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1 মাক ১:১৫

মাকিলিখত
সসুমাচার

যী র আগমেনর র িত
(মিথ ৩:১-১২; লকূ ৩:১-৯, ১৫-১৭; যাহন ১:১৯-২৮)

১ ১ ঈ বর পু র *যী রীে র সসুমাচােরর সচুনা: ২ ভাববাদী িযশাইয়র পু েক যমন লখা আেছ,
“ শান! আিম িনেজর সহায়েক তামার আেগ পাঠােবা।

স তামার জ য পথ র ত করেব।” †
৩ “ম রা ের একজেনর রব ঘাষণা করেছ,
‘ তামরা রভরু জ য পথ র ত কর,
তাঁর জ য পথ সরল কর।’” ‡

৪ তাই বাি দাতা যাহন এেলন, িতিন ম রা ের লাকেদর বাি ¶িদি েলন। িতিন রচার কেরিছেলন যন লােকরা
পােপর মা পাবার জ য মন- ফরায় ও বাি নয়। ৫ তােত িযহিূদয়া ও জ শােলেমর সম মানষু তাঁর কােছ যেত
করল। তারা িনেজর িনেজর পাপ বীকার কের যদন নদীেত তাঁর কােছ বা াইজ হেত লাগল।

৬ যাহন উেটর লােমর তরী কাপড় পরেতন। তাঁর কামের চামডা়র কামর ব নী িছল এবং িতিন প পাল ও বনমধু
খেতন।

৭ িতিন রচার করেতন, “আমার পের এমন একজন আসেছন, িযিন আমার থেক শি মান, আিম নীচু হেয় তাঁর পােয়র
জেুতার িফেত খালার যা য নই। ৮ আিম তামােদর জেল বা াইজ করলাম িক িতিন তামােদর পিব র আ ায় বা াইজ
করেবন।”

যী র বাি
(মিথ ৩:১৩-১৭; লকূ ৩:২১-২২)

৯ সই সময় যী গালীেলর নাসরৎ থেক এেলন আর যাহন তাঁেক যদন নদীেত বা াইজ করেলন। ১০ জল থেক ওঠার
সে সে িতিন দখেলন, আকাশ ভাগ হেয় গল এবং পিব র আ া কেপােতর মেতা তাঁর ওপর নেম আসেছন। ১১ আর

বগ থেক এই রব শানা গল, “তিুমই আমার ি রয় পু র। আিম তামােত খবুই স ।”
যী র পরী া

(মিথ ৪:১-১১; লকূ ৪:১-১৩)
১২ এরপরই আ া যী েক রা ের িনেয় গেলন। ১৩ সখােন িতিন চি শ িদন িছেলন, সই সময় শয়তান তাঁেক রলু

করিছল। িতিন ব য প েদর সে থাকেতন আর বগদূতরা এেস তাঁর সবা করেতন।
গালীেল যী র কাজ

(মিথ ৪:১২-১৭; লকূ ৪:১৪-১৫)
১৪ যাহন কারাগাের ব ী হবার পর যী গালীেল গেলন; আর সখােন িতিন ঈ বেরর সসুমাচার রচার করেলন। ১৫ যী

বলেলন, “সময় এেস গেছ; ঈ বেরর রা য খবু কােছ। তামরা পােপর পথ থেক মন ফরাও এবং ঈ বেরর সসুমাচাের
িব বাস কর।”

*১:১ ঈ বর পু র কান কান রীক রিতিলিপেত এই শদ নাই।
†১:২ উ ৃিত মালািখ ৩:১.
‡১:৩ উ ৃিত িযশাইয় ৪০:৩.
¶১:৪ বাি রীক শেদর অথ জেল ডাবােনা অথাৎ ান করােনা।
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যী িকছ ু িশ য মেনানীত করেলন
(মিথ ৪:১৮-২২; লকূ ৫:১-১১)

১৬ গালীল রেদর পাশ িদেয় যেত যেত যী িশেমান এবং তার ভাই আি রয়েক রেদ জাল ফলেত দখেলন, কারণ
তাঁরা মাছ ধরেতন। ১৭ যী তাঁেদর বলেলন, “ওেহ তামরা আমার সে এস, আিম তামােদর মাছ নয়, ঈ বেরর জ য মানষু
ধরেত শখাব।” ১৮ আর তখনই িশেমান এবং আি রয় তাঁেদর জাল ফেল রেখ যী েক অনসুরণ করেলন।

১৯ এরপর িতিন িকছটুা দূর গালীল রেদর পাশ িদেয় এিগেয় গেল িসবিদেয়র ছেল যােকাব ও তার ভাই যাহনেক দখেত
পেলন। তাঁরা তাঁেদর নৗকায় বেস জাল িঠক করিছেলন। ২০ যী তাঁেদর ডাকেলন, তাঁরাও সে সে তাঁেদর বাবা িসবিদয়েক

ভাডা়েট মজরুেদর সে নৗকায় রেখ যী র সে চলেলন।
এক অ িচ আ া র লােকর আেরা যলাভ

(লকূ ৪:৩১-৩৭)
২১ এরপর তাঁরা কফরনাহমূ শহের গেলন। পরিদন শিনবার সকােল, অথাৎ িব রামবাের িতিন সমাজ-গেৃহ িগেয় লাকেদর

িশ া িদেত করেলন। ২২ যী র িশ া েন সবাই আ য হেলন, কারণ িতিন যব ার িশ েকর মেতা নয় িক স ূণ
ক ৃ ব স যি র মেতাই িশ া িদেতন। ২৩ সই সমাজ-গেৃহ হঠাৎ অ িচ আ ায় পাওয়া এক যি চঁিচেয় বলল, ২৪ “ হ
নাসরতীয় যী ! আপিন আমােদর কােছ িক চান? আপিন িক আমােদর বংস করেত এেসেছন? আিম জািন আপিন ক, আপিন
ঈ বেরর সই পিব র যি !”

২৫ িক যী তােক ধমক িদেয় বলেলন, “চপু কর! এই লাকটার ভতর থেক বিরেয় এেসা!” ২৬ সে সে সই অ িচ
আ া ঐ লাকটােক মেড় মচুেড় রচ জাের িচৎকার কের লাকিটর মে য থেক বিরেয় এল।

২৭ এেত রে যেক অবাক হেয় িনেজেদর মে য বলাবিল করেত লাগল, “এ িক যাপার? এটা িক একটা নতনু িশ া?
স ূণ ক ৃে বর সে িতিন িশ া দন, এমনিক অ িচ আ ােদর আেদশ কেরন এবং তারা তাঁর আেদশ মােন।” ২৮ আর
গালীেলর সম অ েল তাঁর কথা ছিডে়য় পডল়।

যী ব েলাকেক সু করেলন
(মিথ ৮:১৪-১৭; লকূ ৪:৩৮-৪১)

২৯ তখন যী ও তাঁর িশ যরা সমাজ-গহৃ ছেড় যােকাব এবং যাহনেক সে িনেয় সাজা িশেমান এবং আি রেয়র বািডে়ত
গেলন।। ৩০ সখােন িশেমােনর শা ডী় বের শ যাশায়ী িছেলন। তাঁরা সে সে িশেমােনর শা ডী়র বেরর কথা যী েক

বলেলন। ৩১ যী তাঁর কােছ গেলন এবং তাঁর হাত ধের উিঠেয় বসােলন, সে সে তাঁর বর ছেড় গল এবং িতিন তাঁেদর
সবা করেত লাগেলন।

৩২ সযূ অ যাওয়ার পর সে য হেল, লােকরা অেনক অসু ও ভেূত-পাওয়া লাকেক যী র কােছ িনেয় এল। ৩৩ আর
শহেরর সম লাক সই বািডর় দরজায় জমা হল। ৩৪ িতিন ব অসু রাগীেক নানা রকার রাগ থেক সু করেলন এবং
লাকেদর মে য থেক ব ভতূ তাডা়েলন। িক িতিন ভতুেদর কান কথা বলেত িদেলন না, কারণ তারা তাঁেক িচনত।

সসুমাচার রচােরর জ য যী র র িত
(লকূ ৪:৪২-৪৪)

৩৫ পেরর িদন ভার হবার আেগ, রাত থাকেত থাকেত িতিন বািড় থেক বিরেয় পডে়লন আর িনজন ােন িগেয় রাথনায়
কাটােলন। ৩৬ িশেমান ও তাঁর স ী যাঁরা যী র সে িছেলন, তাঁেক খুঁজেত বিরেয় পডে়লন। ৩৭ পের যী েক দখেত পেয়
বলেলন, “সবাই আপনার খাঁজ করেছ।”

৩৮ িক িতিন তােদর বলেলন, “চল, আমরা অ য শহের যাই। যন সখােনও আিম রচার করেত পাির, কারণ সই জ যই
আিম এেসিছ।” ৩৯ তাই িতিন সম গালীল রেদেশ িবিভ সমাজ-গেৃহ িগেয় রচার করেত ও ভতূ ছাডা়েত লাগেলন।

যী এক কু রাগীেক সু করেলন
(মিথ ৮:১-৪; লকূ ৫:১২-১৬)

৪০ একিদন এক কু েরাগী তাঁর কােছ এেস হাঁটু গেড় িবনীতভােব তাঁর সাহা য চাইল। স যী েক বলল, “আপিন ইে
করেল আমােক ভাল কের িদেত পােরন।”
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৪১ যী তার রিত মমতায় পণূ হেয় হাত বািডে়য় তােক শ কের বলেলন, “আিম তা-ই চাই, তিুম ভাল হেয় যাও।”
৪২ আর সে সে তার কু রাগ তােক ছেড় গল এবং স সু হল।

৪৩ যী তােক তখনই িবদায় িদেলন। ৪৪ িতিন তােক দঢৃ়ভােব বলেলন, “ দখ, একথা কাউেক বেলা না, িক যাজেকর কােছ
িনেজেক দখাও এবং কু েরাগ থেক সু হওয়ার জ য মািশর িবধান অনযুায়ী ঈ বরেক উপহার দাও, এেত সকেল জানেত
পারেব য তিুম স ূণ সু হেয়ছ।” ৪৫ িক স বাইের িগেয় তার সু হওয়ার কথা এত বশী রচার করেত ও চারিদেক বলেত
লাগল য যী আর রকাে য কান শহের রেবশ করেত পারেলন না। কােজই িতিন শহেরর বাইের িনজেন থেক গেলন
আর লাকরা চারিদক থেক তাঁর কােছ আসেত লাগল।

এক প ুর আেরা যলাভ
(মিথ ৯:১-৮; লকূ ৫:১৭-২৬)

২ ১ কেয়কিদন পের িতিন কফরনাহেূম িফের এেল এই খবর চারিদেক ছিডে়য় পডল় য িতিন বািড় িফের এেসেছন। ২ এর
ফেল এত লাক জড় হল য সখােন িতল ধারেণরও জায়গা রইল না, এমনিক দরজার বাইেরও এতটকুু জায়গা রইল না।

িতিন তােদর কােছ ঈ বেরর বা য রচার করেত লাগেলন। ৩ সই সময় চারজন লাক খােট কের এক প ুেক তাঁর কােছ
িনেয় এল। ৪ তারা সই প ু লাকিটেক যী র কােছ িনেয় যেত পারল না, তাই যী যখােন িছেলন সখানকার ছােদর িকছ ু
টািল খেুল ফাঁকা কের, িঠক তাঁর সামেন খািটয়া সেমত সই প ু লাকিটেক নািমেয় িদল। ৫ তােদর িব বাস দেখ যী সই
প ু লাকিটেক বলেলন, “বাছা, তামার সব পােপর মা হল।”

৬ সখােন িকছ ু যব ার িশ ক বেস িছেলন, তাঁরা মেন মেন ভাবেত লাগেলন, ৭ “এ লাকিট এমন কথা বলেছ কন? এ
য ঈ বর িন া করেছ; ঈ বর ছাডা় আর ক পাপ মা করেত পােরন?”

৮ যী িনেজর আ ায় যব ার িশ কেদর মেনর কথা জানেত পের তখনই তােদর বলেলন, “ তামরা এসব কথা ভাবছ
কন? ৯–১০ কানটা বলা সহজ, ‘ তামার পাপ মা করা হল’ অথবা ওঠ, তামার খািটয়া িনেয় চেল যাও?” িক পিৃথবীেত পাপ
মা করার মতা য মানবপেু রর আেছ এটা আিম তামােদর রমাণ কের দব। তাই িতিন সই প ু লাকিটেক বলেলন,

১১ “আিম তামায় বলিছ ওঠ! তামার খািটয়ািট তেুল িনেয় তামার ঘের চেল যাও।”
১২ স উেঠ দাঁডা়ল এবং সে সে তার খািটয়ািট তেুল িনেয় সকেলর সামেন িদেয় হঁেট বিরেয় গল। এেত সকেল আ য

হেয় ঈ বেরর রশংসা কের বলল, “এর আেগ আমরা এমন কখনও দিখিন।”
লিবর যী েক অনসুরণ

(মিথ ৯:৯-১৩; লকূ ৫:২৭-৩২)
১৩ এরপর িতিন আবার রেদর ধাের িফের গেল, সম লাক তাঁর কােছ এল, আর িতিন তােদর িশ া িদেত লাগেলন।

১৪ পের িতিন পেথ যেত যেত দখেলন, এক কর আদায়কারী, আলেফেয়র ছেল লিব কর আদােয়র ঘের বেস আেছন। িতিন
তােক বলেলন, “এস, আমার সােথ চল।” তা েন লিব উেঠ পডে়লন এবং যী র সে গেলন।

১৫ পের িতিন লিবর বািডে়ত এেস খেত বসেলন, আর অেনক কর আদায়কারী এবং ম লাক যী ও তাঁর িশ যেদর
সে খেত বসল, (কারণ তােদর মে য অেনেকই তাঁর অনগুামী িছল।) ১৬ িক ফরীশী দেলর যব ার িশ করা যী েক কর
আদায়কারী ও ম লাকেদর সে খেত দেখ তাঁর িশ যেদর বলেলন, “যী কর আদায়কারী ও ম লাকেদর সে খেত
বেসন কন?”

