম জন পয সকলেক দাও।’
৯ “িবেকল পাঁচটায় য মজর
ু রা কােজ লেগিছল, তারা এেস রে যেক একটা েপার টাকা িনেয় গল। ১০ রথেম যােদর
কােজ লাগােনা হেয়িছল, তারা বশী পােব বেল আশা কেরিছল, িক তারাও রে যেক একটা কের েপার টাকা পল। ১১ তারা
তা িনল বেট িক
েতর মািলেকর িব ে অিভেযাগ কের বলল, ১২ যারা শেষ কােজ লেগিছল তারা মা র একঘ া কাজ
কেরেছ, আর আপিন তােদর ও আমােদর সমান মজরু ী িদেলন; অথচ আমরা কডা় রােদ সারা িদন ধের কাজ করলাম।
১৩ “এর উ ের িতিন তােদর একজনেক বলেলন, ‘ব ু, আিম তা তামার সে কান অ যায় যবহার কিরিন। তুিম িক এক
টাকা মজরু ীেত কাজ করেত রাজী হও িন? ১৪ তামার যা পাওনা তা িনেয় বািড় যাও। আমার ই া, আিম তামােক যা িদেয়িছ,
এই শেষর জনেকও তাই দব। ১৫ যা আমার িনেজর, তা আমার খুশীমেতা যবহার করার অিধকার িক আমার নই? আিম
দয়ালু, এই জ য িক তামার ঈষা হে ?’
১৬ “িঠক এই রকম যারা শেষর তারা রথম হেব, আর যারা রথম, তারা শেষ পেড ় যােব।”

২০

১“

*১৯:১৯

যা রা ২০:১২-১৬; ি ব. িব. ৫:১৬-২০.
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যী িনেজর ম ৃতু্যর িবষেয় বলেলন
(মাক ১০:৩২-৩৪; লূক ১৮:৩১-৩৪)
১৭ এরপর যী

জ শােলেমর িদেক যা রা করেলন। সে তাঁর বােরাজন িশ যও িছেলন, পেথ িতিন তাঁেদর একাে ডেক
িনেয় িগেয় বলেলন, ১৮ “ শান, আমরা এখন জ শােলেমর িদেক যাি । সখােন মানবপু রেক রধান যাজকেদর ও যব ার
িশ কেদর হােত সঁেপ দওয়া হেব, তারা তাঁেক ম ৃতু্যদ দেব। ১৯ তারা তাঁেক িব প করবার জ য, বত মারবার ও েশ
দবার জ য অই দীেদর হােত তুেল দেব। িক ম ৃতু্যর িতন িদেনর মাথায় িতিন জীিবত হেয় উঠেবন।”
এক মােয়র িবেশষ অনু রহ িভ া
(মাক ১০:৩৫-৪৫)
২০ পের

িসবিদেয়র ছেলেদর মা তার ই ছেলেক িনেয় যী র কােছ এেস তাঁেক রণাম কের বলেলন, আমার জ য িকছ ু
ক ন।
২১ যী তােক বলেলন, “তুিম িক চাও?”
িতিন বলেলন, “আপিন আমায় এই রিত িত িদন যন আপনার রাে য আমার এই ই ছেল একজন আপনার ডানপােশ
আর একজন বাঁ পােশ বসেত পায়।”
২২ এর উ ের যী বলেলন, “ তামরা িক চাইছ তা তামরা জান না। আিম য ঃেখর পয়ালায় পান করেত যাি তােত িক
তামরা পান করেত পার?”
ছেলরা তাঁেক বলল, “ যাঁ, পাির!”
২৩ িতিন তােদর বলেলন, “বা িবক, তামরা আমার পয়ালায় পান করেব; িক আমার ডানিদেক বা বাঁিদেক বসেত দবার
অিধকার আমার নই। আমার িপতা যােদর জ য তা িঠক কের রেখেছন, তারাই তা পােব।”
২৪ বািক দশজন িশ য এই কথা েন ঐ ই ভাইেয়র ওপর রেগ গেলন। ২৫ তখন যী তাঁেদর িনেজর কােছ ডেক বলেলন,
“ তামরা একথা জান য, অই দীেদর শাসনকতারাই তােদর রভু, আর তােদর মে য যারা রধান তারা তােদর ওপর কু ম
চালায়। ২৬ িক তামােদর মে য সরকম হওয়া উিচত নয়। তামােদর মে য য বড় হেত চায়, তােক তামােদর সবক
হেত হেব। ২৭ আর তামােদর মে য য র ান লাভ করেত চায়, স যন তামােদর দাস হয়। ২৮ মেন রেখা, তামােদর
মানবপুে রর মেতা হেত হেব, িযিন সবা পেত নয় বরং সবা করেত এেসেছন, আর অেনক লােকর মুি র মূ য িহসােব
িনেজর রাণ উৎসগ করেত এেসেছন।”
জন অ েক দ ৃি দান
(মাক ১০:৪৬-৫২; লূক ১৮:৩৫-৪৩)
২৯ তাঁরা

যখন িযরীেহা শহর ছেড় যাি েলন, তখন ব লাক যী র িপছ ু িপছ ু চলল। ৩০ সখােন পেথর ধাের জন অ
বেসিছল। যী সই পথ িদেয় যাে ন েন তারা িচৎকার কের বলল, “ রভু, দায়ূেদর পু র, আমােদর রিত দয়া ক ন।”
৩১ লােকরা তােদর ধমক িদেয় চপ
ু করেত বলল। িক তারা আেরা িচৎকার কের বলেত লাগল, “ রভু দায়ূেদর পু র,
আমােদর রিত দয়া ক ন!”
৩২ তখন যী দাঁডা় েলন আর তােদর ডেক বলেলন, “ তামরা িক চাও? আিম তামােদর জ য িক করব?”
৩৩ তারা বলল, “ রভু আমরা যন দখেত পাই।”
৩৪ তখন তােদর রিত যী র ক ণা হল। িতিন তােদর চাখ শ করেলন, আর তখনই তারা দ ৃি িফের পল ও তাঁর পছেন
পছেন চলল।
রাজার মেতা যী

জ শােলেম এেলন

(মাক ১১:১-১১; লূক ১৯:২৮-৩৮; যাহন ১২:১২-১৯)
১ যী

ও তাঁর িশ যরা জ শােলেমর কাছাকািছ জতুন পবতমালার ধাের অবি ত বৎফগী রােমর ধাের এেস
২ িতিন তাঁর জন িশ যেক এই বেল পাঠােলন, “ তামরা ঐ সামেনর রােম যাও। সখােন দখেব
একটা গাধা বাঁধা আেছ আর একটা বা াও তার সােথ আেছ। তােদর খুেল আমার কােছ িনেয় এস। ৩ কউ যিদ তামােদর িকছ ু
িজে স কের, তেব তােক বােলা, ‘ রভু এেদর চান। িতিন পের তােদর ফরত দেবন।’”
৪ এমনিট হল যন এর বারা ভাববাদীর ভাববাণী পূণ হয়:
৫ “িসেয়ান নগরীেক বল,

২১ পৗঁছােলন।
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‘ দখ তামার রাজা তামার কােছ আসেছন।
িতিন ন র, িতিন গাধার ওপের,
একিট ভারবাহী গাধার বা ার ওপের চেড় আসেছন।’” ‡
৬ যী যমন বেলিছেলন তাঁর িশে যরা িগেয় তমিন করেলন। ৭ তারা সই গাধা ও গাধার বা াটা এেন তােদর ওপর
িনেজেদর গােয়র কাপড় িবিছেয় িদেল যী তােদর উপর বসেলন। ৮ লাকেদর মে য অেনেকই িনেজেদর জামা খুেল পেথ
িবিছেয় িদল, আবার অেনেক গােছর ডাল কেট িনেয় পেথর ওপের িবিছেয় িদল। ৯ যারা যী র সামেন ও িপছেন ভীড় কের
যাি ল, তারা িচৎকার কের বলেত লাগল,
“দায়ূেদর পুে রর রশংসা হা ।
‘িযিন রভুর নােম আসেছন, িতিন ধ য!’ ¶
বেগ ঈ বেরর রশংসা হা ।”
১০ যী যখন জ শােলেম রেবশ করেলন, তখন সম শহের খুব শারেগাল পেড ় গল। লােকরা বলাবিল করেত লাগল,
“ইিন ক?”
১১ জনতা বেল উঠল, “ইিন যী , গালীেলর নাসরতীয় শহেরর সই ভাববাদী।”
যী মি ের গেলন
(মাক ১১:১৫-১৯; লূক ১৯:৪৫-৪৮; যাহন ২:১৩-২২)
১২ এরপর যী মি র চ বের ঢুকেলন; আর যারা সই মি র চ বেরর মে য বচােকনা করিছল, তােদর তািডে় য় িদেলন।
যারা টাকা বদল কের দবার জ য টিবল সািজেয় বেসিছল ও যাঁরা ডালায় কের পায়রা িবি র করিছল িতিন তােদর টিবল
ও ডালা উে িদেলন। ১৩ যী তােদর বলেলন, “শাে র লখা আেছ, ‘আমার গ ৃহ হেব রাথনা গ ৃহ।’ §িক তামরা তা
দসু্যেদর আ ানায় পিরণত কেরছ। **”
১৪ এরপর মি র চ বেরর মে য অেনক অ ও খ যী র কােছ এেল িতিন তােদর সু করেলন। ১৫ রধান যাজকরা ও
যব ার িশ করা দখেলন য, যী অেনক অেলৗিকক কাজ করেছন, আর যখন দখেলন মি র চ বেরর মে য ছেলেমেয়রা
িচৎকার কের বলেছ, “ রশংসা, দায়ূেদর পুে রর রশংসা হা ,” তখন তাঁরা রেগ গেলন।
১৬ তাঁরা যী েক বলেলন, “ওরা যা বলেছ, তা িক তুিম নেত পা ?”
যী তােদর জবাব িদেলন, “ যাঁ, পাি , তামরা িক শাে র পড় িন, ‘তুিম ছাট ছাট ছেলেমেয় ও েপা য িশ েদরই
রশংসা করেত িশিখেয়ছ?’” ††
১৭ এরপর যী তােদর ছেড ় শহেরর বাইের বথিনয়ায় িগেয় রােত সখােনই থাকেলন।

িব বােসর শি
(মাক ১১:১২-১৪, ২০-২৪)
১৮ পরিদন সকােল িতিন যখন জ শােলেম িফরিছেলন, সই সময় যী র িখেদ পল। ১৯ িতিন পেথর ধাের একিট ডুমর
ু
গাছ দখেত পেয় সই গাছটার কােছ গেলন। িক পাতা ছাডা় তােত িকছ ু দখেত পেলন না। তখন িতিন সই গাছিটেক
বলেলন, “ তামােত আর কখনও ফল হেব না।” আর সই ডুমরু গাছিট িকেয় গল।
২০ এই ঘটনা দেখ িশ যরা আ য হেয় বলেলন, “এই ডুমর
ু গাছটা এত তাডা় তািড় কমন কের িকেয় গল?”
২১ এর উ ের যী তাঁেদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, তামােদর যিদ ঈ বেরর রিত দ ৃঢ় িব বাস থােক, যিদ
সে হ না কর, তেব ডুমরু গােছর রিত আিম যা কেরিছ, তামরাও তা করেত পারেব। ধু তাই নয়, তামরা যিদ ঐ পাহাডে় ক
বল, ‘ওঠ, ঐ সাগের িগেয় আছেড় পড’় দখেব তাই হেব। ২২ যিদ িব বাস থােক, তেব রাথনায় তামরা যা চাইেব তা পােব।”

‡২১:৫
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যী র মতার িবষেয় ই দী নতােদর সে হ
(মাক ১১:২৭-৩৩; লূক ২০:১-৮)
২৩ যী