১৭ এই কথা েন যী তােদর বলেলন, “সু লােকর িচিকৎ সেকর রেয়াজন নই, িক রাগীেদর জ যই িচিকৎসেকর
রেয়াজন। আিম ধািমকেদর নয়, িক পাপীেদর ডাকেত এেসিছ।”

যী অ য ধমীয় নতােদর থেক আলাদা িছেলন
(মিথ ৯:১৪-১৭; লকূ ৫:৩৩-৩৯)

১৮ সই সময় যাহেনর §িশ যরা এবং ফরীশীরা উেপাস করিছেলন। তাই িকছ ু লাক যী র কােছ এেস তাঁেক বলল,
“ যাহেনর এবং ফরীশীেদর িশ যরা উেপাস কের; িক আপনার িশ যরা উেপাস কের না কন?”

১৯ যী তােদর বলেলন, “বর সে থাকেত িক িবেয় বািডর় অিতিথরা উেপাস করেত পাের? যেহতু বর তােদর সে আেছ
তাই তারা উেপাস কের না। ২০ িক এমন সময় আসেব যখন বরেক তােদর কাছ থেক িনেয় যাওয়া হেব; আর সই িদন তারা
উেপাস করেব।

§২:১৮ যাহন বাি দাতা যাহন িযিন যী র আগমেণর িবষেয় ই দীেদর কােছ রচার কেরিছেলন। মাক ১:৪-৮.
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২১ “পরুােনা কাপেড় কউ নতনু কাপেডর় টকুেরা িদেয় তািল দয় না; তািল িদেল সই নতনু কাপডি়ট পরুােনা কাপড় থেক
িছঁেড় বিরেয় আেস আর ছঁডা় জায়গািট আেরা বড় হেয় যায়। ২২ পরুােনা চামডা়র থিলেত কউ নতনু রা ারস ঢােল না,
ঢালেল থিল ফেট যায়, তােত রা ারস এবং চামডা়র থিল েটাই ন হেয় যায়। নতনু রা ারেসর জ য নতনু থিলরই

রেয়াজন।”
িকছ ু ই দী যী র সমােলাচনা করেলন

(মিথ ১২:১-৮; লকূ ৬:১-৫)
২৩ কান এক িব রামবাের যী শ য ে রর ম য িদেয় যাি েলন; আর তাঁর িশে যরা যেত যেত শে যর শীষ িছঁেড়

িছঁেড় খাি েলন। ২৪ এেত ফরীশীরা তাঁেক বলল, “ দখ, িব রামবাের তামার িশে যরা এমন কাজ কন করেছ, যা করা উিচত
নয়?”

২৫ িতিন তােদর বলেলন, “দায়দূ ও তাঁর স ীরা খাবােরর অভােব ুধাত হেয় িক কেরিছেলন তামরা িক পড় িন? ২৬ অিবয়াথর
যখন রধান যাজক িছেলন সই সময় দায়দূ কমন কের ঈ বেরর গেৃহ িগেয় য িট যাজক ছাডা় অ য আর কােরা খাওয়া
িবিধ-স ত িছল না, তা িনেজ খেয়িছেলন ও তাঁর স ীেদর খাইেয়িছেলন?”

২৭ যী তােদর আেরা বলেলন, “মানেুষর জ যই িব রামবােরর সিৃ হেয়েছ, িক িব রামবােরর জ য মানষু স ৃ হয়িন।
২৮ তাই মানবপু র **িব রামবােররও রভ।ু”

এক প ু লােকর আেরা যলাভ
(মিথ ১২:৯-১৪; লকূ ৬:৬-১১)

৩ ১ আবার িতিন সমাজ-গেৃহ গেলন। সখােন একটা লাক িছল, যার একটা হাত প ু হেয় িগেয়িছল। ২ িতিন লাকিটেক সু
কেরন িক না, তা দখার জ য িকছ ু লাক তাঁর িদেক নজর রাখল, যােত তাঁর দাষ ধরেত পাের। ৩ যী সই লাকিটেক,

যার হাত প ু হেয় গেছ তােক বলেলন, “সকেলর সামেন এেস দাঁডা়ও।”
৪ পের িতিন তােদর বলেলন, “িব রামবাের লােকর উপকার, না িত করা, কানিট িবিধস ত? জীবন র া করা না জীবন

ন করা, কানিট িবিধস ত?” িক তারা চপু কের থাকল।
৫ তখন িতিন দিৃ েত তােদর চািরিদেক তাকােলন এবং তােদর কেঠার মেনর জ য ঃখ রকাশ কের সই লাকিটেক

বলেলন, “ তামার হাত বাডা়ও।” স তার হাত বািডে়য় িদেল তার হাত ভাল হেয় গল। ৬ ফরীশীরা বিরেয় িগেয় সে সে
হেরাদীয়েদর সােথ যী র িব ে ষডয় র করেত লাগল, য কমন কের তাঁেক হ যা করেত পাের।

ব মানষু যী র অনগুামী হেলন
৭ যী তাঁর িশ যেদর িনেয় গালীল রেদর িদেক গেলন। গালীল, িযহিূদয়া, জ শােলম, ইেদাম এমন িক যদন নদীর

অপর পাের সার ও সীেদান থেক ব েলাক তাঁেদর িপছেন িপছেন এল। ৮ িতিন য সম অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন তা েন
এই িবশাল জনতা তাঁর কােছ এেসিছল।

৯ যােত ভীেডর় চাপ তাঁর ওপের না পেড,় তাই িতিন িশ যেদর তাঁর জ য একটা ছাট নৗকা র ত রাখেত বলেলন। ১০ িতিন
ব লাকেক সু কেরিছেলন, তাই সম রাগী তাঁেক শ করার জ য ঠলােঠিল করিছল। ১১ অ িচ আ ায় পাওয়া রাগীরা
তাঁেক দখেত পেলই তাঁর পােয়র সামেন পেড় চঁিচেয় বলত, “আপিন ঈ বেরর পু র!” ১২ িক িতিন তােদর কেঠারভােব
িতর ার করেতন যােত তারা তাঁর পিরচয় না দয়।

যী বােরাজন রিরতেক মেনানীত করেলন
(মিথ ১০:১-৪; লকূ ৬:১২-১৬)

১৩ তারপর িতিন পাহােডর় ওপের উেঠ িনেজর ই ামেতা িকছ ু লাকেক কােছ ডাকেল তাঁরা তাঁর কােছ এেলন। ১৪ আর িতিন
বােরাজনেক রিরত পেদ িনেয়াগ করেলন যন তাঁরা তাঁর সােথ সােথ থােক এবং বা য রচােরর জ য যন িতিন তাঁেদর
পাঠােত পােরন। ১৫ তাঁেদর িতিন ভতূ ছাডা়বার মতাও িদেলন। ১৬ িতিন য বােরাজনেক মেনানীত কেরন তাঁেদর নাম
িশেমান যােক িতিন নাম িদেলন িপতর;

**২:২৮ মানবপু র যী , দািনেয়ল ৭:১৩-১৪ রীে র এ আেরক নাম, যােক ঈ বর তাঁর লাকেদর উ ার করার জ য
মেনানীত কেরিছেলন।
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১৭ যােকাব িযিন িসবিদেয়র ছেল এবং যােকােবর ভাই যাহন; (যােদর িতিন নাম িদেয়িছেলন, বােনরগশ যার অথ “ মঘ বিনর
পু র।”)

১৮ আি রয়,
িফিলপ,
বথলময়,
মিথ,
থামা,

আলেফেয়র ছেল যােকাব,
থে য়,
দশ-ভ , ††দেলর িশেমান

১৯ এবং িযহদূা ঈ িরেয়াতীয় ( য যী েক শ র হােত ধিরেয় িদেয়িছল।)
কউ কউ বলল যী র মে য িদয়াবল আেছ

(মিথ ১২:২২-৩২; লকূ ১১:১৪-২৩; ১২:১০)
২০ িতিন ঘের িফের এেল সখােন আবার এত লােকর ভীড় হল, য তাঁরা খেতও সময় পেলন না। ২১ যী র বািডর় লাকরা

এইসব িবষয় জানেত পের তাঁেক বািড় িনেয় যাবার জ য এেলন, কারণ লাকরা বলিছল য িতিন পাগল হেয় গেছন।
২২ জ শােলম থেক য যব ার িশ করা এেসিছেলন তাঁরা বলেলন, “যী েক বলসবেুব পেয়েছ, ভতুেদর রাজার

সাহাে য যী ভতূ ছাডা়য়।”
২৩ তখন িতিন তােদর কােছ ডেক দ ৃ া িদেয় বলেত করেলন, “ কমন কের শয়তান িনেজ শয়তানেক ছাডা়েত পাের?

২৪ কান রা য যিদ িনেজর িবপে িনেজ ভাগ হেয় যায়, তেব সই রা য িটকেত পাের না। ২৫ আবার কান পিরবাের যিদ
পািরবািরক কলহ হয়, তেব সই পিরবার এক থাকেত পাের না। ২৬ আবার শয়তান যিদ িনেজর িব ে ই িনেজ দাঁডা়য়
তেব সও িটকেত পাের না, তার শষ হেবই।

২৭ “ কউই একজন শি শালী মানেুষর বািডে়ত ঢেুক তার র য লঠু করেত পাের না, যিদ না স সই শি শালী লাকিটেক
আেগ বাঁেধ। আর বাঁধার পরই স তার ঘর লঠু করেত পাের।

২৮ “আিম তামােদর সি য বলিছ, মানষু য সম পাপ এবং ঈ বেরর িন া কের সই সম পােপর মা হেত পাের;
২৯ িক যিদ কউ পিব র আ ার িন া কের তেব তার মা নই, তার পাপ িচর ায়ী।”

৩০ িতিন এইসব কথা যব ার িশ কেদর বলেলন, কারণ তারা বেলিছল, তাঁেক অ িচ আ ায় পেয়েছ।
যী র অনগুামীরাই তাঁর যথাথ পিরবার
(মিথ ১২:৪৬-৫০; লকূ ৮:১৯-২১)

৩১ সই সময় তাঁর মা ও ভাইরা তাঁর কােছ এেলন এবং বাইের দাঁিডে়য় তাঁরা যী েক লাক মারফৎ ডেক পাঠােলন। ৩২ তখন
তাঁর চারিদেক ভীড় কের য লাকরা বেসিছল, তারা তাঁেক বলল, “ দখনু, আপনার মা, ভাই ও বােনরা ‡‡আপনার জ য বাইের
অেপ া করেছন।”

৩৩ তার উ ের িতিন তােদর বলেলন, “ ক আমার মা? আমার ভাইরা বা কারা?” ৩৪ যারা তাঁেক িঘের বেসিছল তােদর িদেক
তািকেয় িতিন বলেলন, “এরাই আমার মা ও ভাই। ৩৫ য কউ ঈ বেরর ই া পালন কের, সই আমার মা, ভাই ও বান।”

একজন চাষীর বীজ বানার কািহনী
(মিথ ১৩:১-৯; লকূ ৮:৪-৮)

৪ ১ পের আবার িতিন রেদর ধাের লাকেদর কােছ িশ া িদেত লাগেলন। তােত এত লাক তাঁর কােছ জেডা় হল য, িতিন
একটা নৗকায় উেঠ বসেলন আর রেদর পােড় সম লাকরা এেস ভীড় করল। ২ তখন দ ৃ াে র মা যেম িতিন তােদর

উে ে য িশ া িদেত লাগেলন, বলেলন,
৩ “ শান! এক চাষী বীজ বনুেত গল। ৪ বানার সময় কতক েলা বীজ পেথর পােশ পডল়, তােত পািখরা এেস তা খেয়

ফলল। ৫ আবার কতক েলা বীজ পাথেুর জিমেত পডল়, সখােন বশী মািট িছল না। বশী মািট না থাকােত খবু তাডা়তািড় বীজ

††৩:১৮ দশ-ভ দশ ভে রা িছল ই দীেদর একিট রাজৈনিতক দল।
‡‡৩:৩২ বােনরা কান কান রীক রিতিলিপেত এই শদ নাই।
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থেক অ ুর বার হল: ৬ িক সযূ ওঠার সােথ সােথ অ ুর েলা িকেয় গল, কারণ এর শকড় গভীের িছল না। ৭ কতক েলা
বীজ কাঁটােঝােপর মে য িগেয় পডল়, কাঁটাবন বেড় িগেয় চারাগাছ েলােক বাডে়ত িদল না, ফেল স গােছ কান ফল হল না।
৮ কতক েলা বীজ ভাল জিমেত পডল় এবং তার থেক অ ুর বরল, আর তা বেড় ফল িদল। যা বানা হেয়িছল তার ি রশ

ণ, ষাট ণ ও একেশা ণ ফল িদল।”
৯ িতিন তােদর বলেলন, “যার শানার মত কান আেছ স নকু।”

যী কন দ ৃ া মলূক কািহনীর যবহার করেলন
(মিথ ১৩:১০-১৭; লকূ ৮:৯-১০)

১০ পের যখন িতিন একা িছেলন, তাঁর িশ যরা সই বােরাজন রিরেতর সােথ তাঁেক তাঁর দ ৃ াে র অথ িজ াসা করেলন।
১১ তখন িতিন তাঁেদর বলেলন, “ঈ বেরর রাে যর িনগঢ়ূতৎ ব তামােদর বলা হেয়েছ; িক যাঁরা ঈ বেরর রাে যর

বাইেরর লাক তােদর কােছ সব িকছইু দ ৃ াে র মা যেম বলা হে । ১২ যােত,
‘তারা দখেব িক উপলি করেত পারেব না।
তারা নেব অথচ বঝুেব না,
পােছ তারা িফের আেস ও তােদর মা করা যায়।’” ¶¶

যী বীজ বানার দ ৃ া যা যা করেলন
(মিথ ১৩:১৮-২৩; লকূ ৮:১১-১৫)

১৩ িতিন তােদর বলেলন, “ তামরা িক এই দ ৃ াে র অথ বঝুেত পার না? তেব কমন কের অ য সব দ ৃ া বঝুেব? ১৪ সই
চাষী হল সই লাক, য ঈ বেরর িশ া মানেুষব কােছ িনেয় যায়। ১৫ িকছ ু লাক সই পেথর পােশ পডা় বীেজর মেতা, যােদর
মে য ঈ বেরর িশ া বানা যায়, আর তারা শানার সে সে শয়তান এেস তােদর মন থেক য িশ া বানা হেয়িছল তা
িনেয় যায়।

১৬ “িকছ ু লাক সই পাথেুর জিমেত পডা় বীেজর মেতা, যারা িশ া শানার সােথ সােথ তা আনে রহণ কের। ১৭ িক
তােদর দেয়র গভীের মলূ যায় না, তারা অ সময় ি র থােক। সই িশ া রহেণর জ য যই তােদর ওপর ক অথবা
তাডন়া আেস, অমিন তারা সই পথ ছেড় দয়।

১৮ “িকছ ু লাক সই কাঁটােঝােপ বানা বীেজর মেতা যারা িশ া শােন, ১৯ িক সংসােরর িচ া, অেথর মায়া ও অ যা য
িবষেয়র অিভলাষ মেনর ভতর িগেয় ঐ বা য চেপ রােখ, আর তাই তােত কান ফল হয় না।

২০ “আর িকছ ু লাক সই উবর জিমেত পডা় বীেজর মত, যারা সই বা য সকল েন রহণ কের এবং ি রশ ণ, কউ
ষাট ণ ও কউ শত ণ ফল উৎপ কের।”

তামােদর যা আেছ তা অব যই যবহার কেরা
(লকূ ৮:১৬-১৮)

২১ িতিন তােদর আেরা বলেলন, “ রদীপ বেল িক কউ ধামা চাপা িদেয় বা খােটর নীেচ রােখ? বািতদােনর ওপের রাখবার
জ য িক তা বােল না? ২২ কারণ এমন গাপন িকছইু নই যা রকাশ করা যােব না, এমন লকুােনা িকছ ু নই যা রকাশ
হেব না। ২৩ যিদ তামােদর কান থােক তেব শান! ২৪ তারপর িতিন তােদর বলেলন, তামরা যা নছ সই িবষেয় মেনােযাগ
দাও। য দাঁিডপ়া ায় তিুম মাপেব সই দাঁিডপ়া ায় তামােদর জ যও মেপ দওয়া হেব, এমনিক আেরা বশী দওয়া হেব।
২৫ কারণ যার আেছ তােক আেরা দওয়া হেব; আর যার নই তার যা আেছ তাও তার কাছ থেক কেড় নওয়া হেব।”

যী বীেজর দ ৃ া মলূক কািহনী যবহার করেলন
২৬ িতিন আেরা বলেলন, “ঈ বেরর রা য এইরকম, একজন লাক জিমেত বীজ ছডা়ল। ২৭ পের স িদন রাত ঘিুমেয় জেগ

উঠল; ইিতমে য ঐ বীজ থেক অ ুর হল ও বাডে়ত লাগল; কমন কের বাডে়ছ স তা জানল না। ২৮ জিমেত িনেজ থেক চারা
গাছ বড় হেত লাগল। রথেম অ ুর, তারপর শীষ এবং শীেষর মে য স ূণ শ য দানা হল। ২৯ সই ফসল পাকেল পের স
সােথ সােথ কাে লাগাল কারণ ফসল কাটার সময় হেয়েছ।”

¶¶৪:১২ উ ৃিত িযশাইয় ৬:৯-১০.
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ঈ বেরর রা য সরেষ দানার মেতা
(মিথ ১৩:৩১-৩২, ৩৪-৩৫; লকূ ১৩:১৮-১৯)

৩০ যী বলেলন, “আমরা িকেসর সােথ ঈ বেরর রাে যর তলুনা করব? কা দ ৃ াে র সাহাে যই বা তা বাঝাব? ৩১ এটা
হল সরেষ দানার মেতা, সই বীজ মািটেত বানার সময় মািটর সম বীেজর মে য সবেচেয় ছাট; ৩২ িক রাপণ করা হেল
তা বাডে়ত বাডে়ত সম চারাগােছর থেক বড় হেয় ওেঠ এবং তােত ল বা ল বা ডালপালা গজায় যােত পািখরা তার ছায়ার
নীেচ বাসা বাঁধেত পাের।”

৩৩ এইরকম আরও অেনক দ ৃ াে র সাহাে য িতিন তােদর কােছ িশ া িদেতন; িতিন তােদর বাঝবার মতা অনসুাের িশ া
িদেতন। ৩৪ দ ৃ া ছাডা় তােদর িকছইু বলেতন না; িক িশ যেদর সে একা থাকার সময়, িতিন তােদর সম িকছ ু বিুঝেয়
বলেতন।

যী ঝড় থামােলন
(মিথ ৮:২৩-২৭; লকূ ৮:২২-২৫)

৩৫ ঐিদন সে য হেল িতিন িশ যেদর বলেলন, “চল, আমরা রেদর ওপাের যাই।” ৩৬ তখন তাঁরা লাকেদর িবদায়
িদেয়, িতিন নৗকায় য অব ায় বেসিছেলন, তমিনভােবই তাঁেক সে িনেয় গেলন, সখােন আরও নৗকা তােদর সে িছল।
৩৭ দখেত দখেত রচ ঝড় উঠল এবং ঢউ েলা নৗকায় এমন আছেড় পডে়ত লাগল য নৗকা জেল ভের উঠেত লাগল।
৩৮ সইসময় যী নৗকার িপছন িদেক বািলেশ মাথা িদেয় ঘেুমাি েলন। তাঁরা তাঁেক জািগেয় বলেলন, “ , আপনার িক িচ া
হে না য আমরা সকেল ডবুেত বেসিছ?”

৩৯ তখন িতিন জেগ উেঠ ঝডে়ক ধমক িদেলন ও সমু রেক বলেলন, “থাম! শা হও!” সে সে ঝড় থেম গল, আর
সবিকছ ু শা হল।

৪০ তখন িতিন তােদর বলেলন, “ তামরা এত ভীতু কন? তামােদর িক এখনও িব বাস হয় িন?”
৪১ িক িশ যরা আরও ভয় পেয় পর েরর মে য বলাবিল করেত লাগেলন, “ইিন তেব ক? এমন িক ঝড় এবং সমু রও

এঁর কথা শােন।”
যী একজন অ িচ আ ায় পাওয়া লাকেক সু করেলন

(মিথ ৮:২৮-৩৪; লকূ ৮:২৬-৩৯)

৫ ১ এরপর যী এবং তাঁর িশ যরা রেদর ওপাের গরােসনীেদর দেশ এেলন। ২ িতিন নৗকা থেক নামার সােথ সােথ
একিট লাক কবর ান থেক তাঁর সামেন এল, তােক অ িচ আ ায় পেয়িছল। ৩ স কবর ােন বাস করত, কউ তােক

শকল িদেয়ও বঁেধ রাখেত পারত না। ৪ লােক বারবার তােক বডী় ও শকল িদেয় বাঁধত; িক স শকল িছঁেড় ফলত এবং
বডী় ভে টকুেরা করত, কউ তােক বশ করেত পারত না। ৫ স রাত িদন সব সময় কবরখানা ও পাহািড় জায়গায় থাকত

এবং িচৎকার কের লাকেদর ভয় দখাত এবং ধারােলা পাথর িদেয় িনেজেক ত-িব ত করত।
৬ স দূর থেক যী েক দেখ ছেুট এেস রণাম করল। ৭–৮ আর খবু জাের চঁিচেয় বলল, “ হ ঈ বেরর সবেচেয় মহান

পু র যী , আপিন আমায় িনেয় িক করেত চান? আিম আপনােক ঈ বেরর িদি য িদি , আমােক য রণা দেবন না!” কারণ
িতিন তােক বেলিছেলন, “ওেহ অ িচ আ া, এই লাকিট থেক বিরেয় যাও।”

৯ িতিন তােক িজে স করেলন, “ তামার নাম িক?”
স তাঁেক বলল, “আমার নাম বািহনী, কারণ আমরা অেনেক আিছ।” ১০ তখন স যী র কােছ িমনিত করেত লাগল, যন

িতিন তােদর সই অ ল থেক তািডে়য় না দন।
১১ সখােন পবেতর পােশ একদল েয়ার চরিছল, ১২ আর তারা (অ িচ আ ারা) যী েক অননুয় কের বলল, “আমােদর এই

েয়ােরর পােলর মে য ঢকুেত কুম িদন।” ১৩ িতিন তােদর অনমুিত িদেল সই অ িচ আ ারা বাইের এেস েয়ারেদর মে য
ঢেুক পডল়। তােত সই েয়ােরর পাল, কমেবশী হাজার েয়ার দৗেড় ঢালু পাড় িদেয় রেদ িগেয় পডল় এবং ডেুব মরল।

১৪ তখন যারা েয়ার েলােক চরাি ল তারা পািলেয় গল এবং শহের ও খামার বািড় িলেত িগেয় খবর িদল। তখন িক
হেয়েছ তা দখার জ য লাকরা এল। ১৫ তারা যী র কােছ এেস দখল, সই অ িচ আ ায় পাওয়া লাকিট, যােক ভেূত
পেয়িছল, স কাপড় পের স ূণ সু অব ায় বেস আেছ। তােত তারা ভয় পল, ১৬ আর যাঁরা ঐ অ িচ আ ায় পাওয়া
লাকিটর ও েয়ােরর পােলর ঘটনা দেখিছল তারা সম ঘটনা যা ঘেটিছল তা বলল। ১৭ তখন তারা যী েক অননুয় কের

তােদর অ ল ছেড় চেল যেত বলল।
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১৮ পের িতিন নৗকায় উঠেছন, এমন সময় য লাকিটেক ভেূত পেয়িছল, স তাঁেক অননুয় কের বলল, যন স তাঁর সে
থাকেত পাের। ১৯ িক যী তােক অনমুিত িদেলন না, বরং বলেলন, “তিুম তামার পিরবার ও ব ুবা বেদর কােছ িফের যাও
আর ঈ বর তামার জ য যা যা কেরেছন ও তামার রিত য দয়া দিখেয়েছন তা তােদর বিুঝেয় বল।”

২০ তখন স চেল গল এবং রভু তার জ য যা যা কেরেছন, তা িদকাপিল অ েল রচার করেত লাগল, তােত সকেল
অবাক হেয় গল।

মতৃ বািলকার জীবন লাভ ও অসু রীেলােকর আেরা য লাভ
(মিথ ৯:১৮-২৬; লকূ ৮:৪০-৫৬)

২১ পের যী নৗকায় আবার রদ পার হেয় অ য পােড় এেল অেনক লাক তাঁর কােছ ভীড় করল। িতিন রেদর তীেরই
িছেলন। ২২ আর সমাজগেৃহর নতােদর মে য যায়ীর নােম এক যি এেস তাঁেক দেখ তাঁর পােয় পডে়লন ২৩ এবং অেনক
অননুয় কের তাঁেক বলেলন, “আমার মেয় মর মর, আপিন এেস মেয়িটর ওপর হাত রাখনু যােত স সু হয় ও বাঁেচ।”

২৪ তখন িতিন তার সে গেলন। ব েলাক তাঁর পছন পছন চলল, আর তাঁর চারিদেক ঠলােঠিল করেত লাগল।
২৫ একিট রীেলাক বােরা বছর ধের র রাব রােগ ভগুিছল। ২৬ অেনক িচিকৎসেকর সাহা য িনেয় এবং সব ব যয়

কেরও এতটকুু ভাল না হেয় বরং আেরা অসু হেয় পেডি়ছল।
২৭ স যী র িবষয় েন ভীেডর় মে য তাঁর িপছন িদেক এেস তাঁর পাশাক শ করল। ২৮ স মেন মেন ভেবিছল, “যিদ

কবল তাঁর পাশাক ছ ুঁেত পাির, তেবই আিম সু হব।” ২৯ আর সে সে তার র রাব ব হল এবং স তার শরীের অনভুব
করল য সই রাগ থেক সু হেয়েছ। ৩০ যী সে সে বঝুেত পারেলন য তাঁর ম য থেক শি বার হেয়েছ। তাই ভীেডর়
মে য মখু িফিরেয় বলেলন, “ ক আমার পাশাক শ কেরেছ?”