যখন আবার মি র চ বের লাকেদর িশ া িদি েলন, সই সময় রধান যাজকরা ও সমাজপিতরা তাঁর কােছ এেস
বলেলন, “তুিম কান অিধকাের এসব করছ? এই অিধকার তামায় ক িদেয়েছ?”
২৪ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “আিম তামােদর একটা র করেত চাই, আর তামরা যিদ তার উ র দাও তাহেল
আিমও তামােদর বলব আিম কান অিধকাের এসব করিছ। ২৫ আমার র হে , বাি
দবার অিধকার যাহন কাথা থেক
পেয়িছেলন? তা িক ঈ বেরর কাছ থেক, না মানুেষর কাছ থেক এেসিছল?”
তখন তারা িনেজেদর মে য এই আেলাচনা কের বলল, “আমরা যিদ বিল, ঈ বেরর কাছ থেক, তাহেল ও আমােদর বলেব,
‘তেব তামরা কন তােক িব বাস কর িন?’ ২৬ িক আমরা যিদ বিল, ‘মানুেষর কাছ থেক,’ তেব জনসাধারেণর কাছ থেক
ভয় আেছ, কারণ লােকরা যাহনেক ভাববাদী বেল মােন।”
২৭ তাই এর উ ের তারা যী েক বলেলন, “আমরা জািন না।”
তখন যী তােদর বলেলন, “তেব আিমও তামােদর বলব না, কা অিধকাের আিম এসব করিছ।”
ই পুে রর িবষেয় দ ৃ া মূলক কািহনী
২৮ তারপর যী

বলেলন, “আ া, এ িবষেয় তামরা িক বলেব? একজন লােকর িট ছেল িছল। স তার বড় ছেলর কােছ
িগেয় বলল, ‘বাছা, আজ তুিম আমার রা া েত িগেয় কাজ কর।’
২৯ “িক তার ছেল বলল, ‘আিম যেত চাই না।’ িক পের স তার মত বদিলেয় কােজ গল।
৩০ “এরপর লাকিট তার অপর ছেলর কােছ িগেয় তােকও সই একই কথা বলল। এর উ ের অ য ছেলিট বলল, ‘ যাঁ,
মহাশয় যাি ।’ িক স গল না।
৩১ “এই জেনর মে য ক তার বাবার ই া পালন করল?”
তারা বলেলন, “বড় ছেল।”
যী তােদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, কর-আদায়কারীরা ও ব যারা, তামােদর আেগ ঈ বেরর রাে য
রেবশ করেছ। ৩২ আিম একথা বলিছ কারণ জীবেনর সিঠক পথ দখাবার জ য যাহন তামােদর কােছ এেসিছেলন আর
তামরা তাঁেক িব বাস করিন। িক কর-আদায়কারী ও ব যারা তােক িব বাস কেরেছ। এসব দেখও তামরা মন পিরবতন
করিন ও তাঁর রিত িব বাস করিন।
ঈ বর তাঁর পু রেক পাঠােলন
(মাক ১২:১-১২; লূক ২০:৯-১৯)
৩৩ “আর

একিট দ ৃ া শান! এক জিমদার একিট রা া ত তরী কের তার চারিদেক বডা় িদেলন। পের সই েতর
মে য রা া মাডা় বার জ য গত খুঁডে় লন। পাহারা দবার জ য একটা উঁচু পাহারা ঘর তরী করেলন। পের কেয়কজন চাষীর
কােছ সই রা া ত ইজারা িদেয় িবেদেশ চেল গেলন। ৩৪ যখন রা া তালার সময় হল, তখন িতিন তাঁর ভাগ িনেয়
আসবার জ য তাঁর রীতদাসেদর সই চাষীেদর কােছ পাঠােলন।
৩৫ “িক চাষীরা তাঁর দাসেদর একজনেক মারল, একজনেক খুন করল আর ত ৃতীয়জনেক পাথর ছঁেড ় খুন করল। ৩৬ এরপর
ু
িতিন রথম বােরর চেয় আেরা বশী দাস সখােন পাঠােলন, আর সই চাষীরা ঐ দাসেদর সে একই রকম যবহার করল।
৩৭ পের িতিন তাঁর িনেজর ছেলেক তােদর কােছ পাঠােলন; িতিন ভাবেলন, ‘ওরা িন য়ই ওঁর ছেলেক মা য করেব।’
৩৮ “িক চাষীরা যখন দখল য মািলেকর ছেল আসেছ, তখন তারা িনেজেদর মে য পরামশ কের বলল, ‘ দখ, এই হে
আইনস ত উ রািধকারী, এস, এেক আমরা খুন কির, তাহেল আমরাই তার স ি র মািলক হেয় যাব।’ ৩৯ তখন তারা সই
ছেলেক ধের রা া েতর বাইের ছঁেু ড় ফেল িদল ও তােক হ যা করল।
৪০ “এে ে র রা া
েতর মািলক যখন িফের আসেবন, তখন ঐ চাষীেদর িতিন িক করেবন, তামরা িক বল?”
৪১ ই দী যাজকরা যী েক বলেলন, “তারা
লাক বেল িতিন তােদর িনমমভােব বংস করেবন ও সই রা া ত অ য
চাষীেদর হােত দেবন, যারা ফেলর মর েম তাঁেক তাঁর রা য অংশ দেব।”
৪২ তখন যী তােদর বলেলন, “ তামরা িক শাে রর এই অংশ পড ় িন:
‘রাজিমি ররা য পাথরটা বািতল কের িদেয়িছল,
সই পাথরটাই হেয় উেঠেছ কােণর রধান পাথর।
এটা রভুরই কাজ,
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এটা আমােদর চােখ আ য লােগ।’ ‡‡
৪৩ “অতএব, আিম তামােদর বলিছ, ঈ বেরর রা য তামােদর কাছ থেক িনেয় নওয়া হেব, আর এমন লাকেদর দওয়া
হেব, যারা ঈ বেরর রাে যর পে উপযু যবহার করেব। ৪৪ আর ঐ য পাথর তার ওপের য পডে় ব স ভেঙ চূণ-িবচূণ
হেয় যােব, আর সই পাথর যার ওপের পডে় ব তােক ঁিডে় য় ধূিলসাৎ করেব।” ¶¶
৪৫ রধান যাজকরা ও ফরীশীরা যী র দওয়া এই দ ৃ া িল েন বুঝেত পারেলন যী তাঁেদরই িবষেয় এই কথা িল
বলেলন। ৪৬ তাই তাঁরা যী েক র ার করােত চাইেলন, িক জনসাধারেণর ভেয় তা করেলন না, কারণ সাধারণ লােক তাঁেক
ভাববাদী বেল মেন করত।
নশ ভােজ আমি রত লাকেদর কািহনী
(লূক ১৪:১৫-২৪)
াে র মা যেম যী আবার তােদর বলেত
করেলন। ২ িতিন বলেলন, “ বগরাে যর িবষেয় এই তুলনা দওয়া
যেত পাের, একজন রাজা িযিন তাঁর ছেলর িবেয়র ভাজ র ত করেলন। ৩ সই ভােজ িনমি রত লাকেদর
ডাকবার জ য িতিন তাঁর দাসেদর পাঠােলন, িক তারা আসেত চাইল না।
৪ “রাজা আবার তাঁর অ য দাসেদর পাঠােলন, বলেলন, ‘যারা িনমি রত তােদর সকলেক বল, দখ, আমার ভাজ র ত,
আমার বলদ ও পু বাছরু েলা সব মারা হেয়েছ, আর সব িকছইু র ত। তামরা িববাহ ভােজ যাগ িদেত এস।’
৫ “িক িনমি রত লােকরা তােদর কথায় কান না িদেয় য যার কােজ চেল গল। কউ বা তার
েতর কােজ গল, আবার
কউ গল তার যবসার কােজ। ৬ অ যরা রাজার সই দাসেদর ধের তােদর সে ব্যবহার করল ও তােদর খুন করল। ৭ এেত
রাজা খুব রেগ গেলন, িতিন তাঁর স য পািঠেয় সই খুনীেদর মের ফলেলন, স যরা তােদর শহরিটও পুিডে় য় িদল।
৮ “এরপর রাজা তাঁর দাসেদর বলেলন, ‘িবেয়র ভাজ র ত িক যারা িনমি রত হেয়িছল তারা তার যা য িছল না।
৯ তাই তামরা রা ার মােড ় মােড ় যাও আর যত লােকর দখা পাও, তােদর সকলেক এই ভােজ যাগ দবার জ য ডেক
আেনা।’ ১০ তখন সই দাসরা রা ায় রা ায় িগেয় ভাল ও ম যােদর পল তােদর সকলেক ডেক আনল। তােত িবেয় বািডর়
ভােজর ঘর অিতিথেত ভের গল।
১১ “িক রাজা অিতিথেদর সে দখা করেত এেস সখােন একজন লাকেক দখেত পেলন য িবেয় বািডর
় পাশাক পের
আেস িন। ১২ রাজা তােক িজে স করেলন, ‘ব ু, িবেয় বািডর় উপযু পাশাক ছাডা় ই তুিম কমন কের এখােন এেল?’ িক
স চপ
ু কের থাকল। ১৩ তখন রাজা তাঁর পিরচারকেদর বলেলন, ‘এর হাত পা বঁেধ এেক বাইের অ কাের ফেল দাও, যখােন
লােকরা কা াকািট কের ও য রণায় দাঁেত দাঁত ঘেষ।’
১৪ “কারণ অেনেকই আ ত, িক অ ই মেনানীত।”

২২

১ দৃ

ই দী নতারা যী েক ফাঁেদ ফলার চ া করল
(মাক ১২:১৩-১৭; লূক ২০:২০-২৬)
১৫ তখন

ফরীশীরা সখান থেক চেল গল, আর কমন কের যী েক তাঁর কথার ফাঁেদ ফলা যায় সই পিরক না করল।
হেরাদীয়েদর কেয়কজেনর সে িনেজেদর কেয়কজন অনুগামীেক যী র কােছ পাঠাল। এই লােকরা এেস বলল,
“ , আমরা জািন আপিন একজন সৎ লাক। ঈ বেরর পেথর িবষেয় সিঠকভােব িশ া িদেয় থােকন। আর ক িক বেল তার
ধার ধােরন না কারণ লােক িক ভাবেব তােত আপনার িকছ ু যায় আেস না। ১৭ তাহেল আপনার িক মত, কসরেক কর দওয়া
উিচত িক না?”
১৮ যী তােদর বদ মতলব বুঝেত পের বলেলন, “ভে র দল আমােক ফাঁেদ ফলেত চাইছ কন? ১৯ য টাকায় কর দওয়া
হয় তা আমােক দখাও।” তারা একটা েপার টাকা তাঁর কােছ িনেয় এল। ২০ তখন িতিন তােদর বলেলন, “এর ওপের এই
মূিত ও নাম কার?”
২১ তারা বলল, “ রাম স রাট কসেরর।”
তখন িতিন তােদর বলেলন, “তেব যা কসেরর তা কসরেক দাও, আর যা ঈ বেরর তা ঈ বরেক দাও।”
২২ তারা এই জবাব েন আ য হেয় গল, তাঁেক আর িবর না কের সখান থেক চেল গল।
১৬ তারা

‡‡২১:৪২
¶¶২১:৪৪

উ ৃিত গীতসংিহতা ১১৮:২২-২৩.
কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ৪৪ নাই।
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িকছ ু স ূকীর যী েক ফাঁেদ ফলার চ া
(মাক ১২:১৮-২৭; লূক ২০:২৭-৪০)
২৩ যাঁরা

বেল পুন ান নই, সই স ূকী স রদােয়র িকছ ু লাক সই িদন যী র কােছ এেস তাঁেক একিট র করেলন।
বলেলন, “ , মািশ বেলেছন যিদ কান লাক িনঃস ান অব ায় মারা যায়, তেব তার িনকটতম আ ীয় েপ তার
ভাই সই িবধবােক িবেয় করেব ও তার ভাইেয়র হেয় তার বংশ উৎপ করেব। ২৫ আমােদর জানা এক পিরবাের সাত ভাই
িছল। রথম জন িবেয় করল, তার পের স মারা গল। আর তার কান স ান না থাকােত, তার ভাই সই িবধবােক িবেয়
করল। ২৬ এই অব া ি বতীয়, ত ৃতীয় ও স ম জন পয হল, তারা সই রীেক িবেয় করল ও মারা গল। ২৭ শেষ সই
রীেলাকিটও মারা গল। ২৮ এখন আমােদর র হল, পুন ােনর সময় ঐ সাত ভাইেয়র মে য সই রী কার হেব,
সকেলই তা তােক িবেয় কেরিছল?”
২৯ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “ তামরা ভুল করছ, কারণ তামরা না জান শা র, না জান ঈ বেরর পরা রম।
৩০ জেন রােখা, পুন
ােনর পর লােকরা িবেয় কের না, বা তােদর িবেয়ও দওয়া হয় না, তারা বরং বগদূতেদর মেতা
থােক। ৩১ ম ৃতেদর জীিবত হেয় ওঠার িবষেয় তামােদর ভােলার জ য ঈ বর িনেজ য কথা বেলেছন, তা িক তামরা পডি় ন?
৩২ িতিন বেলেছন, ‘আিম অ রাহােমর ঈ বর, ইস্হােকর ঈ বর ও যােকােবর ঈ বর।’ §§ঈ বর ম ৃতেদর ঈ বর নন, িক
জীিবতেদরই ঈ বর।”
৩৩ সমেবত লােকরা তাঁর এই িশ া েন আ য হেয় গল।
২৪ তাঁরা

কা আেদশ সবেচেয়

বপূণ?