৩১ তাঁর িশে যরা তাঁেক বলেলন, “আপিন দখেছন, লাকরা আপনার ওপের ঠলােঠিল কের পডে়ছ, তবু বলেছন, ‘ ক
আমােক শ করল?’”

৩২ িক য এই কাজ কেরেছ, তােক দখবার জ য িতিন চারিদেক দখেত লাগেলন। ৩৩ তখন সই রীেলাকিট ভেয়
কাঁপেত কাঁপেত তার রিত িক করা হেয়েছ তা জানােত তাঁর পােয় পডল় এবং সম সি য কথা তাঁেক বলল। ৩৪ তখন যী
তােক বলেলন, “ তামার িব বাস তামােক ভাল কেরেছ, শাি েত চেল যাও ও তামার রাগ থেক সু থাক।”

৩৫ িতিন এই কথা বলেছন, সই সময় সমাজগেৃহর নতা যায়ীেরর বািড় থেক লাক এেস বলল, “আপনার মেয় মারা
গেছ, েক আর ক দবার কান কারণ নই।”

৩৬ িক যী তােদর কথায় কান না িদেয় যায়ীরেক বলেলন, “ভয় কেরা না, কবল িব বাস রােখা।”
৩৭ আর িতিন িপতর, যােকাব ও যােকােবর ভাই যাহনেক ছাডা় আর কাউেক িনেজর সে যেত িদেলন না। ৩৮ পের তাঁরা

সমাজগেৃহর নতার বািডে়ত এেস দখেলন সখােন গালমাল হে , কউ কউ শােক িচৎকার কের কাঁদেছ ও িবলাপ করেছ।
৩৯ িতিন িভতের িগেয় তােদর বলেলন, “ তামরা গালমাল করছ ও কাঁদছ কন? মেয়িট তা মের িন, স ঘিুমেয় আেছ।”
৪০ এেত তারা তাঁেক উপহাস করল।

িক িতিন সকলেক বাইের বার কের িদেয়, মেয়িটর বাবা, মা ও িনেজর িশ যেদর িনেয় যখােন মেয়িট িছল সখােন
গেলন। ৪১ আর মেয়িটর হাত ধের বলেলন, “ টািলথা কুমী! ” যার অথ “খকুুমিন, আিম তামােক বলিছ ওঠ!” ৪২ মেয়িট

সে সে উেঠ হঁেট বডা়েত লাগল। তার বয়স তখন বােরা বছর িছল। তাই দেখ তারা সকেল খবু আ য হেয় গল। ৪৩ পের
িতিন তােদর এই দঢৃ় আেদশ িদেলন যােত কউ এটা জানেত না পাের; আর মেয়িটেক িকছ ু খেত িদেত বলেলন।

যী িনেজর শহের গেলন
(মিথ ১৩:৫৩-৫৮; লকূ ৪:১৬-৩০)

৬ ১ পের যী তাঁর িশ যেদর িনেয় সখান থেক িনেজর শহের চেল এেলন। ২ এরপর িতিন িব রামবাের সমাজ-গেৃহ িশ া
িদেত লাগেলন; আর সম লাক তাঁর িশ া েন আ য হল। তারা বলল, “এ কাথা থেক এ সম িব তা অজন করল?

এ িক কের এমন িব তার সে কথা বেল? িক কেরই বা এইসব অেলৗিকক কাজ কের? ৩ এ তা সই ছেুতার িমি র এবং
মিরয়েমর ছেল; যােকাব, যািস, িযহদূা ও িশেমােনর ভাই; তাই নয় িক? আর এর বােনরা িক আমােদর মে য নই?” এইসব
িচ া তােদর মাথায় আসায় তারা তাঁেক রহণ করেত পারল না।

৪ তখন যী তােদর বলেলন, “িনেজর শহর ও িনেজর আ ীয় বজন এবং পিরজনেদর মে য ভাববাদী স ািনত হন না।”
৫ িতিন সখােন কান অেলৗিকক কাজ করেত পারেলন না। ধু কেয়কজন রাগীর ওপর হাত রেখ তােদর সু করেলন। ৬ তারা
য তাঁর ওপর িব বাস করল না, এেত িতিন আ য হেয় গেলন। এর পের িতিন চারিদেক রােম রােম ঘেুর িশ া িদেলন।
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যী তাঁর িশ যেদর রচাের পাঠােলন
(মিথ ১০:১, ৫-১৫; লকূ ৯:১-৬)

৭ পের িতিন সই বােরাজনেক ডেক জন জন কের তাঁেদর পাঠােত করেলন এবং তাঁেদর অ িচ আ ার ওপের মতা
দান করেলন। ৮ িতিন তাঁেদর আেদশ িদেলন যন তারা পেথ চলবার জ য একটা লািঠ ছাডা় আর িকছ ুসে না নয় এবং িট,
থেল এমনিক কামরব নীেত কান টাকাপয়সা িনেতও বারণ করেলন। ৯ তেব বলেলন, পােয় জেুতা পরেব িক কান বাডি়ত
জামা নেব না। ১০ িতিন আরও বলেলন, তামরা য কান শহের য বািডে়ত ঢকুেব, সই শহর না ছাডা় পয সই বািডে়ত
থেকা। ১১ যিদ কান শহেরর লাক তামােদর রহণ না কের বা তামােদর কথা না শােন তেব সখান থেক চেল যাবার সময়

তােদর উে ে য সাে ্যর জ য িনেজর িনেজর পােয়র ধেূলা সখােন ঝেড় ফেলা।
১২ পের তাঁরা িবিভ জায়গায় ছিডে়য় পডে়লন, রচার করেত আর করেলন এবং লাকেদর মন- ফরােত বলেলন। ১৩ তাঁরা

অেনক ভতূ ছাডা়েলন ও অেনক লাকেক তল মািখেয় সু করেলন।
হেরাদ ভাবেলন যী ই যাহন

(মিথ ১৪:১-১২; লকূ ৯:৭-৯)
১৪ যী র সনুাম চারিদেক এমন ছিডে়য় পেডি়ছল, য রাজা হেরাদও §§ স কথা নেত পেলন। িকছ ু লাক বলল,

“বাি দাতা যাহন বঁেচ উেঠেছন, আর সইজ যই িতিন এইসব অেলৗিকক কাজ করেছন।”
১৫ িক কউ কউ বলল, “িতিন এিলয়।” *

আবার কউ কউ বলল, “িতিন রাচীনকােলর কান ভাববাদীর মেতাই একােলর একজন ভাববাদী।”
১৬ িক হেরাদ তাঁর কথা েন বলেলন, “উিন সই যাহন, যাঁর মাথা কেট ফলার িনেদশ িদেয়িছলাম, িতিনই আবার বঁেচ

উেঠেছন।”

বাি দাতা যাহেনর মতৃু্য
১৭ হেরাদ িনেজর ভাই িফিলেপর রী হেরািদয়ােক িবেয় কেরিছেলন, সই জ য িনেজর লাক পািঠেয় যাহনেক র ার

কের কারাগাের রেখিছেলন। ১৮ কারণ যাহন হেরাদেক বেলিছেলন, “ভাইেয়র রীেক িনেজর কােছ রাখা িঠক নয়।”
১৯ হেরািদয়া রােগ যাহনেক মের ফলেত চেয়িছল, িক পাের িন। ২০ কারণ হেরাদ যাহনেক ধািমক এবং পিব র লাক
জেন ভয় করেতন, সইজে য িতিন তাঁেক র া করেতন। তাঁর কথা েন িতিন অ য িবচিলত হেতন তবওু তাঁর কথা নেত

ভালবাসেতন।
২১ শষ পয হেরািদয়া যা চেয়িছেলন সই সেুযাগ এেস গল। হেরাদ তাঁর জ িদেন রাসােদর উ পদ কমচারী,

সনাবািহনীর অ য ও গালীেলর গ যমা য নাগিরকেদর জ য নশেভােজর আেয়াজন করেলন; ২২ আর হেরািদয়ার মেয়
এেস রাজা ও িনমি রত অিতিথেদর নাচ দিখেয় মু করল।

রাজা সই মেয়েক বলেলন, “আমােক বল তিুম িক চাও? তিুম যা চাইেব তা-ই দব।” ২৩ িতিন শপথ কের আেরা বলেলন,
“আমার কােছ যা চাইেব আিম তাই দব, এমনিক অেধক রা যও দব।”

২৪ তােত স বিরেয় িগেয় তার মােক িজ াসা করল, “আিম িক চাইব?”
স বলল, “বাি দাতা যাহেনর মাথা।”

২৫ মেয়িট তাডা়তািড় রাজার কােছ িফের গল এবং বলল, “আমার ই া য, আপিন বাি দাতা যাহেনর মাথািট এেন
এখনই থালায়় কের আমােক িদন।”

২৬ তােত রাজা হেরাদ ঃখ পেলন: িক িনেজর শপেথর জ য এবং ভাজসভার অিতিথেদর জ য িতিন মেয়েক ফরােত
চাইেলন না। ২৭ তাই রাজা সে সে একজন সনােক যাহেনর মাথা কেট িনেয় আসেত পাঠােলন। স কারাগাের িগেয় তাঁর
িশরে দ করল, ২৮ এবং থালায়় কের মাথািট িনেয় মেয়িটেক িদল, মেয়িট তা তার মােক িদল। ২৯ এই সংবাদ েন যাহেনর
িশ যরা এেস, তাঁর দহিটেক িনেয় িগেয় কবর িদেলন।

§§৬:১৪ হেরাদ হেরাদ আি পস। মহান হেরাদ পু র, গালীল এবং পিরর শাসনকতা।
*৬:১৫ এিলয় যী র জে র ৮৫০ বছর পেূবর এক ভাববাদী রচারক। িযিন মানেুষর কােছ ঈ বেরর রিতিনিধ িহসােব কথা
বেলিছেলন।
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যী পাঁচ হাজােরর বশী লাকেক খাওয়ােলন
(মিথ ১৪:১৩-২১; লকূ ৯:১০-১৭; যাহন ৬:১-১৪)

৩০ এরপর য রিরতেদর যী রচার করেত পািঠেয়িছেলন, তাঁরা যী র কােছ িফের এেস যা িকছ ু কেরিছেলন ও যা িকছ ু
িশ া িদেয়িছেলন স সব কথা তাঁেক জানােলন। ৩১ তখন িতিন তাঁেদর বলেলন, “ তামরা কান িনজন ােন িগেয় একটু িব রাম
কর।” কারণ এত লাক যাতায়াত করিছল য তাঁেদর খাবার সময় হি ল না।

৩২ তাই তাঁরা নৗকা কের কান িনজন ােন চলেলন। ৩৩ িক লাকরা তাঁেদর যেত দখল এবং অেনেক তাঁেদর িচনেত
পারল, তাই সম শহর থেক লােকরা বার হেয় িকনারা ধের দৗেড় তাঁেদর আেগ সখােন পৗঁছল। ৩৪ যী নৗকা থেক
বাইের বিরেয় ব লাকেক দখেত পেলন, তাঁর রােণ তােদর জ য খবুই দয়া হল; কারণ তােদর পালকহীন মষপােলর
মেতা দখাি ল। তখন িতিন তােদর অেনক িবষেয় িশ া িদেত লাগেলন।

৩৫ সই িদন বলা রায় শষ হেয় এেল যী র িশ যরা এেস তাঁেক বলেলন, “এটা িনজন ান এবং স যাও ঘিনেয় এল।
৩৬ এেদর িবদায় ক ন; যােত এরা আশপােশর রােম িগেয় খাবার িকনেত পাের।”

৩৭ িক যী তাঁেদর বলেলন, “ তামরাই ওেদর খেত দাও।”
তাঁরা যী েক বলেলন, “এেতা লাকেক িট িকেন খাওয়ােত গেল তা েশা দীনার লাগেব।”
৩৮ িতিন তাঁেদর বলেলন, “ তামােদর কােছ কখানা িট আেছ খুঁেজ দখ।”
৩৯ তাঁরা দেখ বলেলন, “আমােদর কােছ পাঁচখানা িট ও েটা মাছ আেছ।” তখন িতিন রে যকেক সবজু ঘােসর উপর

বিসেয় িদেত বলেলন। ৪০ তারা শ’ শ’ জন এবং প াশ প াশ জন কের সাির সাির বেস পডল়।
৪১ তখন িতিন সই পাঁচটা িট ও েটা মাছ িনেয় বেগর িদেক তািকেয় ঈ বরেক ধ যবাদ জািনেয় িট েলােক টকুেরা

টকুেরা কের িশ যেদর হােত িদেয় লাকেদর িদেত বলেলন। আর সই েটা মাছেকও টকুেরা টকুেরা কের সকলেক ভাগ কের
িদেলন।

৪২ তারা সকেল তিৃ র সে খল। ৪৩ আর যা পেড় রইল সই সম টকুেরা িট ও মােছ বােরািট টকুির ভি হেয় গল।
৪৪ যত পু ষ সিদন খেয়িছল, তারা সং যায় পাঁচ হাজার িছল।

যী জেলর উপর িদেয় হাঁটেলন
(মিথ ১৪:২২-৩৩; যাহন ৬:১৬-২১)

৪৫ পের িতিন তাঁর িশ যেদর নৗকায় উেঠ তাঁর আেগ ওপাের বৎৈসদােত পৗঁছােত বলেলন, সই সময় িতিন লােকেদর
িবদায় িদি েলন। ৪৬ লােকেদর িবদায় কের িতিন রাথনা করবার জ য পাহােড় চেল গেলন।

৪৭ স যাকােল নৗকািট রেদর মাঝখােন িছল এবং িতিন একা ডা ায় িছেলন। ৪৮ িতিন দখেলন য িশ যরা বাতােসর
িব ে খবু কে র সে দাঁড় টেন চেলেছন। খবু ভার বলা রায় িতনেট ও ছটার মে য িতিন রেদর জেলর উপর িদেয়
হঁেট তােদর কােছ এেলন। িতিন তাঁেদর পাশ কািটেয় এিগেয় যেত চাইেলন। ৪৯ িক রেদর উপর িদেয় তাঁেক হাঁটেত দেখ

তাঁরা ভাবেলন ভতূ, আর এই ভেব তাঁরা চঁিচেয় উঠেলন। ৫০ কারণ তাঁরা সকেলই তাঁেক দেখ ভয় পেয়িছেলন; িক যী
সে সে তাঁেদর বলেলন, “সাহস কেরা! ভয় কেরা না, এেতা আিম!” ৫১ পের িতিন তােদর নৗকায় উঠেল ঝড় থেম গল।
তােত তাঁরা আ য হেয় গেলন। ৫২ কারণ এর আেগ তাঁরা পাঁচটা িটর ঘটনার অথ বঝুেত পােরন িন, তাঁেদর মন কেঠার হেয়
পেডি়ছল।

যী ব েলাকেক সু করেলন
(মিথ ১৪:৩৪-৩৬)

৫৩ পের তাঁরা রদ পার হেয় িগেনষরৎ রেদেশ এেস নৗকা বাঁধেলন। ৫৪ িতিন নৗকা থেক নামেল লাকরা তাঁেক িচেন
ফলল। ৫৫ তারা ঐ এলাকার সম অ েল চারিদেক দৗডা়েদৗিড় কের অসু লাকেদর খািটয়া কের তাঁর কােছ িনেয় আসেত

লাগল। ৫৬ রােম, শহের বা পাডা়য় যখােন িতিন যেতন, সখােন লােকরা অসু রাগীেদর এেন বাজােরর মে য জেডা়
করত। তারা িমনিত করত যন ধু যী র কাপেডর় ঝালর শ করেত পাের। আর যারা তাঁর কাপড় শ করত তারা সকেলই
সু হেয় যত।
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ঈ বেরর িনয়ম এবং মানেুষর িচরাচিরত রথা
(মিথ ১৫:১-২০)

৭ ১ কেয়কজন ফরীশী ও যব ার িশ ক জ শােলম থেক যী র কােছ এেলন। ২ তাঁরা দখেলন য, তাঁর কেয়কজন িশ য
হাত না ধেুয় খাবার খাে ন। ৩ ফরীশী স রদােয়র লােকরা এবং সম ই দীরা রাচীন রীিত অনসুাের ভাল কের হাত

না ধেুয় খাবার খেতা না। ৪ আর বাজার থেক কান িকছ ু িকনেল তা িবেশষভােব না ধেুয় খেতা না। আরও ব রাচীন রীিত
নীিত তারা মেন চলত, যমন পানপা রিট, কলসী ও িপতেলর নানা পা র ধাওয়া ই যািদ।

৫ সই ফরীশীরা ও যব ার িশ করা যী েক িজ াসা করেলন, “আপনার িশ যরা রাচীন রীিতনীিত অনসুাের চেল না,
তারা হাত না ধেুয় তােদর খাবার খায়, এর কারণ িক?”

৬ যী তাঁেদর বলেলন, “ভ রা, ভাববাদী িযশাইয় তামােদর িবষেয় িঠকই বেলেছন, যমন লখা আেছ,
‘এই লােকরা মেুখই ধু আমােক স ান কের,
িক তােদর মন আমার থেক অেনক দূের থােক।
৭ এরা অনথক আমার উপাসনা কের।
কারণ এরা মানেুষর তরী রীিত-নীিত ঈ বেরর আেদশ বেল লাকেদর িশ া দয়।’ †
৮ তামরা ঈ বেরর আেদশ অমা য কের মানেুষর রচিলত রথা পালন কের থােকা।”

৯ যী তােদর আেরা বলেলন, “ তামরা িনেজেদর ঐিত য বজায় রাখার জ য খবু বিু খািটেয় ঈ বেরর আেদশ অমা য
করছ। ১০ মািশ বেলেছন, ‘তিুম িনেজর বাবা, মােক স ান কেরা,’ ‡আর ‘ য লাকিট বাবা িকংবা মােয়র িন া করেব তার
মতৃু্যদ হেব।’ ¶১১ িক তামরা বল লাকিট যিদ তার বাবা-মােক বেল, ‘আিম যা িকছ ুিদেয় তামােদর উপকার করেত পারতাম,
তা ঈ বরেক উৎসগ কেরিছ,’ ১২ তখন এমন লাকেক তামরা বাবা বা মােয়র জ য িকছইু করেত দাও না। ১৩ ঈ বেরর বা য
তামােদর বংশানু রেম পালন করা ঐিত য বারা তামরা িন ল কর।”

১৪ িতিন সম লাকেক আবার তাঁর কােছ ডেক বলেলন, “ তামরা সকেল আমার কথা শান এবং বাঝ। ১৫ মানেুষর বাইের
এমন িকছ ু নই যা ভতের িগেয় তােক কলিুষত করেত পাের িক যা যা মানেুষর ভতর থেক বেরায় সটাই মানষুেক কলিুষত
কের।” ১৬ §

১৭ পের িতিন লাকেদর ছেড় বািডে়ত ঢকুেল, তাঁর িশ যরা তাঁেক সই দ ৃ া িটর অথ িজ াসা করেলন। ১৮ িতিন তাঁেদর
বলেলন, “ তামরাও িক অেবাধ? তামরা িক বাঝ না, বাইের থেক যা িকছ ু মানেুষর ভতের যায় তা তােক কলিুষত করেত
পাের না? ১৯ কারণ এটা তার অ ের যেত পাের না, পাক লীেত যায় এবং তারপর দেহর বাইের িগেয় পেড।়” এই কথার
মা যেম িতিন সম খাবারেকই বলেলন।

২০ িতিন আরও বলেলন, “মানেুষর অ র থেক যা বার হয়, সটাই মানষুেক কলিুষত কের। ২১ কারণ মানেুষর ভতর অথাৎ
মন থেক বার হয় কুৎ িসত িচ া, লালসা, চিুর, খনু, ২২ যৗন পাপ, লাভ, ািম, রতারণা, অ ীলতা, ঈষা, িন া, অিভমান
ও অহ ার। ২৩ এই সম খারাপ িবষয় মানেুষর ভতর থেক বার হয় ও মানষুেক কলিুষত কের।”

যী একিট অই দী রীেলাকেক সাহা য করেলন
(মিথ ১৫:২১-২৮)

২৪ পের িতিন সই ান ছেড় সার অ েল িগেয় সখােন একটা বািডে়ত ঢকুেলন, আর িতিন য সখােন এেসেছন সটা
গাপন রাখেত চাইেলন: িক পারেলন না। ২৫ যী র আসার কথা েন একিট রীেলাক, যার মেয়র ওপর অ িচ আ া ভর

কেরিছল, স সে সে এেস যী র পােয় লিুটেয় পডল়। ২৬ রীেলাকিট িছল জািতেত রীক, সরুৈফনীকী। স িমনিত কের
যী েক বলল যন িতিন তার মেয়র ভতর থেক ভতূেক তািডে়য় দন।

২৭ িতিন রীেলাকিটেক বলেলন, “ রথেম ছেলেমেয়রা ত ৃ হা , কারণ ছেলেমেয়েদর খাবার িনেয় কুকুরেক খাওয়ােনা
িঠক নয়।”

২৮ তখন সই রীেলাকিট বলল, “ রভু এটা স য; িক কুকুররাও তা খাবার টিবেলর নীেচ ছেলেমেয়েদর ফেল
দওয়া খাবােরর টকুেরা েলা খেত পায়।”

†৭:৭ উ ৃিত িযশাইয় ২৯:১৩.
‡৭:১০ উ ৃিত যা রা ২০:১২; ি ব. িব. ৫:১৬.
¶৭:১০ উ ৃিত যা রা ২১:১৭.
§৭:১৬ কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ১৬ যু করা হেয়েছ: “ তামােদর যােদর শানার মেতা কান আেছ তারা শান!”
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২৯ তখন িতিন তােক বলেলন, “তিুম ভােলাই বেলছ, বািড় যাও, িগেয় দখ ভতূ তামার মেয়েক ছেড় চেল গেছ।”
৩০ তখন স বািড় িগেয় দখেত পল, মেয়িট িবছানায় েয় আেছ এবং ভতূ তার ম য থেক বিরেয় গেছ।

এক বিধেরর আেরা যলাভ
৩১ পের িতিন সার থেক সীেদান হেয় িদকাপিল অ েলর ভতর িদেয় গালীল রেদর কােছ িফের এেলন। ৩২ তখন িকছ ু

লাক একটা বাবা কালােক তাঁর কােছ এেন তাঁেক তার ওপর হাত রাখেত িমনিত করল।
৩৩ িতিন তােক ভীেডর় মে য থেক এক পােশ এেন তার ই কােন িনেজর আ ুল িদেলন। তারপর থথুু ফেল তার িজভ

ছ ুঁেলন। ৩৪ আর বেগর িদেক তািকেয় দীঘ িনঃ বাস ফেল বলেলন, “ইপফাথা!” যার অথ “খেুল যাক!” ৩৫ সে সে লাকিট
কােন নেত পল, তার িজেভর জডত়া কেট গল আর স ভালভােবই কথা বলেত লাগল।

৩৬ পের িতিন তােদর একথা আর কাউেক বলেত িনেষধ করেলন; িক িতিন যতই বারণ করেলন ততই তারা আেরা বশী
কের বলেত লাগল। ৩৭ যী র এই কাজ দেখ তারা অ য আ য হেয় িগেয় বলল, “িতিন যা িকছ ু কেরন তা অপবূ। িতিন
কালােক শানার শি , বাবােক কথা বলার শি দন।”

যী চার হাজােরর বশী লাকেক খাওয়ােলন
(মিথ ১৫:৩২-৩৯)

৮ ১ সই িদন িলেত আবার একবার অেনক লােকর ভীড় হল। তােদর কােছ খাবার িছল না, তাই িতিন তাঁর িশ যেদর ডেক
বলেলন, ২ “এই লাকেদর জ য আমার মমতা হে , কারণ এরা আজ িতনিদন ধের আমার কােছ রেয়েছ, এেদর কােছ

িকছ ুখাবার নই। ৩ যিদ আিম এেদর ুধাত ও অভু অব ায় বািড় পাঠাই, তেব এরা রা ায় অ ান হেয় পডে়ব। এেদর মে য
কউ কউ আবার ব দূর থেক এেসেছ।”

৪ তাঁর িশে যরা এর উ ের বলেলন, “এই জনমানবহীন জায়গায় আমরা কাথা থেক এত েলা লােকর খাবার জাগাড়
করব?”

৫ িতিন তাঁেদর িজ াসা করেলন, “ তামােদর কখানা িট আেছ?”
তারা বলল, “সাতখানা।”
৬ তখন িতিন লােকেদর মািটেত বসেত আেদশ িদেলন। পের সই সাতটা িট তেুল িনেয় ঈ বরেক ধ যবাদ িদেয় িট

েলােক টকুেরা টকুেরা কের পিরেবশেনর জ য িশ যেদর হােত তেুল িদেলন। তাঁরাও লাকেদর মে য পিরেবশন করেলন।
৭ তাঁেদর কােছ কত েলা ছাট মাছ িছল; িতিন স েলার জ যও ঈ বরেক ধ যবাদ িদেয় িশ যেদর বলেলন এ েলা পিরেবশন
কের দাও।

৮ লাকরা খেয় তিৃ পল। অবিশ টকুেরা িদেয় তারা সাতিট ঝিুড় ভি করল। ৯ সিদন রায় চার হাজার লাক খেয়িছল।
এরপর িতিন তােদর বািড় পািঠেয় িদেলন; ১০ আর সে সে িতিন িশ যেদর িনেয় নৗকা কের দ নথুা অ েল চেল এেলন।

ফরীশীেদর যী েক পরী ার চ া
(মিথ ১৬:১-৪; লকূ ১১:১৬, ২৯)

১১ পের সখােন ফরীশীরা এেস যী র সে তক জেুড় িদল। তাঁর কােছ আকাশ থেক কান অেলৗিকক িচ দখেত চাইল।
তােদর উে য িছল তাঁেক পরী া করা। ১২ তখন িতিন দীঘ িনঃ বাস ছেড় বলেলন, “এই যেুগর লাকরা কন অেলৗিকক
িচ দখেত চায়? আিম তামােদর সি য বলিছ কান অেলৗিকক িচ এই লাকেদর দখােনা হেব না।” ১৩ তখন িতিন তােদর
ছেড় নৗকা কের রেদর অপর পাের গেলন।

ই দী নতােদর স েক যী র সতকবাণী
(মিথ ১৬:৫-১২)

১৪ িক িশ যরা িট আনেত ভেুল িগেয়িছেলন: নৗকায় তােদর কােছ কবল একখানা িট ছাডা় আর কান িট িছল না।
১৫ তখন িতিন তােদর সতক কের িদেয় বলেলন, “সাবধান! তামরা হেরাদ এবং ফরীশীেদর খািমেরর িবষেয় সাবধান থেকা!”