(মাক ১২:২৮-৩৪; লূক ১০:২৫-২৮)
৩৪ ফরীশীরা

যখন নেলন য যী র জবােব স ূকীরা িন র হেয় গেছন তখন তাঁরা দল বঁেধ যী র কােছ এেলন।
মে য একজন শা র পি ত যী েক ফাঁেদ ফলবার জ য িজ াসা করেলন, ৩৬ “ , িবিধ- যব ার মে য
সবেচেয় মহান আেদশ কানিট?”
৩৭ যী তাঁেক বলেলন, “‘ তামার সম অ র ও তামার সম
রাণ ও মন িদেয় তুিম তামার রভু ঈ বরেক ভালবাসেব।’
*৩৮ এিটই হে সব রথম ও মহান আেদশ। ৩৯ আর ি বতীয়িট হে এরই অনু প, ‘তুিম িনেজেক যমন ভালবাস, তমিন
তামার রিতেবশীেকও ভালবাসেব।’ †৪০ সম িবিধ- যব া ভাববাদীেদর সম িশ া, এই িট আেদেশর উপর িনভর কের।”
৩৫ তাঁেদর

যী ফরীশীেদর র করেলন
(মাক ১২:৩৫-৩৭; লূক ২০:৪১-৪৪)
৪১ ফরীশীরা তখনও

সখােন সমেবত িছেলন, সই সময় যী তােদর িজ াসা করেলন, ৪২ “ রীে র িবষেয় তামরা িক মেন
কর? িতিন কার বংশধর?”
তাঁরা বলেলন, “িতিন দায়ূেদর পু র।”
৪৩ যী তােদর বলেলন, “তেব দায়ূদ িকভােব পিব র আ ার অনুে ররণায় তাঁেক ‘ রভু’ বেল সে বাধন কেরেছন? িতিন
বেলিছেলন,
৪৪ ‘ রভু আমার রভুেক বলেলন,
যত ন না আিম তামার শ েদর তামার পােয়র নীেচ রািখ
তত ণ তুিম আমার ডান িদেক বস ও শাসন কর।’ ‡
৪৫ তাহেল, দায়ূদ যখন তাঁেক ‘ রভু’ বেল সে বাধন কেরেছন, তখন িতিন কমন কের তাঁর স ান হেত পােরন?”
৪৬ িক এর উ ের কউ একিট কথাও তাঁেক বলেত পারেলন না, আর সই িদন থেক কউ তাঁেক আর িকছ িজ াসা
ু
করেতও সাহস করেলন না।

§§২২:৩২

উ ৃিত যা রা ৩:৬.
উ ৃিত ি ব. িব. ৬:৫.
†২২:৩৯ উ ৃিত লবীয় ১৯:১৮.
‡২২:৪৪ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১০:১.
*২২:৩৭
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যী ধমীয় নতােদর সমােলাচনা করেলন
(মাক ১২:৩৮-৪০; লূক ১১:৩৭-৫২; ২০:৪৫-৪৭)
লাকেদর ও তাঁর িশ যেদর বলেলন, ২ “ মািশর িবিধ- যব ার যা যা দবার অিধকার যব ার িশ ক
ও ফরীশীেদর আেছ। ৩ তাই তারা যা যা বেল, তা তামরা কেরা এবং মেন চেলা: িক তারা যা কের তামরা তা কেরা
না। আিম একথা বলিছ, কারণ তারা যা বেল তারা তা কের না। ৪ তারা ভারী ভারী বাঝা যা বওয়া কিঠন, তা লাকেদর কাঁেধ
চািপেয় দয়; িক স েলা সরাবার জ য িনেজরা একটা আ ুলও নাডা় েত চায় না।
৫ “তারা যা িকছ কের সবই লাক দখােনার জ য। তারা শাে রর পদ লখা তািবজ বড ় কের তরী কের, আর িনেজেদর
ু
ধািমক দখাবার জ য পাশােকর রাে ল বা ল বা ঝালর লাগায়। ৬ তারা ভাজসভায় স ােনর জায়গায় এবং সমাজ-গ ৃেহ
বপূণ আসেন বসেত ভালবােস। ৭ তারা হােট-বাজাের লাকেদর কাছ থেক স ানসূচক অিভবাদন ও ‘ ’ ডাক নেত
খুবই ভালবােস।
৮ “িক তামরা দেখা, লােক যন তামােদর ‘িশ ক’ বেল না ডােক, কারণ একজনই তামােদর িশ ক, আর তামরা
সকেল পর র ভাই বান। ৯ এই প ৃিথবীেত কাউেক ‘িপতা’ বেল ডেকা না, কারণ তামােদর িপতা একজনই, িতিন বেগ
থােকন। ১০ কউ যন তামােদর আচায্য বেল না ডােক, কারণ তামােদর আচায্য একজনই, িতিন রী । ১১ তামােদর মে য
য সব থেক র , স তামােদর সবক হেব। ১২ য কউ িনেজেক বড় কের, তােক নত করা হেব। আর য কউ িনেজেক
নত কের, তােক উ ত করা হেব।
১৩ “িধ
যব ার িশ ক ও ফরীশীর দল, তামরা ভ ! তামরা লাকেদর জ য বগরাে যর দরজা ব কের রাখছ,
িনেজরাও তােত রেবশ কেরা না, আর যারা রেবশ করেত চ া করেছ তােদরও রেবশ করেত িদ না। ১৪ ¶
১৫ “িধ
যব ার িশ ক ও ফরীশীর দল, তামরা ভ ! একজন লাকেক িনেজেদর ধমমেত িনেয় আসার জ য তামরা
জেল েল ঘুের বডা় ও। আর স যখন তামােদর ধেম আেস, তখন তামরা িনেজেদর চেয় তােক ি ব ণ নরেকর উপযু
কের তাল।
১৬ “িধ
যব ার িশ ক ও ফরীশীর দল, তামরা ভ ! তামরা িনেজরা অ অথচ অ যেদর পথ দখাও। তামরা বেল
থাক, ‘ কউ যিদ মি েরর িদি য দয়, তেব তােত িকছ ু এেস যায় না। িক কউ যিদ মি েরর সানার িদি য দয়, তেব
় ; তােক অব যই তা পূরণ করেত হেব।’ ১৭ মূখ অে র দল! কানটা র , মি েরর সানা অথবা
স সই শপেথ বাঁধা পডল
মি র, যা সই সানােক পিব র কের?
১৮ “ তামরা আবার একথাও বেল থাক, ‘ কউ যিদ য েবদীর নােম শপথ কের, তাহেল সই শপথ র া করার জ য তার
কান বা যবাধকতা নই । িক কউ যিদ য েবদীর ওপর য নেব য থােক তার নােম শপথ কের, তেব তার শপথ র া
করার জ য স দায়ব রইল।’ ১৯ তামরা অে র দল! কানটা বশী
বপূণ, য েবদীেত নেব য অথবা বদী, যা তার
ওপেরর নেব যেক পিব র কের? ২০ তাই যখন কউ য েবদীর নােম শপথ কের, তখন স য েবদীর ওপর যা িকছ ু থােক স
সব িকছরই
ু িবষেয় শপথ কের। ২১ আর কউ যখন মি েরর নােম শপথ কের, তখন স জায়গা ও তার মে য িযিন থােকন, তাঁর
নােমও শপথ কের। ২২ আর যিদ কান লাক বেগর নােম শপথ কের, তখন স ঈ বেরর িসংহাসন ও িযিন সই িসংহাসেন
বেস আেছন তাঁর নােমও শপথ কের।
২৩ “িধ
যব ার িশ ক ও ফরীশীর দল, তামরা ভ ! তামরা পুিদনা, মৗরী ও িজরার দশভােগর একভাগ ঈ বরেক িদেয়
থাক অথচ যায়, দয়া ও িব ব তা, যব ার এই িবেশষ
বপূণ িশ া অবেহলা কের থাক। আেগর ঐ িবষয় িল পালন
করার সে সে পেরর এই িবষয় িল পালন করাও তামােদর উিচত। ২৪ তামরা অ পথ রদশক, তামরা মশা ছঁেক ফল,
িক উট িগেল থাক।
২৫ “িধ
যব ার িশ ক ও ফরীশীর দল, তামরা ভ ! তামরা থালা বািটর বাইেরটা পির ার কের থাক, িক ভতরটা
থােক লাভ ও আ েতাষেণ ভরা। ২৬ অ ফরীশী! রথেম তামােদর পয়ালার ভতরটা পির ার কর, তাহেল গাটা পয়ালার
ভতের ও বাইের উভয় িদকই পির ার হেব।
২৭ “িধ
যব ার িশ ক ও ফরীশীর দল, তামরা ভ ! তামরা চনু কাম করা কবেরর মেতা, যার বাইেরটা দখেত খুব
সু র, িক ভতের মরা মানুেষর হাডে় গাড় ও সব রকেমর পচা িজিনস রেয়েছ। ২৮ তামরা িঠক সইরকম, বাইেরর লাকেদর
চােখ ধািমক, িক ভতের ভ ামী ও তায় পূণ।

২৩

¶২৩:১৪

১ এরপর যী

কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ১৪ যু করা হেয়েছ: “ যব ার িশ ক ও ফরীশীরা তামােদর খারাপ সময়
আসেছ। তামরা ভ । তামরা িবধবােদর বািড় কেড় নাও। লাকেদর দখােনার জ য বড় বড় রাথনা কর। তামােদর আরও
কডা় শাি পেত হেব।” র য মাক ১২:৪০; লূক ২০:৪৭.
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২৯ “িধ
যব ার িশ ক ও ফরীশীর দল, তামরা ভ ! তামরা ভাববাদীেদর জ য ৃিতেসৗধ গাঁথ ও ঈ বর ভ লাকেদর
কবর সাজাও, ৩০ আর বেল থাক, ‘আমরা যিদ আমােদর পূবপু ষেদর সমেয় থাকতাম, তেব ভাববাদীেদর হ যা করার জ য
তােদর সাহা য করতাম না।’ ৩১ এেত তামরা িনেজেদর িবষেয়ই সা ্য িদ য, ভাববাদীেদর যারা হ যা কেরিছল তামরা
তােদরই বংশধর। ৩২ তাহেল যাও তামােদর পূবপু ষরা যা
কের গেছ তামরা তার বািক কাজ শষ কেরা।
৩৩ “সাপ, িবষধর সােপর বংশধর! িক কের তামরা ঈ বেরর হাত থেক র া পােব? তামরা দাষী রমািণত হেব ও নরেক
যােব। ৩৪ তাই আিম তামােদর বলিছ, আিম তামােদর কােছ ভাববাদী, ানীেলাক ও িশ কেদর পাঠাি । তামরা তােদর
কােরা কােরােক হ যা করেব, আর কাউেক বা েশ দেব, কাউেক বা তামরা সমাজ-গ ৃেহ চাবুক মারেব। এক শহর থেক
অ য শহের তামরা তােদর তাডা় কের িফরেব।
৩৫ “এইভােব িনেদাষ হবেলর র পাত থেক
কের বরখায়ার পু র সখিরয়, যােক তামরা মি েরর পিব র ান ও
য েবদীর মাঝখােন হ যা কেরিছেল, সই িদন থেক আজ পয যত িনেদাষ যি র র মািটেত ঝের পেডে় ছ, সই সমে র
দায় তামােদর ওপের পডে় ব। ৩৬ আিম তামােদর সি য বলিছ, এই যুেগর লাকেদর ওপর ঐ সেবর শাি এেস পডে় ব।

জ শােলেমর লাকেদর উে ে য যী র সতকবাণী
(লূক ১৩:৩৪-৩৫)
৩৭ “হায়

জ শােলম, জ শােলম! তুিম, তুিমই ভাববাদীেদর হ যা কের থাক, আর তামার কােছ ঈ বর যােদর পাঠান
তােদর পাথর মের থাক। মুরগী যমন তার বা ােদর ডানার নীেচ জেডা় কের, তমিন আিম তামার লাকেদর কতবার আমার
কােছ জেডা় করেত চেয়িছ, িক তামরা রাজী হও িন। ৩৮ এখন তামােদর মি র পির য হেয় পেড় থাকেব। ৩৯ বা িবক,
আিম তামােদর বলিছ, য পয না তামরা বলেব, ‘ধ য, িতিন িযিন রভুর নােম আসেছন, স পয তামরা আর আমােক
দখেত পােব না।’” §
ভিব যেত মি েরর িবনাশ
(মাক ১৩:১-৩১; লূক ২১:৫-৩৩)
১ যী

মি র থেক যখন বাইের যাি েলন, সই সময় তাঁর িশ যরা তাঁর কােছ এেস মি েরর বড় বড় দালােনর িদেক
২ এর জবােব যী তাঁেদর বলেলন, “ তামরা এখন এখােন এসব দখছ, িক আিম
তামােদর সি য বলিছ, এখােন একটা পাথর আর একটা পাথেরর ওপর থাকেব না, এসবই ভুিম যাত হেব।”
৩ যী যখন জতুন পবতমালার ওপর বেসিছেলন, তখন তাঁর িশ যরা একাে তাঁর কােছ এেস তাঁেক বলেলন, “আমােদর
বলুন, কখন এসব ঘটেব, আর আপনার আসার এবং এযুেগর শষ পিরণিতর সময় জানার িচ ই বা িক হেব?”
৪ এর উ ের যী তােদর বলেলন, “ দেখা, কউ যন তামােদর না ঠকায়। ৫ আিম তামােদর একথা বলিছ কারণ অেনেক
আমার নােম আসেব আর তারা বলেব, ‘আিম রী ।’ আর তারা অেনক লাকেক ঠকােব। ৬ তামরা নানা যুে র কথা নেব
এবং তামােদর কােন যুে র জব আেসব। িক দেখা, তামরা ভয় পও না, কারণ ঐ সব ঘটনা অব যই ঘটেব িক তখনও
শষ নয়। ৭ যাঁ, এক জািত অ য জািতর িব ে লডা় ই করেব; আর এক রা য অ য রাে যর িব ে যােব। সব র িভ
ও ভূিমক হেব। ৮ িক এসব কবল য রণার আর মা র।
৯ “ সই সময় শাি
দবার জ য তারা তামােদর ধিরেয় দেব ও হ যা করেব। আমার িশ য হেয়ছ বেল জগেতর
সকল জািতর লােকরা তামােদর ঘ ৃণা করেব। ১০ সই সময় অেনক লাক িব বাস থেক সের যােব। তারা এেক অপরেক
শাসনকতােদর হােত ধিরেয় দেব আর তারা পর রেক ঘ ৃণা করেব। ১১ অেনক ভ ভাববাদীর আিবভাব হেব, যাঁরা ব লাকেক
ঠকােব। ১২ অধম বেড় যাওয়ার ফেল অিধকাংশ লাকেদর ম য থেক ভালবাসা কেম যােব। ১৩ িক শষ পয য িনেজেক
ি র রাখেব, স র া পােব। ১৪ আর রাে যর ( বগ) এই সুসমাচার জগেতর সব র রচার করা হেব। সম জািতর কােছ
তা সা ্য েপ রচািরত হেব, আর তারপরই উপি ত হেব সই সময়।
১৫ “ তামরা তখন দখেব য, ভাববাদী দািনেয়েলর ম য িদেয় য ‘সবনাশা ঘ ৃণার ব র’ **কথা বলা হেয়িছল তা পিব র
ােন দাঁিডে় য় আেছ।” ( য একথা পডে় ছ স বুঝক
থাকেব, তারা পাহাড় অ েল
ু এর অথ িক।) ১৬ “ সই সময় যারা িযহিদয়ােত
ূ
১৭
পািলেয় যা । য ছােদ থাকেব, স যন ঘর থেক তার িজিনস নবার জ য নীেচ না নােম। ১৮ েতর মে য য কাজ
করেব, স তার জামা নবার জ য িফের না আসুক।

২৪ তাঁর দ ৃি আকষণ করেত চাইেলন।

§২৩:৩৯

উ ৃিত গীত ১১৮:২৬.
সবনাশা … ব র য দািন. ৯:২৭, ১২:১১.
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১৯ “হায়! সই মিহলারা, যারা সই িদন িলেত গভবতী থাকেব, বা যােদর কােল থাকেব েধর িশ । ২০ তাই রাথনা কর
যন শীতকােল বা িব রামবাের তামােদর পালােত না হয়। ২১ সই িদন িলেত এমন মহাক হেব যা জগেতর
থেক এই
সময় পয আর কখনও হয় িন এবং হেব ও না।
২২ “আেরা বলিছ, সই িদন িলর সং যা ঈ বর যিদ কিমেয় না িদেতন তেব কউই অবিশ থাকত না। িক তাঁর মেনানীত
লাকেদর জ য িতিন সই িদেনর সং যা কিমেয় রেখেছন।
২৩ “ সই সময় কউ যিদ তামােদর বেল, ‘ দখ, মশীহ ( রী )’ এখােন, অথবা ‘ দখ, িতিন ওখােন,’ তাহেল স কথায়
িব বাস কেরা না। ২৪ আিম একথা বলিছ, কারণ অেনক ভ রী ও ভ ভাববাদীর উদয় হেব। তারা মহা আ য কাজ করেব
ও িচ দখােব, যন লাকেদর ঠকােত পাের। যিদ স ব হয়, এমনিক ঈ বেরর মেনানীত লাকেদরও ঠকােব। ২৫ দখ, আিম
আেগ থেকই তামােদর এসব কথা বেল রাখলাম।
২৬ “তাই তারা যিদ তামােদর বেল, ‘ দখ, রী
রা ের আেছন!’ তেব তামরা সখােন যও না, অথবা যিদ বেল দখ,
‘িতিন ভতেরর ঘের লুিকেয় আেছন,’ তােদর কথায় িব বাস কেরা না। ২৭ আকােশ িব ্যত যমন পূব িদেক দখা িদেয় পি ম
িদক পয চমেক দয়, তমিন কেরই মানবপুে রর আিবভাব হেব। ২৮ যখােন শব, সখােনই শকু ন এেস জড় হেব।
২৯ “মহাে েশর সই িদন িলর পরই,
‘সূয অ কার হেয় যােব,
চাঁদ আর আেলা দেব না।
তারা েলা আকাশ থেক খেস পডে় ব
আর আকাশম েল মহা আেলাডে় নর স ৃি হেব।’ ††
৩০ “ সই সময় আকােশ মানবপুে রর িচ দখা দেব। তখন প ৃিথবীর সকল গা ী হা- তাশ করেব; আর তারা মানবপু রেক
মহাপরা রম ও মিহমামি ত হেয় আকােশর মেঘ কের আসেত দখেব। ৩১ খুব জাের তূরী বিনর সে িতিন তাঁর বগদূতেদর
পাঠােবন। তাঁরা আকােশর এক রা থেক অপর রা পয , চার িদক থেক তাঁর মেনানীত লাকেদর জেডা় করেবন।
৩২ “ডুমর
ু গাছ দেখ িশ া নাও, তার কিচ ডােল পাতা এেল জানা যায় রী কাল কােছ এেস গেছ। ৩৩ িঠক সই রকম,
যখন তামরা দখেব এসব ঘটেছ, বুঝেব মানবপুে রর পুন ােনর সময় এেস গেছ, তা দরজার গাডা় য়় এেস পেডে় ছ।
৩৪ আিম তামােদর সি য বলিছ, যত ণ পয না এসব ঘটেছ এই যুেগর লাকেদর শষ হেব না। ৩৫ আকাশ ও সম র প ৃিথবী
িবলু হেয় যােব, িক আমার কান কথা িবলু হেব না।

উপযু

সমেয়র কথা কবল ঈ বেরর জানা

(মাক ১৩:৩২-৩৭; লূক ১৭:২৬-৩০, ৩৪-৩৬)
৩৬ “

সই িদন ও মুহেূ র কথা কউ জােন না, এমন িক বগদূতরা অথবা পু র িনেজও তা জােনন না, কবলমা র িপতা
(ঈ বর) তা জােনন।
৩৭ “ নােহর সময় যমন হেয়িছল, মানবপুে রর আগমেনর সময় সইরকম হেব। ৩৮ নােহর সমেয় ব যা আসার আেগ,
য পয না নাহ সই জাহােজ ঢুকেলন, লােকরা সমােন ভাজন পান কেরেছ, িবেয় কেরেছ ও ছেলেমেয়েদর িবেয় িদেয়েছ।
৩৯ য পয না ব যা এেস তােদর সবাইেক ভািসেয় িনেয় গল, স পয তারা িকছই বুঝেত পাের িন য িক ঘটেত যাে ।
ু
“মানবপুে রর আগমনও িঠক সইরকম ভােবই হেব। ৪০ সই সময় জন লাক মােঠ কাজ করেব। তােদর একজনেক িনেয়
যাওয়া হেব, অ য জন পেড় থাকেব। ৪১ জন রীেলাক যাঁতা িপষেব, তােদর একজনেক িনেয় যাওয়া হেব, আর অ যজন
পেড় থাকেব।
৪২ “তাই তামরা সজাগ থাক, কারণ তামােদর রভু কান িদন আসেবন, তা তামরা জােনা না। ৪৩ তেব একথা মেন রেখা,
যিদ গ ৃহ জানত রাে র কান সময় চার আসেব, তেব স জেগ থাকত। স চারেক িনেজর ঘেরর িসঁধ কাটেত িদত না।
৪৪ তাই তামরাও র ত থাক, কারণ তামরা যখন তাঁর আগমেনর িবষেয় ভাবেবও না, মানবপু র সই সময়ই আসেবন।
উপযু

দাস ও

দাস

(লূক ১২:৪১-৪৮)
৪৫ “

সই িব ব ও বুি মান দাস তাহেল ক, যার ওপর তার রভু তাঁর বািডর় অ যা য দাসেদর িঠক সমেয় খাবার দবার
দািয় ব িদেয়েছন? ৪৬ সই দাস ধ য যার মিনব িফের এেস তােক তার কত য করেত দখেবন। ৪৭ আিম তামােদর সি য
বলিছ, িতিন সই দাসেকই তাঁর সম স ি দখােশানার ভার দেবন।
††২৪:২৯

উ ৃিত িযশাইয় ১৩:১০; ৩৪:৪-৫.
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৪৮ “িক ধর, সই দাস যিদ
হয়, আর মেন মেন বেল, আমার মিনেবর িফের আসেত অেনক দরী আেছ। ৪৯ তাই স
তার স ী দাসেদর মারধর কের এবং মাতালেদর সে খাওয়া-দাওয়া করেত
কের। ৫০ তাহেল য িদন ও য সমেয়র কথা
সই দাস ভাবেতও পারেব না বা জানেবও না, সই িদন ও সই মুহেূ ই তার মিনব এেস হািজর হেবন। ৫১ তখন তার মিনব
তােক কেঠার শাি দেবন, ভ েদর মে য তােক ান দেবন- যখােন লােকরা কা াকািট কের ও য রণায় দাঁেত দাঁত ঘেস।