১৬ তখন তাঁরা িনেজেদর মে য আেলাচনা করেত লাগেলন, “আমােদর কােছ কান িট নই।”
১৭ তাঁরা যা বলেছন, তা বঝুেত পের যী বলেলন, “ তামােদর িট নই বেল কন আেলাচনা করছ? তামরা এখনও িক

দখ না বা বাঝ না, তামােদর মন িক এতই কিঠন? ১৮ চাখ থাকেত িক তামরা দখেত পাও না? কান থাকেত িক নেত পাও
না? আর তামােদর িক মেনও পেড় না? ১৯ যখন আিম পাঁচ হাজার লােকর মে য পাঁচিট িট টকুেরা কের িদেয়িছলাম: তখন
তামরা কত টকুির উ ব ৃ িটর টকুেরা কুিডে়য় িনেয়িছেল?”
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তাঁরা বলেলন, “বােরা টকুির।”
২০ যী আবার বলেলন, “আিম যখন সাতটা িট চার হাজার লােকর মে য টকুেরা কের িদেয়িছলাম তখন কত টকুির

উ ব ৃ িটর টকুেরা তামরা তেুল িনেয়িছেল?”
তাঁরা বলেলন, “সাত টকুির।”
২১ তখন িতিন তাঁেদর বলেলন, “ তামরা িক এখনও বঝুেত পারছ না?”

বৎৈসদােত যী এক অ েক দিৃ িদেলন
২২ তারপর তাঁরা বৎৈসদায় এেলন: আর লাকরা তাঁর কােছ একটা অ লাকেক িনেয় এেস িমনিত করল যােত িতিন তােক
শ কেরন। ২৩ তখন িতিন অ লাকিটর হাত ধের তােক রােমর বাইের িনেয় গেলন। িতিন লাকিটর চােখ খািনকটা থথুু

লািগেয় তার ওপের হাত রেখ িজে স করেলন, “তিুম িক িকছ ু দখেত পা ?”
২৪ স চাখ তেুল চেয় বলল, “আিম মানষু দখেত পাি ; গােছর মত দখেত, তারা ঘেুর বডা়ে ।”
২৫ তখন িতিন আবার তার চােখর ওপর হাত রাখেলন। এইবার লাকিট চাখ বড় বড় কের তাকাল। তার দিৃ শি

স ূণভােব িফের পল এবং সবিকছ ু ভােব দখেত পল। ২৬ তারপর িতিন তােক বািড় পািঠেয় িদেয় বলেলন, “এই
রােম যও না।”

িপতেরর বীকৃিত—যী ই রী
(মিথ ১৬:১৩-২০; লকূ ৯:১৮-২১)

২৭ তারপর যী এবং তাঁর িশ যরা সখান থেক কসিরযা িফিলপীয় অ েল চেল গেলন। রা ার মে য িতিন তাঁর িশ যেদর
িজ াসা করেলন, “আিম ক, এ িবষেয় লােকর িক বেল?”

২৮ তাঁরা বলেলন, “অেনেক বেল আপিন বাি দাতা যাহন। কউ কউ বেল, আপিন এিলয়। আবার কউ কউ বেল,
আপিন ভাববাদীেদর মে য একজন।”

২৯ তখন িতিন তাঁেদর িজ াসা করেলন, “িক তামরা িক বল, আিম ক?”
িপতর তাঁেক বলেলন, “আপিন সই রী ।”
৩০ তখন িতিন তাঁেদর সাবধান কের িদেয় বলেলন, “ তামরা এ কথা কাউেক বেলা না।”

যী বলেলন তাঁর মতৃু্য অিনবায
(মিথ ১৬:২১-২৮; লকূ ৯:২২-২৭)

৩১ এরপর িতিন তাঁেদর এই িশ া িদেত করেলন য, মানবপু রেক অেনক ঃখ ভাগ করেত হেব এবং বয় ই দী
নতারা, রধান যাজক ও যব ার িশ করা তাঁেক র যা যান করেব, হ যা করেব এবং মতৃু্যর িতনিদন পর িতিন আবার
বঁেচ উঠেবন। ৩২ এই কথা িতিন তাঁেদর ভােব বলেলন।

তােত িপতর তাঁেক একপােশ িনেয় িগেয় অনেুযাগ করেত লাগেলন। ৩৩ িক যী তাঁর িশ যেদর িদেক মখু িফিরেয় িপতরেক
ধমক িদেয় বলেলন, “আমার সামেন থেক দূর হও, শয়তান! কারণ তিুম ঈ বেরর ই ার সমাদর করছ না; তিুম মানেুষর মেতাই
ভেব এই কথা বলছ।”

৩৪ এরপর িতিন িশ যেদব সে অ যা য লাকেদরও িনেজর কােছ ডেক বলেলন, “ কউ যিদ আমার সে আসেত চায়,
স িনেজেক অ বীকার ক ক এবং তার িনেজর শ তেুল িনেয় আমার অনসুারী হা । ৩৫ কারণ কউ যিদ িনেজর রাণ

র া করেত চায় তেব স তা হারােব; িক কউ যিদ আমার এবং সসুমাচােরর জ য িনেজর রাণ হারায় তেব তার জীবন
িচর ায়ী হেব। ৩৬ মানষু যিদ িনেজর জীবন হািরেয় সম জগৎ লাভ কের তেব তার িক লাভ? ৩৭ িকংবা মানষু তার রােণর
িবিনমেয় িক িদেত পাের? ৩৮ য কউ এই যিভচারী ও পাপীেদর যেুগ আমােক এবং আমার িশ ােক ল ার িবষয় মেন কের,
মানবপু র যখন তাঁর িপতার মিহমায় মিহমাি বত হেয় পিব র বগদূতেদর সে িফের আসেবন, তখন িতিনও সই লােকর
িবষেয় ল ােবাধ করেবন।”

৯ ১ িতিন তাঁর িশ যেদর বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ যারা এখােন দাঁিডে়য় আেছ, তেদর মে য কেয়কজন আেছ,
যারা কানমেতই মতৃু্য দখেব না; যত ণ পয ঈ বেরর রা য মহাপরা রেমর সে আসেত না দেখ।”
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মািশ ও এিলয়র সে যী
(মিথ ১৭:১-১৩; লকূ ৯:২৮-৩৬)

২ ছিদন বােদ যী িপতর, যােকাব এবং যাহনেক সে কের এক উঁচু পাহােড় উেঠ গেলন। তাঁেদর সামেন তাঁর প
পিরবিতত হেয় গল। ৩ তাঁর পাশাক এত উ বল ও র হল য পিৃথবীর কান রজক সই রকম সাদা করেত পাের না।
৪ তখন মািশ এবং এিলয় তাঁেদর সামেন এেস যী র সােথ কথা বলেত করেলন।

৫ তখন িপতর যী েক বলেলন, “ েদব, এখােন আমােদর থাকা ভাল। আমরা িতনিট তাঁবু তরী কির। একটা আপনার
জ য, একটা মািশর জ য এবং একটা এিলয়র জ য।” ৬ কারণ িক বলেত হেব তা িতিন জানেতন না, তাঁরা অ য ভয় পেয়
িগেয়িছেলন।

৭ পের একখানা মঘ এেস তাঁেদর ছায়া িদেয় ঢেক ফলল; আর সই মঘ থেক এই রব শানা গল, “ইিন আমার ি রয়
পু র। তামরা তাঁর কথা শান।”

৮ িশে যরা তখনই চারিদেক তাকােলন; িক যী ছাডা় আর কাউেক সখােন দখেত পেলন না।
৯ পাহাড় থেক নামার সময় িতিন তাঁর িশ যেদর বলেলন, “ তামরা যা যা দখেল তা কাউেক বেলা না যত ণ না মতৃু্য

থেক মানবপু র বঁেচ উঠেছন।”
১০ তারা সই ঘটনার কথা িনেজেদর মে যই চেপ রাখেলন; িক ভাবেত লাগেলন, মতৃু্য থেক বঁেচ ওঠা কথািটর অথ িক

হেত পাের। ১১ পের িশ যরা তাঁেক িজ াসা করেলন, “ কন যব ার িশ করা বেলন য রথেম এিলয়েক আসেত হেব?” **
১২ িতিন তােদর বলেলন, “ যাঁ, এিলয় রথেম এেস সব িকছ ু পনুঃ াপন করেবন বেট, িক মানবপেু রর িবষেয় কন

এসব লখা হেয়েছ য তাঁেক অেনক ঃখ পেত হেব আর লােক তাঁেক র যা যান করেব? ১৩ িক আিম তামােদর বলিছ,
এিলেয়র িবষেয় যমন লখা আেছ, সই অনসুাের িতিন এেস গেছন এবং লাকরা তাঁর রিত যা ইে তাই কেরেছ।”

অসু ছেলেক যী র আেরা যদান
(মিথ ১৭:১৪-২০; লকূ ৯:৩৭-৪৩)

১৪ পের তাঁরা অ য িশ যেদর কােছ এেস দখেলন তাঁেদর চারিদেক অেনক লাক আর যব ার িশ করা তােদর সােথ তক
করেছন। ১৫ তাঁেক দখামা র সম লাক অবাক হল এবং তাঁর কােছ দৗেড় িগেয় তাঁেক রণাম জানােত লাগল।

১৬ িতিন তাঁেদর িজ াসা করেলন, “ তামরা এেদর সে িক িনেয় তক করছ?”
১৭ তােত লােকেদর মে য থেক একজন বেল উঠল, “ হ , আমার ছেলিটেক আপনার কােছ এেনিছলাম। তােক এক

বাবা আ ায় পেয়েছ, স কথা বলেত পাের না। ১৮ সই আ া তােক যখােন ধের, সইখােন আছাড় মাের; আর তার মেুখ
ফনা ওেঠ, স দাঁত িকডি়মড় কের আর শ হেয় যায়। আিম আপনার িশ যেদর এই আ াটােক ছাডা়েত বললাম, িক তাঁরা

পারেলন না।”
১৯ তখন যী তাঁেদর বলেলন, “ হ অিব বাসী বংশ, আমােক আর কতকাল তামােদর সে থাকেত হেব? তামােদর িনেয়

আর আিম কত ধয্য ধরব? তােক আমার কােছ িনেয় এস।”
২০ তারা তােক তাঁর কােছ িনেয় এল। যী েক দখামা র সই আ া ছেলিটেক মচুেড় ধরল; আর স মািটেত পেড় গডা়গিড়

িদেত লাগল, তার মখু িদেয় ফনা বার হি ল।
২১ তখন যী তার বাবােক িজে স করেলন, “এর কতিদন এমন হেয়েছ?”
ছেলিটর বাবা বলল, “ ছেলেবলা থেক এরকম হেয়েছ। ২২ এই আ া এেক মের ফলার জ য অেনকবার আ েন ও জেল

ফেল িদেয়েছ। আপিন যিদ িকছ ু করেত পােরন, তেব দয়া কের আমােদর উপকার ক ন।”
২৩ যী তােক বলেলন, “িক বলেল, ‘যিদ পােরন!’ য িব বাস কের তার পে সবই স ব।”
২৪ সে সে ছেলিটর বাবা িচৎকার কের কঁেদ বলল, “আিম িব বাস কির! আমার অিব বােসর রিতকার ক ন!”
২৫ অেনক লাক সিদেক আসেছ দেখ যী সই অ িচ আ ােক ধমেক বলেলন, “ হ বাবা কালার আ া, আিম তামােক

বলিছ, এর মে য আর কখনও ঢকুেব না!”
২৬ তখন সই আ া চঁিচেয় তােক ভয় রভােব মচুেড় িদেয় বাইের বিরেয় গল। তােত ছেলিট মডা়র মত হেয় পডল়, এমন

িক অিধকাংশ লাক বলল, “ স মের গেছ।” ২৭ িক যী তার হাত ধের তলুেল স উেঠ দাঁডা়ল।
২৮ পের যী বািড় িফের এেল িশ যরা তাঁেক একাে িজে স করেলন, “আমরা কন ঐ অ িচ আ ােক তাডা়েত পারলাম

না?”