দশজন কেনর দ ৃ া মূলক গ
১“

বগরা য কমন হেব, তা দশজন কেনর সে তুলনা করা চেল, যারা তােদর রদীপ িনেয় বেরর সে সা াৎ
২ তােদর মে য পাঁচজন িছল িনেবাধ আর অ য পাঁচজন িছল বুি মতী। ৩ সই িনেবাধ কেনরা তােদর
বািত িনল বেট িক সে তল িনল না। ৪ অপরিদেক বুি মতী কেনরা তােদর রদীেপর সে পাে র তলও িনল। ৫ বর
় ।
আসেত দরী হওয়ােত তারা সকেলই ত রায় আ হেয় পডল
৬ “িক মাঝরােত িচৎকার শানা গল, ‘ দখ, বর আসেছ! তােক বরণ করেত এিগেয় যাও।’
৭ “ সই কেনরা তখন উেঠ তােদর রদীপ িঠক করল। ৮ িক িনেবাধ কেনরা বুি মতী কেনেদর বলল, ‘ তামােদর তল
থেক আমােদর িকছ ু তল দাও, কারণ আমােদর রদীপ িনেভ যাে ।’
৯ “এর উ ের সই বুি মতী কেনরা বলল, ‘না। তল যা আেছ তােত হয়েতা আমােদর ও তামােদর কু েলােব না, তামরা
বরং যারা তল িবি র কের তােদর কােছ িগেয় িনেজেদর জ য তল িকেন আেনা।’
১০ “তারা যখন তল কনার জ য বাইের যাে , এমন সময় বর এেস উপি ত হল, তখন য কেনরা র ত িছল তারা
বেরর সে িবেয় বািডে় ত রেবশ করল। তারপর দরজা ব কের দওয়া হল।
১১ “ শেষ অ য কেনরা এেস বলল, ‘ নেছন, আমােদর জ য দরজা খুেল িদন।’
১২ “িক এর উ ের বর বলল, ‘সি য বলিছ, আিম তামােদর িচিন না।’
১৩ “তাই তামরা সজাগ থেকা, কারণ তামরা সই িদন বা মুহে র কথা জান না, কখন মানবপু র িফের আসেবন।
ূ

২৫ করেত বার হল।

িতনজন দােসর কািহনী
(লূক ১৯:১১-২৭)
১৪ “

বগরা য এমন একজন লােকর মেতা, িযিন িবেদেশ যাবার আেগ চাকরেদর ডেক স ি র ভার তােদর হােত িদেয়
গেলন। ১৫ িতিন একজনেক পাঁচ থিল মাহর, আর একজনেক থিল মাহর এবং আর একজনেক এক থিল মাহর িদেলন।
যার যমন মতা সই অনুসাের িদেয় িতিন িবেদেশ চেল গেলন। ১৬ য পাঁচ থিল মাহর পেয়িছল, স সে সে সই টাকা
খাটােত
করল, আর তাই িদেয় আেরা পাঁচ থিল মাহর লাভ করল। ১৭ য লাক ’থিল মাহর পেয়িছল সও সই টাকা
খািটেয় আেরা ’থিল মাহর রাজগার করল। ১৮ িক য এক থিল মাহর পেয়িছল, স িগেয় মািটেত গত খুঁেড় তার মিনেবর
টাকা সই গেত পুঁেত রাখল।
১৯ “অেনক িদন পর সই চাকরেদর মিনব িফের এেস তােদর কােছ িহসাব চাইেলন। ২০ য পাঁচ থিল মাহর পেয়িছল, স
আেরা পাঁচ থিল মাহর এেন বলল, ‘ জরু , আপিন আমােক পাঁচ থিল মাহর িদেয়িছেলন, দখুন আিম তাই িদেয় আেরা পাঁচ
থিল মাহর রাজগার কেরিছ।’
২১ “তার মিনব তখন তােক বলেলন, ‘ বশ, তুিম উ ম ও িব ব দাস। তুিম এই সামা য িবষেয় িব ব থাকােত আিম
তামার হােত অেনক িবষেয়র ভার দব। এস, তামার মিনেবর আনে র সহভাগী হও।’
২২ “এরপর য
থিল মাহর পেয়িছল, সও তার মিনেবর কােছ এেস বলল, ‘ জরু , আপিন আমায় থিল মাহর
িদেয়িছেলন, দখুন আিম তাই িদেয় আেরা থিল মাহর রাজগার কেরিছ।’
২৩ “তার মিনব তােক বলেলন, ‘ বশ! তুিম উ ম ও িব ব দাস। তুিম সামা য িবষেয়র উপর িব ব হেল, তাই আিম
আেরা অেনক িকছরু ভার তামার ওপর দব। এস, তুিম তামার মিনেবর আনে র সহভাগী হও।’
২৪ “এরপর য লাক এক থিল মাহর পেয়িছল স তার মিনেবর কােছ এেস বলল, ‘ জর
ু আিম জািন আপিন বড় কডা়
লাক। আপিন যখােন বীজ বােনন িন সখােন কােটন; আর যখােন কান বীজ ছডা় ন িন সখান থেক শ য সং রহ কেরন:
২৫ তাই আিম ভেয় আপনার দওয়া মাহেরর থিল মািটেত পুঁেত লুিকেয় রেখিছলাম। আপনার যা িছল তা িনন।’
২৬ “এর উ ের তার মিনব তােক বলেলন, ‘তুিম
ও অলস দাস! তুিম তা জানেত আিম যখােন বুিন না সখােনই কািট;
আর তুিম এও জান যখােন আিম বীজ ছডা় ই না সখান থেকই সং রহ কির। ২৭ তাই তামার উিচত িছল মহাজনেদর কােছ
আমার টাকা জমা রাখা, তাহেল আিম এেস আমার টাকার সে িকছ ু সুদও পতাম।’
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২৮ “তাই তামরা এর কাছ থেক, ‘ঐ মাহর িনেয় যার দশ থিল মাহর আেছ তােক দাও। ২৯ যাঁ, যার আেছ তােক আেরা
দওয়া হেব, তােত তার রচরু হেব। িক যার নই, তার যা আেছ তাও তার কােছ থেক িনেয় নওয়া হেব।’ ৩০ তামরা ঐ
অকম য দাসেক অ কাের বাইের ফেল দাও; সখােন লােকরা কা াকািট কের ও য রণায় দাঁেত দাঁত ঘেষ।

মানবপু র সকল লােকর িবচার করেবন
৩১ “মানবপু

র যখন িনজ মিহমায় মিহমাি বত হেয় তাঁর বগদূতেদব সে িনেয় এেস মিহমার িসংহাসেন বসেবন, ৩২ তখন
সম জািত তাঁর সামেন জেডা় হেব। রাখাল যমন ভডা় ও ছাগল আলাদা কের, তমিন িতিন সব লাকেক ভােগ ভাগ
করেবন। ৩৩ িতিন িনেজর ডানিদেক ভডা় েদর রাখেবন আর বাঁিদেক ছাগলেদর রাখেবন।
৩৪ “এরপর রাজা তাঁর ডানিদেকর যারা তােদর বলেবন, ‘আমার িপতার আশীবাদ পেয়ছ, তামরা এস! জগত স ৃি র
েতই
য রা য তামােদর জ য র ত করা হেয়েছ, তার অিধকার রহণ কর। ৩৫ কারণ আিম ুিধত িছলাম, তামরা আমায় খেত
িদেয়িছেল। আিম িপপািসত িছলাম আর তামরা আমােক পান করবার জল িদেয়িছেল। আিম অেচনা আগ ক েপ এেসিছলাম
আর তামর আমায় আ রয় িদেয়িছেল। ৩৬ যখন আমার পরেন কান কাপড় িছল না, তখন তামরা আমায় পাশাক পিরেয়িছেল।
আিম অসু িছলাম, তামরা আমার সবা কেরিছেল। আিম কারাগাের িছলাম, তামর আমায় দখেত এেসিছেল।’
৩৭ “এর উ ের যারা ভাল তারা বলেব, ‘ রভু, কখন আমরা আপনােক ুধাত দেখ খেত িদেয়িছলাম, িপপািসত দেখ জল
পান করেত িদেয়িছলাম? ৩৮ কখনই বা আপনােক অেচনা আগ ক দেখ আিতেথয়তা কেরিছলাম অথবা আপনার পরেন কাপড়
নই দেখ পাশাক পিরেয়িছলাম? ৩৯ আর কখনই বা অসু বা কারাগাের আেছন দেখ আপনােক দখেত িগেয়িছলাম?’
৪০ “এর উ ের রাজা তােদর বলেবন, ‘আিম তামােদর সি য বলিছ, আমার এই তু তমেদর মে য যখন কান একজেনর
রিত তামরা এ প কেরিছেল, তখন আমারই জ য তা কেরিছেল।’
৪১ “এরপর রাজা তাঁর বাম িদেকর লাকেদর বলেবন, ‘ওেহ অিভশ রা, তামরা আমার কাছ থেক দূ র হও, িদয়াবল ও
তার দূতেদর জ য য ভয়াবহ অন আ ন র ত করা হেয়েছ, তার মে য িগেয় পড।় ৪২ কারণ আিম যখন ুধাত িছলাম,
তখন তামরা আমায় খেত দাও িন। আমার যখন িপপাসা পেয়িছল, তখন আমায় জল দাও িন। ৪৩ আিম অেচনা আগ ক েপ
এেসিছলাম, িক তামরা আমার আিতেথয়তা করিন। আমার পাশাক িছল না, িক তামরা আমায় পাশাক দাও িন। আিম
অসু িছলাম ও কারাগাের িগেয়িছলাম, িক তামরা আমার খাঁজ নাও িন।’
৪৪ “এর উ ের তারা তাঁেক বলেব, ‘ রভু, কেব আপনােক ুধাত, িক িপপািসত, িক আগ ক েপ দেখ অথবা কেবই বা
আপনার পরেন কাপড় িছল না, বা আপিন অসু িছেলন ও কারাগাের িগেয়িছেলন বেল আমরা আপনার সাহা য কিরিন?’
৪৫ “এ কথার উ ের রাজা বলেবন, ‘আিম তামােদর সি য বলিছ, তামরা যখন এই অিত সামা য যারা তােদর কান
একজেনর রিত তা করিন, তখন আমারই রিত তা কর িন।’
৪৬ “এরপর অধািমক লােকরা যােব অন শাি ভাগ করেত, িক ধািমকরা রেবশ করেব অন জীবেন।”
ই দী নতারা যী েক হ যার চ রা করেলন
(মাক ১৪:১-২; লূক ২২:১-২; যাহন ১১:৪৫-৫৩)
১ এইসব

কথা শষ কের যী তাঁর িশ যেদর বলেলন, ২ “ তামরা জােনা, আর িদন পরই িন ারপব
হেব, তখন
েশ দবার জ য শ েদর হােত তুেল দওয়া হেব।”
৩ সই সময় মহাযাজক কায়াফার বািডর
় উঠােন রধান যাজকরা ও ই দী নতারা এেস ষডয় র করেত বসল, ৪ যন তারা
যী েক র ার করেত পাের ও তাঁেক ফাঁেদ ফেল হ যা করেত পাের। ৫ তারা বলল, “আমরা িন ারপেবর সময় একাজ করব
না, তােত লাকেদর মে য হয়েতা গ েগাল বাধেত পাের।”

২৬ মানবপু রেক

একিট

রীেলাক িবেশষ এক কাজ করেলন

(মাক ১৪:৩-৯; যাহন ১২:১-৮)
৬ যী

যখন বথিনয়ায় কু েরাগী িশেমােনর বািডে় ত িছেলন সই সময় একজন রীেলাক যী র কােছ এল। ৭ তার কােছ
বতপাথেরর ‡‡ বাতেল খুব দামী সুগি িছল। যী যখন সখােন খেত বেসিছেলন, তখন স ঐ আতর যী র মাথায় ঢেল
িদল।
৮ তাই দেখ তাঁর িশ যরা রেগ গেলন, তাঁরা বলেলন, “এভােব অপচয় করা হে
কন? ৯ এটা তা অেনক টাকায় িবি র
করা যত, আর সই টাকা গরীবেদর দওয়া যত।”
‡‡২৬:৭

বতপাথর এক ধরেণর পাথর যােত খুব সু র পািলশ করা যায়।
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১০ তারা যা বলাবিল করিছল, যী তা জানেত পের তােদর বলেলন, “ তামরা এই
রীেলাকেক কন ঃখ িদ ? ও তা
আমার রিত ভাল কাজই করল। ১১ কারণ গরীবরা তামােদর সে সব সময়ই থাকেব। ¶¶িক তামরা আমায় সব সময় পােব
না। ১২ আমার দেহর ওপর আতর ঢেল িদেয় স তা আমােক সমািধেত রাখার উপেযাগী কাজই করল। ১৩ আিম তামােদর
সি য বলিছ, সারা জগেত যখােনই এই সুসমাচার রচার করা হেব, সখােনই এর এই কােজর কথা বলা হেব।”

িযহদা
ূ যী র শ
(মাক ১৪:১০-১১; লূক ২২:৩-৬)
১৪ তখন বােরা জন িশ

যর মে য একজন, যার নাম িযহদা
ূ ঈ িরেয়াতীয়, স রধান যাজকেদর কােছ িগেয় বলল, ১৫ “আিম
যিদ তাঁেক আপনােদর হােত ধিরেয় িদই, তেব আপনারা আমায় িক দেবন বলুন?” তারা তােক েন েন ি রশটা েপার টাকা
িদল। ১৬ সই মুহ ূ থেকই িযহদা
ূ তাঁেক ধিরেয় দবার সুেযাগ খুঁজেত লাগল।
যী িন ারপেবর ভাজ খেলন
(মাক ১৪:১২-২১; লূক ২২:৭-১৪, ২১-২৩; যাহন ১৩:২১-৩০)
১৭ খািমরিবহীন

িটর পেবর রথম িদেন যী র িশ যরা তাঁর কােছ এেস বলেলন, “আপনার জ য আমরা কাথায়
িন ারপেবর ভােজর আেয়াজন করব? আপিন িক চান?”
১৮ যী বলেলন, “ তামরা ঐ রােম আমার পিরিচত একজেনর কােছ যাও, তােক িগেয় বল, ‘
বেলেছন, আমার িনধািরত
সময় কােছ এেস গেছ, আিম আমার িশ যেদর সে তামার বািডে় ত িন ারপব পালন করব।’” ১৯ তখন িশ যরা যী র
কথামেতা কাজ করেলন, তারা সখােন িন ারপেবর ভাজ র ত করেলন।
২০ স যা হেল পর যী সই বােরা জন িশে যর সে িন ারপেবর ভাজ খেত বসেলন। ২১ তাঁরা যখন খাে ন সই সময়
যী বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, তামােদর মে য একজন আমােক শ র হােত তুেল দেব।”
২২ এেত িশ যরা খুবই ঃখ পেয় এক একজন কের যী েক িজে স করেত লাগেলন, “ রভু, স িক আিম?”
২৩ তখন যী বলেলন, “ য আমার সে বািটেত হাত ডাবােলা, সই আমােক শ
র হােত সঁেপ দেব। ২৪ মানবপুে রর
িবষেয় শাে র যমন লখা আেছ, সই ভােবই তাঁেক যেত হেব। িক িধ সই লাক, য মানবপু রেক ধিরেয় দেব। সই
লােকর জ না হওয়াই তার পে ভাল িছল।”
২৫ য যী েক শ
র হােত ধিরেয় িদেত যাি ল, সই িযহদা
স িন য়ই আিম নই?”
ূ বলল, “
যী তােক বলেলন, “তুিম িনেজই তা একথা বলছ।”
রভুর ভাজ
(মাক ১৪:২২-২৬; লূক ২২:১৫-২০; ১ কির ীয় ১১:২৩-২৫)
২৬ তাঁরা

খাি েলন, এমন সময় যী একিট িট িনেয় ঈ বরেক ধ যবাদ িদেলন, আর সই িট টুকেরা টুকেরা কের
িশ যেদর িদেয় বলেলন, “এই নাও, খাও, এ আমার দহ।”
২৭ এরপর িতিন পানপা র িনেয় ধ যবাদ িদেলন আর পানপা রিট িশ যেদর িদেয় বলেলন, “ তামরা সকেল এর থেক
পান কর। ২৮ কারণ এ আমার র , নতুন িনয়ম রিতি ত হওয়ার র যা ব েলােকর পাপ মাচেনর জ য পািতত হল।
২৯ আিম তামােদর বলিছ, এখন থেক আিম এই রা ারস আর কখনও পান করব না, য পয না আমার িপতার রাে য
তামােদর সে নতুন রা ারস পান কির।”
৩০ এরপর তাঁরা একিট গান করেত করেত জতুন পবতমালায় চেল গেলন।
যী বলেলন তাঁর িশ যরা তাঁেক যাগ করেব
(মাক ১৪:২৭-৩১; লূক ২২:৩১-৩৪; যাহন ১৩:৩৬-৩৮)
৩১ যী

তােদর বলেলন, “আমার কারেণ তামরা আজ রাে রই িব বাস হািরেয় ফলেব। আিম একথা বলিছ কারণ শাে র
লখা আেছ,
‘আিম মষপালকেক আঘাত করেবা।
তাঁর ম ৃতু্য হেল পােলর মষরা চারিদেক ছিডে় য় পডে় ব।’ §§
¶¶২৬:১১
§§২৬:৩১

কারণ … থাকেব র য ি ব. িব. ১৫:১১.
উ ৃিত সখিরয় ১৩:৭.
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আিম পুন ি ত হবার পর, তামােদর আেগ আেগ গালীেল যাব।”
ের িপতর বলেলন, “আপনার কারেণ সকেলই িব বাস হািরেয় ফলেত পাের িক আিম কখনই িব বাস হারােবা

৩৩ এর উ

না।”
৩৪ যী

বলেলন, “আিম সি য বলিছ, আজ রাে রই তুিম বলেব য তুিম আমােক চেনা না। ভাের মারগ ডাকার আেগই
তুিম আমােক িতনবার অ বীকার করেব।”
৩৫ িক িপতর তাঁেক বলেলন, “আিম আপনােক িচিন না, একথা আিম কখনও বলব না। আপনার সে আিম মরেতও
র ত।” অ য িশ যরাও সকেল একই কথা বলেলন।
যী র িনজেন রাথনা
(মাক ১৪:৩২-৪২; লূক ২২:৩৯-৪৬)
৩৬ এরপর

যী তাঁেদর সে গতিশমানী নােম একটা জায়গায় িগেয় তাঁর িশ যেদর বলেলন, “আিম ওখােন িগেয় যত ণ
রাথনা কির, তামরা এখােন বেস থাক।” ৩৭ এরপর িতিন িপতর ও িসবিদেয়র ই ছেলেক সে িনেয় চলেত থাকেলন।
যেত যেত তাঁর মন উে বগ ও যথায় ভের গল, িতিন অিভভূত হেয় পডে় লন। ৩৮ তখন িতিন তােদর বলেলন, “ ঃেখ আমার
দয় ভেঙ যাে । তামরা এখােন থাক আর আমার সে জেগ থােকা।”
৩৯ পের িতিন িকছ দূ ের িগেয় মািটেত উপুড ় হেয় পেড ় রাথনা কের বলেলন, “আমার িপতা, যিদ স ব হয় তেব এই কে র
ু
পানপা র আমার কাছ থেক দূের যাক; তবু আমার ই ামেতা নয়, িক তামারই ই া পূণ হা ।” ৪০ এরপর িতিন িশ যেদর
কােছ িফের িগেয় দখেলন, তাঁরা ঘুমাে ন। িতিন িপতরেক বলেলন, “এিক! তামরা আমার সে এক ঘ াও জেগ থাকেত
পারেল না? ৪১ জেগ থাক ও রাথনা কর যন রেলাভেন না পড।় তামােদর আ া ই ুক বেট, িক দহ বল।”
৪২ িতিন িগেয় আর একবার রাথনা করেলন, “ হ আমার িপতা, এই ঃেখর পানপা র থেক আিম পান না করেল যিদ তা
দূর হওয়া স ব না হয় তেব তামারই ই া পূণ হা ।”
৪৩ পের িতিন িফের এেস দখেলন, িশ যরা আবার ঘুিমেয় পেডে় ছন, কারণ তাঁেদর চাখ ভারী হেয় িগেয়িছল। ৪৪ তখন
িতিন তাঁেদর ছেড় চেল গেলন ও ত ৃতীয় বার রাথনা করেলন। িতিন আেগর মেতা সই একই কথা বেল রাথনা করেলন।
৪৫ পের িতিন িশ যেদর কােছ এেস বলেলন, “ তামরা এখনও ঘুিমেয় রেয়ছ ও িব রাম করছ? শান, সময় ঘিনেয় এল,
মানবপু রেক পাপীেদর হেত তুেল দওয়া হেব। ৪৬ ওঠ, চল আমরা যাই! ঐ দখ! য লাক আমায় ধিরেয় দেব, স এেস
গেছ।”
যী েক

র ার করা হল

(মাক ১৪:৪৩-৫০; লূক ২২:৪৭-৫৩; যাহন ১৮:৩-১২)
৪৭ িতিন

তখনও কথা বলেছন, এমন সময় সই বােরাজন িশে যর মে য একজন, িযহদা
ূ সখােন এেস হািজর হল, তার
সে ব েলাক ছারা ও লািঠ িনেয় এল। রধান যাজকরা ও সমাজপিতরা এেদর পািঠেয়িছেলন। ৪৮ য তাঁেক ধিরেয় িদি ল,
স ঐ লাকেদর একটা সাে িতক িচ িদেয় বেলিছল, “আিম যােক চমু ু দব, সই ঐ লাক, তােক তামরা ধরেব।” ৪৯ এরপর
িযহদা
ূ যী র কােছ এিগেয় এেস বলল, “ , নম ার,” এই বেল স তাঁেক চমু ু িদল।
৫০ যী তাঁেক বলেলন, “ব ু, তুিম যা করেত এেসছ কর।”
তখন তারা এিগেয় এেস জাপেট ধের যী েক র ার করল। ৫১ সই সময় যী র স ীেদর মে য একজন তাঁর তেরায়ােলর
িদেক হাত বাডা় েলন আর তা বার কের মহাযাজকেদর দাসেক আঘাত কের তার একটা কান কেট িদেলন।
৫২ তখন যী তােক বলেলন, “ তামার তেরায়ালিট খােপ রাখ। যারা তেরায়াল চালায় তারা তেরায়ােলর আঘােতই মরেব।
৫৩ তামরা িক ভাব য, আিম আমার িপতা ঈ বেরর কােছ চাইেত পাির না? চাইেল িতিন সে সে আমার জ য বােরািটরও
বশী বগদূতবািহনী পািঠেয় দেবন। ৫৪ িক তাই যিদ হয় তাহেল শাে রর বাণী িকভােব পূণ হেব, শাে র যখন বলেছ
এভােবই সব িকছ ু অব যই ঘটেব?”
৫৫ সই সময় যী লাকেদর বলেলন, “ লােক যমন ডাকাত ধরেত যায়, সই ভােব তামরা ছারা ও লািঠ িনেয় আমায়
ধরেত এেসছ? আিম তা রিতিদন মি েরর মে য বেস িশ া িদেয়িছ; ৫৬ িক তামরা আমায় র ার কর িন। যাইেহা ,
এসব িকছইু ঘটল যন ভাববাদীেদর লখা সকল কথাই পূণ হয়।” তখন তাঁর িশ যরা তাঁেক ফেল পািলেয় গেলন।

মিথ ২৬:৫৭
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মিথ ২৭:৪

ই দী নতােদর সামেন যী
(মাক ১৪:৫৩-৬৫; লূক ২২:৫৪-৫৫, ৬৩-৭১; যাহন ১৮:১৩-১৪, ১৯-২৪)
৫৭ তারা