**৯:১১ কন যব ার … হেব র য মালািখ ৪:৫-৬.
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২৯ যী তাঁেদর বলেলন, “ রাথনা ††ছাডা় আর কান িকছেুতই এ আ ােক তাডা়েনা যায় না।”
যী িনেজর মতৃু্যর িবষেয় বলেলন
(মিথ ১৭:২২-২৩; লকূ ৯:৪৩-৪৫)

৩০ পের সই ান ছেড় তাঁরা গালীেলর ম য িদেয় চলেলন; আর িতিন চাইেলন না য তাঁরা কাথায় আেছ সকথা অ য
কউ জানকু। ৩১ কারণ তখন িতিন তাঁর িশ যেদর িশ া িদি েলন। িতিন তাঁেদর বলেলন, “মানবপু রেক লাকেদর হােত

তেুল দওয়া হেব, এবং তারা তাঁেক হ যা করেব আর মতৃু্যর িতনিদন পের িতিন বঁেচ উঠেবন।” ৩২ িক তাঁরা সই কথা
বঝুেলন না এবং এই িবষেয় তাঁেক িজে স করেতও ভয় পেলন।

যী বলেলন সবেচেয় র ক
(মিথ ১৮:১-৫; লকূ ৯:৪৬-৪৮)

৩৩ এরপর তাঁরা কফরনাহেূম িফের এেলন আর বািডর় ভতের িগেয় িতিন িশ যেদর িজে স করেলন, “ তামরা রা ায় িক
আেলাচনা করিছেল?” ৩৪ িক তাঁরা চপুচাপ থাকেলন কারণ তাঁেদর মে য ক সবােপ া র এই িনেয় তক চলিছল।

৩৫ তখন যী বেস সই বােরাজন রিরতেদর ডেক বলেলন, “ কউ যিদ রথম হেত চায়, তেব স সকেলর শেষ থাকেব
এবং সকেলর পিরচারক হেব।”

৩৬ পের যী একটা িশ েক িনেয় তাঁেদর মে য দাঁড় কিরেয় িদেলন এবং তােক কােল কের তাঁেদর বলেলন, ৩৭ “ য কউ
আমার নােম এর মেতা কান িশ েক রহণ কের, স আমােকই রহণ কের। আর কউ যিদ আমােক রহণ কের, স আমােক
নয়, িক িযিন (ঈ বর) আমােক পািঠেয়েছন তাঁেকই রহণ কের।”

য কউ আমােদর িবপে নয় স-ই আমােদর পে
(লকূ ৯:৪৯-৫০)

৩৮ যাহন তাঁেক বলেলন, “ , আমরা একিট লাকেক আপনার নােম ভতু তাডা়েত দেখ তােক বারণ কেরিছলাম, কারণ
স আমােদর লাক নয়।”

৩৯ িক যী বলেলন, “তােক বারণ কেরা না, কারণ এমন কউ নই য আমার নােম অেলৗিকক কাজ কের সহেজ আমার
িন া করেত পের। ৪০ য কউই আমােদর িবপে নয় স আমােদর সপে । ৪১ কউ যিদ রীে র লাক বেল তামােদরেক
এক ঘিট জল দয়, আিম তামােদর সি য বলিছ, স কান মেতই িনেজর পরু ার থেক বি ত হেব না।

পােপর কারণ স েক যী সাবধান কের িদেলন
(মিথ ১৮:৬-৯; লকূ ১৭:১-২)

৪২ “আর এই য সাধারণ লাক যারা আমায় িব বাস কের, যিদ কউ তােদর একজনেক পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব
সই লােকর গলায় একটা বড় যাতাঁর পাট বঁেধ তােক সমেু র ফেল দওয়াই তার পে ভাল। ৪৩ তামার হাত যিদ তামার

পােপর কারণ হয়, তেব তােক কেট ফেলা, কারণ ই হাত িনেয় নরেকর অন আ েন পাডা়র থেক বরং নেুলা হেয় জীবেন
রেবশ করা ভাল। ৪৪ ‡‡৪৫ তামার পা যিদ তামার পােপর কারণ হয় তেব তােক কেট ফেলা, কারণ ই পা িনেয় নরেক

যাওয়ার থেক বরং খাঁডা় হেয় জীবেন রেবশ করা ভাল। ৪৬ ¶¶৪৭ আর যিদ তামার চাখ তামার পােপর কারণ হয়, তেব স
চাখেক উপেড় ফল। েচাখ িনেয় নরেক যাওয়ার থেক এক চাখ িনেয় ঈ বেরর রাে য রেবশ করা তামার পে ভাল।

৪৮ নরেক য কীট মানষুেক খায় তারা কখনও মের না এবং আ ন কখনও নেভ না।
৪৯ “লবণ দওয়ার মত রে যেকর ওপর আ ন দওয়া হেব।
৫০ “লবণ ভাল, িক লবণ যিদ লবণ ব হারায়, তেব কমন কের তােক তামরা আ বাদযু করেব? তামরা িনেজর িনেজর

মেন লবণ রাখ এবং পর র শাি েত থাক।”

††৯:২৯ রাথনা কান কান রীক রিতিলিপেত রেয়েছ: “ রাথনা এবং উপবাস।”
‡‡৯:৪৪ মাক এর িকছ ু রীক রিতিলিপেত ৪৪ রমসং যার পদ যু করা হেয়েছ। এিট ৪৮ রমসং যার পেদর সে
অিভ ।
¶¶৯:৪৬ মাক এর িকছ ু রীক রিতিলিপেত ৪৬ রমসং যার পদ যু করা হেয়েছ। এিট ৪৮ রমসং যার পেদর সে
অিভ ।
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িববাহ িবে েদর িবষেয় যী র িশ া
(মিথ ১৯:১-১২)

১০ ১ এরপর যী সই ান ছেড় যদন নদীর অ য পােড় িযহিূদয়ার অ েল এেলন। আবার লাকরা তাঁর কােছ এল এবং
িতিন তাঁর রীিত অনসুাের তােদর িশ া িদেলন।

২ তখন কেয়কজন ফরীশী তাঁর কােছ এেস তাঁেক িজ াসা করেলন, “একিট লােকর পে তার রীেক যাগ করা িক
আইনত িঠক?” তাঁরা তাঁেক পরী া করার জ যই এই কথা িজ াসা করেলন।

৩ যী তাঁেদর রে র উ ের বলেলন “এই যাপাের মািশ তামােদর িক িনেদশ িদেয়েছন?”
৪ তাঁরা বলেলন, “িববাহ িবে দ প র িলেখ িনেজর রীেক পির যাগ করবার অনমুিত মািশ িদেয়েছন।”
৫ যী তাঁেদর বলেলন, “ তামােদর কিঠন মেনর জ য িতিন আ া িলেখিছেলন। ৬ িক সিৃ র রথম থেকই ‘ঈ বর রী

পু ষ িহসােব তােদর তরী কেরেছন।’ §§৭ ‘ সইজ যই মানষু তার বাবা-মােক যাগ কের রীর রিত আস হয়, ৮ আর
ঐ জন একেদেহ পিরণত হয়।’ *তখন তারা আর জন নয়, তারা এক। ৯ অতএব ঈ বর যােদর যাগ কের িদেয়েছন, মানষু
তােদর িবি না ক ক।”

১০ তারা বািডে়ত এেল িশে যরা তাঁেক সই িবষয় িজ াসা করেলন। ১১ যী তােদর বলেলন, “ কউ যিদ িনেজর রীেক
যাগ কের অ য কাউেক িবেয় কের তেব স তার িব ে যিভচার কের। ১২ যিদ সই রীেলাকিট িনেজর বামীেক যাগ

কের আর একজনেক িবেয় কের সও যিভচার কের।”
যী ছাট ছাট ছেলেমেয়েদর আশীবাদ করেলন

(মিথ ১৯:১৩-১৫; লকূ ১৮:১৫-১৭)
১৩ পের লাকরা ছাট ছাট ছেলেমেয়েদর তাঁর কােছ িনেয় এল, যন িতিন তােদর শ কেরন: িক িশ যরা তােদর ধমক

িদেলন। ১৪ যী তা দেখ হেলন এবং তােদর বলেলন, “ ছাট ছাট ছেলেমেয়েদর আমার কােছ আসেত দাও। তােদর
বারণ কেরা না, কারণ এেদর মত লাকেদর জ যই তা ঈ বেরর রা য। ১৫ আিম তামােদর সি য বলিছ, কউ যিদ ছাট
ছেলেমেয়েদর মন িনেয় ঈ বেরর রা য রহণ না কের, তেব স কানমেতই সখােন রেবশ করেত পারেব না।” ১৬ এরপর

িতিন তােদর কােল িনেলন এবং তােদর ওপর হাত রেখ আশীবাদ করেলন।
একজন ধনী লােকর যী েক অনসুরণ করেত অ বীকার

(মিথ ১৯:১৬-৩০; লকূ ১৮:১৮-৩০)
১৭ পের িতিন বিরেয় রা া িদেয় যাে ন, এমন সময় একজন লাক দৗেড় এেস, তাঁর সামেন হাঁটু গেড় িজে স করেলন,

“ হ সৎ , অন জীবন লােভর জ য আিম িক করব?”
১৮ তখন যী তােক বলেলন, “তিুম কন আমােক সৎ বলছ? ঈ বর ছাডা় আর কউই সৎ নয়। ১৯ তিুম তা ঈ বেরর সব

আেদশ জােনা, ‘নরহ যা কােরা না, যিভচার কােরা না, চিুর কােরা না, বাবা-মােক স ান কােরা।’” †
২০ লাকিট তাঁেক বলল, “ হ , ছাটেবলা থেক এ েলা আিম পালন কের আসিছ।”
২১ যী লাকিটর িদেক সে েহ তাকােলন এবং বলেলন, “একটা িবষেয় তামার িট আেছ। যাও তামার যা িকছ ু আেছ

িবি র কর; আর সই অথ গরীবেদর মে য িবিলেয় দাও, তােত তিুম বেগ ধন পােব। তারপর এেস আমােক অনসুরণ কর।”
২২ এই কথায় স মমাহত ও ঃিখত হল এবং ান মেুখ চেল গল, কারণ তার অেনক স ি িছল।
২৩ তখন যী চারিদেক তািকেয় িশ যেদর বলেলন, “যােদর ধন আেছ তােদর পে ঈ বেরর রাে য রেবশ করা খবুই
র!”
২৪ িশ যরা তাঁর কথা েন অবাক হেলন। যী আবার তাঁেদর বলেলন, “ শান, ঈ বেরর রাে য যাওয়া সি যই ক কর।

২৫ একজন ধনী লােকর ঈ বেরর রাে য রেবশ করার চেয় বরং সেূচর িছ র িদেয় উেটর যাওয়া সহজ।”
২৬ তখন তারা আরও আ য হেয় িনেজেদর মে য বলাবিল করেলন, “তেব কারা উ ার পেত পাের?”
২৭ তখন যী তােদর িদেক তািকেয় বলেলন, “এটা মানেুষর পে অস ব; িক ঈ বেরর পে নয়, কারণ সম িকছইু

ঈ বেরর পে স ব।”

§§১০:৬ উ ৃিত আিদ ১:২৭; ৫:২.
*১০:৮ উ ৃিত আিদ ২:২৪.
†১০:১৯ উ ৃিত যা রা ২০:১২-১৬; ি ব. িব. ৫:১৬-২০.
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২৮ তখন িপতর তাঁেক বলেত লাগেলন, “ দখনু! আমরা সবিকছ ু যাগ কের আপনার অনসুারী হেয়িছ।”
২৯ যী বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ য কউ আমার জ য বা আমার সসুমাচার রচােরর জ য বািডঘ়র,

ভাইেবান, মা-বাবা, ছেলেমেয় জিমজমা ছেড় এেসেছ, ৩০ তার বদেল স এই জগেত তার শত ণ িফের পােব। তােক তাডন়া
ভাগ করেত হেলও এই জগেত শত ণ বািডঘ়র, ভাইেবান, মা, ছেলেমেয় এবং জিমজমা পােব, আর পরবতী যেুগ পােব অন

জীবন। ৩১ িক আজ যারা রথম, এমন অেনক লাক শেষ পডে়ব এবং যারা আজ শেষর তােদর মে য অেনেক রথম
হেব।”

যী পনুরায় িনেজর মতৃু্যর িবষেয় বলেলন
(মিথ ২০:১৭-১৯; লকূ ১৮:৩১-৩৪)

৩২ একিদন তাঁরা রা া িদেয় জ শােলেমর িদেক যাে ন এবং যী তাঁেদর আেগ আেগ চেলেছন। িশ যরা আ য হি েলন
আর তাঁর সে যারা চলিছল, সই লােকরা ভীত হল। তখন িতিন আবার সই বােরাজন রিরতেক িনেয় িনেজর রিত যা যা
ঘটেব তা তােদর বলেত লাগেলন। ৩৩ শান, “আমরা জ শােলেম যাি আর রধান যাজক এবং যব ার িশ েকর হােত
মানবপু রেক সঁেপ দওয়া হেব তারা তােক মতৃু্যদ দেব এবং অই দীেদর হােত তেুল দেব। ৩৪ তারা িব প করেব, তাঁর
মেুখ থথুু দেব, তাঁেক চাবকু মারেব এবং হ যা করেব, আর িতন িদন পের িতিন আবার বঁেচ উঠেবন।”

যােকাব এবং যাহেনর অনু রহ িভ া
(মিথ ২০:২০-২৮)

৩৫ পের িসবিদেয়র ছেল যােকাব এবং যাহন তাঁর কােছ এেস বলেলন, “ হ , আমােদর ই া এই, আমরা আপনার
কােছ যা চাইব, আপিন আমােদর জ য তা করেবন।”

৩৬ যী তখন তাঁেদর বলেলন, “ তামােদর ই া িক, তামােদর জ য আিম িক করব?”
৩৭ তাঁরা তাঁেক বলেলন, “আমােদর এই বর দান ক ন যােত আপিন মিহমাি বত হেল আমরা একজন আপনার ডানিদেক

আর একজন বাঁ িদেক বসেত পাই।”
৩৮ যী তাঁেদর বলেলন, “ তামরা জান না তামরা িক চাইছ। আিম য পয়ালায় পান কির, তােত তামরা িক চমুকু িদেত

পারেব বা আিম য বাি ে বা াইজ হই তােত িক তামরা বা াইজ হেত পারেব?”
৩৯ তাঁরা তাঁেক বলেলন, “আমরা পারব!”
তখন যী তােদর বলেলন, “আিম য পয়ালায় পান কির তােত তামরা অব যই চমুকু দেব এবং আিম য বাি ে বা াইজ

হই তােত তামরাও বা াইজ হেব। ৪০ িক আমার ডান িদেক বা বাঁিদেক বসেত দবার অিধকার আমার নই। কারা সখােন
বসেব তা আেগই ি র হেয় গেছ।”

৪১ এই কথা েন অ য দশ জন যাহন ও যােকােবর রিত অ য হেলন। ৪২ িক যী তাঁেদর ডেক বলেলন,
“ তামরা জান জগেতর মে য যারা শাসনকতা বেল গ য, তারা তােদর উপর রভু ব কের এবং তােদর মে য যারা রধান,
তারা তােদর উপর ক ৃ ব কের। ৪৩ তামােদর ে র সই রকম হেব না। তামােদর মে য কউ যিদ রধান হেত চায়, তেব
স তামােদর রীতদাস হেব, ৪৪ এবং তামােদর মে য কউ যিদ রধান হেত চায়, স সকেলর দাস হেব। ৪৫ কারণ বা েব

মানবপু রও সবা পেত আেসন িন, িতিন অে যর সবা করেতই এেসেছন এবং অেনক মানেুষর মিু পণ িহসােব িনেজর জীবন
িদেত এেসেছন।”

অে র দিৃ লাভ
(মিথ ২০:২৯-৩৪; লকূ ১৮:৩৫-৪৩)

৪৬ তারপর তাঁরা িযরীেহােত এেলন। িতিন যখন িনেজর িশ যেদর এবং ব েলােকর সােথ িযরীেহা ছেড় যাি েলন, সই
সময় পেথর ধাের বরতীময় (অথ “তীমেয়র ছেল”) নােম এক অ িভখারী বেসিছল। ৪৭ স যখন নেত পল য উিন নাসরতীয়
যী , তখন চঁিচেয় বলেত লাগল, “ হ যী , দায়েূদর পু র, আমার রিত দয়া ক ন।”

৪৮ তখন ব েলাক চপু-চপু বেল তােক ধমক িদল। িক স আরও জাের চঁিচেয় বলেত লাগল, “ হ দায়েূদর পু র, আমার
রিত দয়া ক ন!”