যী েক র ার কের মহাযাজক কায়াফার বািডে় ত িনেয় এল, সখােন যব ার িশ ক ও ই দী নতারা জেডা়
হেয়িছেলন। ৫৮ িপতর দূর থেক যী র িপছেন িপছেন মহাযাজেকর বািডর় উেঠান পয গেলন। শষ পয িক হয় তা দখবার
জ য িতিন ভতের িগেয় দাসেদর সে বসেলন।
৫৯ যী েক যন ম ৃতু্যদ িদেত পাের তাই যী র িব ে িম যা সা ী যাগাড ় করার জ য রধান যাজকরা ও ই দী মহাসভার
সব স যরা সখােন সমেবত হেয়িছেলন। ৬০ অেনেক িম যা সা ্য দবার জ য সখােন হািজর হেয়িছল, তবু য সা ্য যী েক
হ যা করার জ য দরকার তা পাওয়া গল না। ৬১ শেষ জন লাক এেস বলল, “এই লাক বেলিছল, ‘আিম ঈ বেরর মি র
ভেঙ ফলেত ও তা আবার িতন িদেনর ভতের গঁেথ তুলেত পাির।’”
৬২ তখন মহাযাজক উেঠ দাঁিডে় য় যী েক বলেলন, “তুিম িক এর জবােব িকছই বলেব না? এরা তামার িব ে িক সা ্য
ু
িদে ?” ৬৩ িক যী নীরব থাকেলন।
তখন মহাযাজক তাঁেক বলেলন, “আিম তামােক জীব ঈ বেরর নােম িদি য িদি , আমােদর বল, তুিম িক সই রী ,
ঈ বেরর পু র?”
৬৪ যী তাঁেক বলেলন, “ যাঁ, তুিমই একথা বলেল। তেব আিম তামােক এটাও বলিছ, এখন থেক তামরা মানবপু রেক
মহাপরা রা ঈ বেরর ডানপােশ বেস থাকেত ও আকােশ মেঘর মে য িদেয় আসেত দখেব।”
৬৫ তখন মহাযাজক তাঁর পাশাক িছঁেড ় ফেল বলেলন, “এ ঈ বেরর িন া করল, আমােদর আর অ য সাে ্যর দরকার
িক? দখ, তামরা এখন ঈ বর িন া নেল! ৬৬ তামরা িক মেন কর?”
এর উ ের তারা বলল, “এ ম ৃতু্যর যা য।”
৬৭ তখন তারা যী র মুেখ থুথু িদল ও তাঁেক ঘুিস মারল। ৬৮ কউ কউ তাঁেক চড ় মারল ও বলল, “ওের রী , আমােদর
জ য িকছ ু ভাববানী বল, ক তােক মারল?”
িপতর যী েক বীকার করেত ভয় পেলন
(মাক ১৪:৬৬-৭২; লূক ২২:৫৬-৬২; যাহন ১৮:১৫-১৮, ২৫-২৭)
৬৯ িপতর

যখন বাইের উেঠােন বেসিছেলন তখন একজন দাসী এেস বলল, “তুিমও গালীেল যী র সে িছেল।”
িপতর সবার সামেন একথা অ বীকার কের বলেলন, “তুিম িক বলছ, আিম তার িকছইু জািন না।”
৭১ িতিন যখন ফটেকর সামেন গেলন, তখন আর একজন দাসী তােক দেখ সখােন যারা িছল তােদর বলল, “এ লাকটা
নাসরতীয় যী র সে িছল।”
৭২ িপতর আবার অ বীকার করেলন। িতিন িদি য কের বলেলন, “আিম ঐ লাকটােক মােটই িচিন না।”
৭৩ এর িকছ পের, সখােন যারা দাঁিডে় য়িছল তারা িপতেরর কােছ এেস বলল, “তুিম িঠক ওেদরই একজন কারণ তামার
ু
কথার উ ারেণর ধরণ দেখই তা বুঝেত পারা যাে ।”
৭৪ তখন িপতর িদি য কের শাপ িদেয় বলেলন, “আিম ঐ লাকটােক আেদৗ িচিন না।” আর তখনই মারগ ডেক উঠল।
৭৫ তখন িপতেরর মেন পেড ় গল যী তােক যা বেলিছেলন, “ ভােরর মারগ ডাকার আেগই তুিম তােক িতনবার অ বীকার
করেব।” আর িপতর বাইের িগেয় কা ায় ভে পডে় লন।
৭০ িক

রা যপাল পীলােতর কােছ যী
(মাক ১৫:১; লূক ২৩:১-২; যাহন ১৮:২৮-৩২)

২৭

১

ভার হেল রধান যাজকরা ও সমাজপিতরা সবাই িমেল যী েক হ যা করার চ রা করল। ২ তারা তাঁেক বঁেধ
রামীয় রা যপাল পীলােতর কােছ হািজর করল।
িযহদার
ূ আ হ যা
( রিরত ১:১৮-১৯)

৩ যী

েক শ েদর হােত য ধিরেয় িদেয়িছল, সই িযহদা
ূ যখন দখল যী েক দাষী সা য করা হেয়েছ তখন তার মেন
খুব াভ হল। স তখন যাজকেদর ও সমাজপিতেদর কােছ িগেয় সই ি রশটা েপার টাকা িফিরেয় িদেয় বলল, ৪ “একজন
িনরপরাধ লাকেক হ যা করার জ য আপনােদর হােত তুেল িদেয় তাঁর রিত আিম িব বাসঘাতকতা কেরিছ, আিম মহাপাপ
কেরিছ।”
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মিথ ২৭:২৬

ই দী নতারা বলল, “তােত আমােদর িক? তুিম বাঝেগ যাও।”
িযহদা
ূ সই টাকা মি েরর মে য ছঁেু ড় ফেল িদল, পের বাইের িগেয় গলায় দিড় িদেয় মরল।
৬ রধান যাজকরা সই েপার টাকা িল কু িডে় য় িনেয় বলেলন, “মি েরর তহিবেল এই টাকা জমা করা আমােদর িবিধযব া িব কাজ, কারণ এটা খুেনর টাকা।” ৭ তাই তাঁরা পরামশ কের ঐ টাকায় কু েমারেদর একটা জিম িকনেলন যােত
জ শােলেম যসব িবেদশী মারা যােব, তােদর সখােন কবর দওয়া যেত পাের। ৮ সই জ য ঐ কবরখানােক আজও লােক
“র ে র” বেল। ৯ এর ফেল ভাববাদী িযরিময়র ভাববাণী পূণ হল:
“তারা সই ি রশটা েপার টাকা িনল, এটাই হল তাঁর মূ য, ই রােয়েলর জনগণই তাঁর মূ য িনধারণ কেরিছল। ১০ আর
রভুর িনেদশ অনুসােরই সই টাকা িদেয় তারা কু েমােরর জিম িকেনিছল।”
৫ তখন

রা যপাল পীলাত ও যী
(মাক ১৫:২-৫; লূক ২৩:৩-৫; যাহন ১৮:৩৩-৩৮)
১১ এিদেক

যী েক রা যপােলর সামেন হািজর করা হল; রা যপাল যী েক িজে স করেলন, “তুিম িক ই দীেদর রাজা?”
যী বলেলন, “ যাঁ, আপিন যমন বলেলন।”
১২ িক
রধান যাজকরা ও ই দী নতারা সমােন যখন তাঁর িব ে দাষ িদি ল, তখন িতিন তার একটারও জবাব িদেলন
না।
১৩ তখন পীলাত তাঁেক বলেলন, “ওরা, তামার িব ে কত দাষ িদে , তুিম িক নেত পা না?”
১৪ িক যী তাঁেক কান জবাব িদেলন না, এমন িক তাঁর িব ে একটা অিভেযােগরও উ র িদেলন না। এেত পীলাত
আ য হেয় গেলন।
যী েক মুি

দবার িবফল চ া

(মাক ১৫:৬-১৫; লূক ২৩:১৩-২৫; যাহন ১৮:৩৯-১৯:১৬)
১৫ রা

যপােলর রীিত অনুসাের রে যক িন ারপেবর সময় জনসাধারেণর ই ানুযায়ী য কান কেয়দীেক িতিন মু কের
িদেতন। ১৬ সই সময় বারা বা *নােম এক কু যাত আসামী কারাগাের িছল।
১৭ তাই লাকরা সখােন একসে জেডা় হেল পীলাত তােদর িজে স করেলন, “ তামােদর জ য আিম কােক ছেড ় দব?
তামরা িক চাও, বারা বােক বা যী , যােক রী বেল তােক?” ১৮ কারণ পীলাত জানেতন, তারা যী র ওপর ঈষাপরায়ণ হেয়
তাঁেক ধিরেয় িদেয়িছল।
১৯ পীলাত যখন িবচার আসেন বেস আেছন, সই সময় তাঁর
রী তাঁেক বেল পাঠােলন, “ঐ িনেদাষ লাকিটর রিত তুিম
িকছ ু কেরা না, কারণ রাে র বে আিম তাঁর িবষেয় যা দেখিছ তােত আজ বডই় উে বেগ কাটেছ।”
২০ িক
রধান যাজকরা ও ই দী নতারা জনতােক রেরাচনা িদেত লাগল, যন তারা বারা বােক ছেড় িদেত ও যী েক
ম ৃতু্যদ দওয়ার কথা বেল।
২১ তখন রা যপাল তােদর িজে স করেলন, “এই জেনর মে য তামরা কােক চাও য আিম তামােদর জ য ছেড ় িদই?”
তারা বলল, “বারা বােক!”
২২ পীলাত তখন তােদর বলেলন, “তাহেল যী যােক মশীহ বেল তােক িনেয় িক করব?”
তারা সবাই বলল, “ওেক েশ দওয়া হা ।”
২৩ পীলাত বলেলন, “ কন? ও িক অ যায় কেরেছ?”
িক তারা তখন আেরা জাের িচৎকার করেত লাগল, “ওেক েশ দাও, েশ দাও!”
২৪ পীলাত যখন দখেলন য তাঁর চ ার কান ফল হল না, বরং আেরা গালমাল হেত লাগল, তখন িতিন জল িনেয় লাকেদর
সামেন হাত ধুেয় বলেলন, “এই লােকর র পােতর জ য আিম দায়ী নই। এটা তামােদরই দায়!”
২৫ এই কথার জবােব লােকরা সম বের বলল, “আমরা ও আমােদর স ানরা ওর রে র জ য দায়ী থাকব।”
২৬ তখন পীলাত তােদর জ য বারা বােক ছেড ় িদেলন; িক যী েক চাবুক মের
েশ দবার জ য সঁেপ িদেলন।

*২৭:১৬

বারা বা কান কান রীক রিতিলিপেত বারা বােক “যী বারা বা” নােম উে খ করা হেয়েছ।
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পীলােতর স যরা যী েক িব

মিথ ২৭:৫৪

প করেত লাগল

(মাক ১৫:১৬-২০; যাহন ১৯:২-৩)
২৭ এরপর

রা যপােলর সনারা যী েক রাজভবেনর সভাগ ৃেহ িনেয় িগেয় সখােন সম সনাদলেক তাঁর চারধাের জেডা়
করল। ২৮ তারা যী র পাশাক খুেল িনল, আর তাঁেক একটা লাল রেঙর পাশাক পরাল। ২৯ পের কাঁটা লতা িদেয় একটা মুকুট
তরী কের তা তাঁর মাথায় চেপ বিসেয় িদল, আর তাঁর ডান হােত একটা লািঠ িদল। পের তাঁর সামেন হাঁটু গেড় তাঁেক ঠা া
কের বলল, “ই দীেদর রাজা, দীঘজীিব হা !” ৩০ তারা তাঁর মুেখ থুথু িদল ও তাঁর লািঠিট িনেয় তাঁর মাথায় মারেত লাগল।
৩১ এইভােব তাঁেক িব প করবার পর তারা সই পাশাকিট তাঁর গা থেক খুেল িনেয় তাঁর িনেজর পাশাক আবার পিরেয় িদল,
তারপর তাঁেক েশ দবার জ য িনেয় চলল।
যী েক

েশ হ যা করা হল

(মাক ১৫:২১-৩২; লূক ২৩:২৬-৩৯; যাহন ১৯:১৭-১৯)
৩২

স যরা যখন যী েক িনেয় নগেরর বাইের যাে , তখন পেথ িশেমান নােম কু রীশীয় অ েলর একজন লাকেক দখেত
পেয় যী র শ বইবার জ য তােক তারা জার কের বা য করল। ৩৩ পের তারা “গলগথা” নােম এক জায়গায় এেস পৗঁছল।
(গলগথা শদিটর অথ “মাথার খুিল ান।”) ৩৪ সখােন পৗঁেছ তারা যী েক মাদক র য মশােনা িত রা ারস পান করেত
িদল; িক িতিন তা সামা য আ বাদ কের আর খেত চাইেলন না। ৩৫ তারা তাঁেক েশ িদেয় তাঁর জামা কাপড় খুেল িনেয়
ঘুঁিট চেল স েলা িনেজেদর মে য ভাগ কের িনল। ৩৬ আর সখােন বেস যী েক পাহারা িদেত লাগল। ৩৭ তাঁর িব ে আনা
অিভেযােগর এই িলিপ ফলকিট তাঁর মাথার উপের েশ লািগেয় িদল, “এ যী , ই দীেদর রাজা।”
৩৮ তারা জন দসু্যেকও যী র সে
েশ িদল, একজনেক তাঁর ডানিদেক ও অ যজনেক তাঁর বাঁ িদেক। ৩৯ সই সময় ঐ
রা া িদেয় য সব লাক যাতায়াত করিছল, তারা তােদর মাথা নেড় তাঁেক ঠা া কের বলল, ৪০ “তুিম না মি র ভে আবার
তা িতন িদেনর মে য তরী করেত পার! তাহেল এখন িনেজেক র া কর। তুিম যিদ ঈ বেরর পু র হও তেব শ থেক
নেম এস।”
৪১ সইভােবই রধান যাজকরা, যব ার িশ করা ও ই দী নতারা িব প কের তাঁেক বলেত লাগেলন, ৪২ “এ লাক
তা অপরেক র া করত, িক এ িনেজেক বাঁচােত পাের না! ও তা ই রােয়েলর রাজা, তাহেল এখন ও শ থেক নেম
আসুক, তাহেল আমরা ওর ওপর িব বাস করব। ৪৩ ঐ লাকিট ঈ বেরর ওপর িব বাস কের। যিদ িতিন চান, তেব ওেক
এখনই র া ক ন, কারণ ও তা বেলেছ, ‘আিম ঈ বেরর পু র।’” ৪৪ তাঁর সে য জন দসু্যেক েশ দওয়া হেয়িছল,
তারাও সইভােবই তাঁেক িব প করেত লাগল।
যী র ম ৃতু্য
(মাক ১৫:৩৩-৪১; লূক ২৩:৪৪-৪৯; যাহন ১৯:২৮-৩০)
৪৫ সই িদন পুর বােরাটা থেক বলা িতনেট পয সম দশ অ কাের ঢেক রইল। ৪৬ রায় িতনেটর সময় যী খুব
জাের বেল উঠেলন, “ এিল, এিল লামা শব ানী? ” যার অথ, “ঈ বর আমার, ঈ বর আমার, তুিম কন আমায় যাগ
কেরছ?” †
৪৭ যারা সখােন দাঁিডে় য়িছল, তােদর মে য কেয়কজন একথা েন বলেত লাগল, “ও এিলয়েক ডাকেছ।”
৪৮ তােদর মে য একজন তখনই দৗেড ় িগেয় একটা
িকছটাু িসরকায় ডুিবেয় িদেয় একটা নেলর মাথায় সটা লািগেয়
তা যী র মুেখ তুেল ধের তােক খেত িদল। ৪৯ িক অ যরা বলেত লাগল, “ ছেড় দাও, দিখ এিলয় ওেক র া করেত আেসন
িক না?”
৫০ পের যী আর একবার খুব জাের িচৎকার কের রাণ যাগ করেলন।
৫১ সে সে মি েরর মে যকার সই ভারী পদাটা ওপর থেক নীচ পয িচের ভাগ হেয় গল, প ৃিথবী কঁেপ উঠল,
বড় বড় পাথেরর চাঁই ফেট গল, ৫২ সমািধ হা িল খুেল গল, আর মারা িগেয়িছেলন এমন অেনক ঈ বেরর লােকর দহ
পুন ি ত হল। ৫৩ যী র পুন ােনর পর এরা কবর ছেড় পিব র নগর জ শােলেম িগেয় ব েলাকেক দখা িদেয়িছেলন।
৫৪
েশর পােশ শতপিত ও তার সে যাঁরা যী েক পাহারা িদি ল, তারা ভূিমক ও অ য সব ঘটনা দেখ ভীষণ ভয়
পেয় বলল, “স যই ইিন ঈ বেরর পু র িছেলন।”

†২৭:৪৬
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৫৫ সখােন ব
রীেলাক িছেলন, যাঁরা দূের দাঁিডে় য় সব িকছ ু দখিছেলন। এই মিহলারা গালীল থেক যী র দখােশানার
জ য তাঁর সে এেসিছেলন। ৫৬ তাঁেদর মে য িছেলন ম লীনী মিরয়ম, যােকাব ও যােষেফর মা মিরয়ম আর যােকাব ও
যাহেনর ‡মা।

যী র সমািধ
(মাক ১৫:৪২-৪৭; লূক ২৩:৫০-৫৬; যাহন ১৯:৩৮-৪২)
৫৭ স

যা নেম আসেছ এমন সময় আিরমািথয়ার যােষফ নােম এক ধনী যি জ শােলেম এেলন; িতিনও যী র একজন
অনুগামী িছেলন। ৫৮ পীলােতর কােছ িগেয় যােষফ যী র দহটা চাইেলন। তখন পীলাত তাঁেক তা িদেত কু ম করেলন।
৫৯ যােষফ দহিট িনেয় পির ার একটা কাপেড ় জডা় েলন। ৬০ তারপর সই দহটা িনেয় িতিন িনেজর জ য পাহােডর
় গােয় য
নতুন সমািধ হা কেট রেখিছেলন, তােত রাখেলন। পের সই সমািধর মুখ ব করেত বড় একটা পাথর গিডে় য় িনেয় িগেয়
তা ব কের িদেয় চেল গেলন। ৬১ মিরয়ম ম লীনী ও সই অ য মিরয়ম কবেরর সামেন বেস রইেলন।
যী র সমািধ হা পাহারা দওয়া হল
৬২ পেরর

িদন, যখন রবার শষ হল, অথাৎ র িত পেবর পেরর িদন, রধান যাজকরা ও ফরীশীরা িগেয় পীলােতর
সে দখা করল। ৬৩ তারা বলল, “ জরু , আমােদর মেন পডে় ছ সই রতারক তাঁর জীবনকােল বেলিছল, ‘আিম িতনিদন পের
ম ৃতু্য থেক পুন ি ত হব।’ ৬৪ তাই আপিন কু ম িদন যন িতন িদন কবরটা পাহারা দওয়া হয়, তা না হেল ওর িশ যরা
হয়েতা এেস দহটা চিু র কের িনেয় িগেয় বলেব, িতিন ম ৃতু্য থেক পুন ি ত হেয়েছন; তাহেল রথমটার চেয় শষ ছলনাটা
আেরা খারাপ হেব।”
৬৫ পীলাত তােদর বলেলন, “ তামােদর কােছ পাহারা দবার লাক আেছ, তামরা িগেয় যত ভালভােব পােরা পাহারা দবার
যব া কর।” ৬৬ তখন তারা সকেল িগেয় কবেরর মুেখর সই পাথররািশর উপর সীলেমাহর করল ও সখােন একদল রহরী
মাতােয়ন কের সমািধিট সুরি ত রাখার যব া করল।
ম ৃতু্য থেক যী র পুন

ােনর সংবাদ

(মাক ১৬:১-৮; লূক ২৪:১-১২; যাহন ২০:১-১০)
১ িব

রামবােরর শেষ স ােহর রথম িদন, অথাৎ, বিববার খুব ভাের ম লীনী মিরয়ম ও অ য মিরয়ম কবরটা

২৮ দখেত এেলন।

২ তখন হঠাৎ ভীষণ ভূিমক হল, কারণ রভুর একজন বগদূ ত বগ থেক নেম এেস সই পাথরখানা সমািধ হার মুখ
থেক সিরেয় িদেলন ও তার ওপের বসেলন। ৩ তাঁর চহারা িব ্যত ঝলেকর মেতা উ বল ও তাঁর পাশাক তুষার র। ৪ তাঁর
ভেয় পাহারাদাররা কাঁপেত কাঁপেত মডা় র মেতা হেয় গল।
৫ সই বগদূ ত ঐ
রীেলাকেদর বলেলন, “ তামরা ভয় পও না, আিম জািন তামরা যাঁেক েশ দওয়া হেয়িছল তাঁেক
খুঁজছ। ৬ িক িতিন এখােন নই। িতিন যমন বেলিছেলন, তমিন পুন ি ত হেয়েছন। এস, যখােন তাঁেক ইেয় রাখা হেয়িছল
তা দখ; ৭ আর তাডা় তািড় িগেয় তাঁর িশ যেদর বল, ‘িতিন ম ৃতেদর ম য থেক পুন ি ত হেয়েছন। িতিন তামােদর আেগ
আেগ গালীেল যাে ন, তামরা তাঁেক সখােন দখেত পােব।’” তারপর বগদূত বলেলন, “আিম তামােদর য কথা বললাম
তা মেন রেখা।”
৮ তখন সই
রীেলােকরা তাডা় তািড় কবেরর কাছ থেক চেল গেলন। তাঁরা খুব ভয় পেয় িগেয়িছেলন, তবু তাঁেদর মন
আনে ভের িগেয়িছল, তাঁরা যী র িশ যেদর একথা বলার জ য দৗডা় েলন। ৯ হঠাৎ যী তাঁেদর সে সা াৎ কের বলেলন,
“ েভ া নাও!” তখন তাঁরা যী র কােছ িগেয় তাঁর পা জিডে় য় ধের তাঁেক রণাম করেলন। ১০ যী তাঁেদর বলেলন, “ভয়
কেরা না, তামরা যাও, আমার ভাইেদর িগেয় বল, তারা যন গালীেল যায়, সখােনই আমার দখা পােব।”

ই দী নতােদর কােছ সংবাদ এল
১১

সই মিহলারা যখন যাি েলন, তখন সই পাহারাদারেদর কেয়কজন শহের িগেয় যা যা ঘেটিছল তা রধান যাজকেদর
বলল। ১২ রধান যাজকরা ই দী নতােদর সে দখা কের একটা ফি আঁটেলা। তারা সই পাহারাদারেদর অেনক টাকা িদেয়
বলল, ১৩ “ তামরা লাকেদর বেলা আমরা রােত যখন ঘুমাি লাম সই সময় যী র িশ যরা এেস তাঁর দহটা চিু র কের িনেয়
গেছ। ১৪ আর একথা যিদ রা যপােলর কােন যায়, আমরা তাঁেক বাঝাব আর তামােদর ঝােমলার হাত থেক দূের রাখব।”
‡২৭:৫৬

যােকাব ও যাহন আ িরক অেথ, “িসবিদেয়র ছেলেদর বাঝােনা হেয়েছ।”
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সই টাকা িনেয় তােদর যমন বলেত শখােনা হেয়িছল তমনই বলল। ই দীেদর মে য আজও এই গ টাই রচিলত

আেছ।
িশ যেদর সে যী কথা বলেলন
(মাক ১৬:১৪-১৮; লূক ২৪:৩৬-৪৯; যাহন ২০:১৯-২৩;
১৬ এবার

রিরত ১:৬-৮)

সই এগােরা জন িশ য গালীেল িফের িগেয় যী তাঁেদর যমন বেলিছেলন সই মেতা সই পবেত গেলন। ১৭ তাঁরা
যী েক দেখ ভুিম হেয় তাঁেক রণাম করেলন। তেব তাঁেদর কেয়কজেনর মে য সে হ দখা িদল, ১৮ তখন যী কােছ এেস
তােদর বলেলন, “ বেগ ও প ৃিথবীেত পূণ মতা ও ক ৃ ব আমােক দওয়া হেয়েছ। ১৯ তাই তামরা যাও, তামরা িগেয় সকল
জািতর মানুষেক আমার িশ য কর। িপতা, পু র ও পিব র আ ার নােম বাি দাও। ২০ আিম তামােদর যসব আেদশ
িদেয়িছ, সসব তােদর পালন করেত শখাও আর দখ যুগা পয রিতিদন আিম সবদাই তামােদর সে সে আিছ।”