৪৯ তখন যী সখােন দাঁিডে়য় পেড় বলেলন, “তােক ডােকা।”
তারা সই অ লাকিটেক ডাকল এবং বলল, “ওেহ সাহস কর, ওঠ, উিন তামােক ডাকেছন।” ৫০ তখন স িনেজর পােয়র

চাদর ফেল িদেয় লাফ িদেয় উেঠ যী র কােছ এল।
৫১ যী তােক বলেলন, “তিুম িক চাও, আিম তামার জ য িক করব?”
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অ লাকিট তােক বলল, “ হ , আিম যন দখেত পাই।”
৫২ তখন যী তােক বলেলন, “যাও, তামার িব বাসই তামায় সু করল।” সে সে স দিৃ শি িফের পল এবং রা া

িদেয় যী র পছন পছন চলেত লাগল।
রাজার মেতা যী র জ শােলেম রেবশ

(মিথ ২১:১-১১; লকূ ১৯:২৮-৪০; যাহন ১২:১২-১৯)

১১ ১ এরপর তাঁরা জ শােলেমর কাছাকািছ পৗঁেছ জতনু পবতমালায় বৎফগী ও বথিনয়া রােম এেলন। সখােন পৗঁেছ
িতিন তাঁর িশ যেদর মে য জনেক আেগ পািঠেয় িদেলন। ২ িতিন তাঁেদর বলেলন, “ তামরা তামােদর সামেনর ঐ

রােম যাও, রােম ঢেুকই দখেব একটা বা া গাধা বাঁধা আেছ, যােত কউ কখনও বেস িন। সই গাধাটােক খেুল আন। ৩ যিদ
কউ তামােদর িজ াসা কের, ‘ কন তিুম গাধািট খলুছ?’ তখন তােক বলেব, ‘এটা রভরু কােজ লাগেব আর স তখনই সটা

পািঠেয় দেব।’”
৪ তাঁরা সখােন গেলন এবং দখেলন দরজার কােছ রা ার ওপর একটা গাধা বাঁধা আেছ। তখন তাঁরা দিডট়ােক খলুেত

লাগেলন, ৫ আর িকছ ু লাক সখােন দাঁিডে়য়িছল, তারা তাঁেদর বলল, “ তামরা িক করছ, গাধার বা াটােক খলুছ কন?”
৬ তােত যী যমন বেলিছেলন, তাঁরা সইমেতা উ র িদেলন, তখন লােকরা আর িকছ ু বলল না, গাধার বা াটােক িনেয় যেত
িদল।

৭ তাঁরা গাধার বা াটােক যী র কােছ িনেয় এেস গাধািটর উপের তােদর জামাকাপড় পেত িদেলন এবং যী তার উপের
বসেলন। ৮ তখন অেনেক তােদর জামাকাপড় রা ায় পেত িদল আর অে যরা মাঠ থেক পাতা ঝরা গােছর ডালপালা কেট
এেন রা ার উপের ছিডে়য় িদল। ৯ আর য সম লাক আেগ এবং পছেন যাি ল তারা চঁিচেয় বলেত লাগল,
“‘ হাশা া!’ ‡

‘ধ য িতিন, িযিন রভরু নােম আসেছন!’ ¶
১০ “আমােদর িপতপৃু ষ দায়েূদর য রা য আসেছ,
তা ধ য! হাশা া!

বেগ ঈ বেরর মিহমা হা ।”
১১ িতিন জ শােলেম ঢেুক মি ের গেলন। সখােন চারিদেকর সম িকছ ু ল ্য করেলন; িক সে য হেয় যাওয়ায়

বােরাজন রিরতেক সে িনেয় িতিন বথিনয়ােত িফের গেলন।
িব বাসযু রাথনার িবষেয় িশ া

(মিথ ২১:১৮-১৯)
১২ পেরর িদন বথিনয়া ছেড় আসার সময় তাঁর িখেদ পল। ১৩ দূর থেক িতিন একিট পাতায় ভরা ডমুরু গাছ দেখ তােত

িকছ ু ফল পােবন ভেব তার কােছ গেলন, িক গাছিটর কােছ গেল পাতা ছাডা় আর িকছইু দখেত পেলন না; কারণ তখন
ডমুরু ফেলর মর ম নয়। ১৪ তখন িতিন গাছিটেক বলেলন, “এখন থেক তামার ফল আর কউ কান িদন খােব না!” এই
কথা তাঁর িশে যরা নেত পেলন।

যী মি ের গেলন
(মিথ ২১:১২-১৭; লকূ ১৯:৪৫-৪৮; যাহন ২:১৩-২২)

১৫ পের তাঁরা জ শােলেম গেলন; আর মি েরর মে য ঢেুক যারা কনা- বচা করিছল সইসব যবসায়ীেদর বাইের বার
কের িদেলন। িতিন পা ারেদর টিবল এবং যারা পায়রা িবি র করিছল তােদর আসন উে িদেলন। ১৬ িতিন মি েরর মে য
িদেয় কাউেক কান িজিনস িনেয় যেত িদেলন না। ১৭ িতিন িশ া িদেয় তােদর বলেলন, “এটা িক লখা নই ‘আমার মি রেক
সম র জািতর উপাসনা গহৃ বলা হেব?’ §িক তামরা এটােক ‘দসু্যেদর আ ানায় পিরণত কেরছ।’ **”

‡১১:৯ হাশা া এিট একিট িহ শদ। ঈ বেরর কােছ সাহাে যর জ য রাথনায় যব ত হয়। এখােন ঈ বর অথবা তাঁর
মশীেহর রশংসা করার জ য যব ত হেয়েছ।
¶১১:৯ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১৮:২৫-২৬.
§১১:১৭ উ ৃিত িযশ. ৫৬:৭.
**১১:১৭ উ ৃিত িযর. ৭:১১.
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১৮ রধান যাজকরা এবং যব ার িশ করা এই কথা েন তাঁেক হ যা করার রা া খুঁজেত থাকল, কারণ তারা তাঁেক ভয়
করত, যেহতু তাঁর িশ ায় সম র লাক আ য হেয় িগেয়িছল ১৯ সই িদন সে য হেলই যী ও তাঁর িশ যরা মহানগরীর
বাইের গেলন।

িব বােসর শি
(মিথ ২১:২০-২২)

২০ পেরর িদন সকােল যেত যেত তাঁরা দখেলন, সই ডমুরু গাছিট মলূ থেক িকেয় গেছ। ২১ িপতর আেগর িদেনর কথা
মেন কের তাঁেক বলেলন, “ হ , দখনু, আপিন য ডমুরু গাছিটেক অিভশাপ িদেয়িছেলন সিট িকেয় গেছ।”

২২ তখন যী বলেলন, “ঈ বের িব বাস রাখ! ২৩ আিম তামােদর সি য বলিছ, কউ যিদ ঐ পাহাডে়ক বেল, ‘উপের যাও
এবং সমেু র িগেয় পড,়’ আর তার মেন কান সে হ না থােক এবং স যিদ িব বাস কের য স যা বলেছ তা হেব, তাহেল
ঈ বর তার জ য তাই করেবন। ২৪ এইজ য আিম তামােদর বিল, তামরা যা িকছরু জ য রাথনা কর, যিদ িব বাস কর য,
তামরা তা পেয়ছ, তাহেল তামােদর জ য তা হেবই। ২৫ আর তামরা যখনই রাথনা করেত দাঁডা়ও, যিদ কােরার িব ে
তামােদর কান কথা থােক, তােক মা কর, যােত তামােদর বেগর িপতাও তামােদর সম পাপ মা কেরন।” ২৬ ††

যী র ক ৃে বর িবষেয় ই দী নতােদর সে হ
(মিথ ২১:২৩-২৭; লকূ ২০:১-৮)

২৭ পের তাঁরা জ শােলেম িফের এেলন। আর যখন িতিন মি েরর মে য িদেয় হাঁটেছন, সই সময় রধান যাজকরা,
যব ার িশ করা ও বয় ই দী নতারা তাঁর কােছ এেলন। ২৮ তাঁরা তােক বলেলন, “ কান মতায় তিুম এসব করছ? এসব

করেত তামােক কই বা এই মতা িদেয়েছ?”
২৯ যী তাঁেদর বলেলন, “আিম তামােদর একটা র করিছ, যিদ তামরা উ র িদেত পােরা, তাহেল আিম তামােদর বলব

কান মতায় এসব করিছ। ৩০ যাহন য বা াইজ কেরিছেলন তা করার অিধকার িতিন বগ থেক পেয়িছেলন না মানেুষর
কাছ থেক পেয়িছেলন? আমােক বেলা।”

৩১ তখন তাঁরা িনেজেদর মে য আেলাচনা কের বলেলন, “যিদ আমরা বিল, ‘ বগ থেক,’ তাহেল বলেব ‘তেব তামরা তােক
িব বাস কর িন কন?’ ৩২ িক যিদ আমরা বিল, ‘মানেুষর কাছ থেক,’ তাহেল জনসাধারণ আমােদর ওপর রেগ যােব।” (তাঁরা
জনসাধারণেক ভয় করেতন কারণ জনসাধারেণর দঢৃ় িব বাস িছল য যাহন একজন ভাববাদী।)

৩৩ তাই তাঁরা যী েক বলেলন, “আমরা জািন না।”
তখন যী তাঁেদর বলেলন, “তেব আিমও কা মতায় এসব করিছ, তা তামােদর বলব না।”

ঈ বর তাঁর পু রেক পাঠােলন
(মিথ ২১:৩৩-৪৬; লকূ ২০:৯-১৯)

১২ ১ তখন যী দ ৃ া িদেয় তােদর কােছ বলেত লাগেলন, “একিট লাক রা া েতর চারিদেক বডা় িদেলন। িতিন
রা া মাডা়ই করেত একিট গত খুঁডে়লন, একিট উঁচু ঘর তরী করেলন এবং সই ত চাষীেদর কােছ জমা িদেয়

অ য দেশ চেল গেলন।
২ “এরপর চাষীেদর কােছ ফেলর পাওনা অংশ পাবার জ য তােদর কােছ িঠক সমেয় তাঁর চাকরেক পািঠেয় িদেলন। ৩ িক

চাষীরা তােক মারধর কের খািল হােত িফিরেয় িদল। ৪ িতিন আর একজন চাকরেক তােদর কােছ পাঠােলন, তারা তার মাথায়
আঘাত করল, ৫ এবং তােক অপমান করল। তখন িতিন আর একজন চাকরেক পাঠােলন, তারা তােক মের ফলল। এইভােব
িতিন আেরা অেনকেক পাঠােলন। তারা তােদর মে য কেয়কজনেক মারেধার করল এবং কেয়কজনেক মেরই ফলল।

৬ “তাঁর একমা র ি রয় পু র িছল। িতিন শষ পয তাঁেকই পাঠােলন, ভাবেলন তারা িন য়ই তাঁর পু রেক স ান করেব।
৭ “চাষীরা তখন িনেজেদর মে য বলাবিল করল, ‘এই তা মািলেকর ছেল, ওর বাবা মরেল েতর মািলক তা ওই হেব,

এস! এেক মের ফেলা, তাহেল আমরা েতর মািলক হব।’ ৮ তখন তারা তােক মেরই ফলল ও তার মতৃেদহিট রা া
েতর বাইের ফেল িদল।
৯ “তখন সই রা া েতর মািলক িক করেবন? িতিন এেস চাষীেদর মের ফলেবন এবং সই রা া তিট অ যেদর

িদেয় দেবন। ১০ শাে রর এই কথা িক তামরা পড় িন,

††১১:২৬ কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ২৬ যু করা হেয়েছ: “িক তামরা যিদ অ যেদর মা না কর, তেব তামােদর
বগ িপতা তামােদর পাপ মা করেবন না।”
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‘ য পাথর রাজিমি ররা বািতল কেরিছল
সিটই হেয় উঠল কােণর রধান পাথর?

১১ এটা রভইু কেরেছন,
আর আমােদর চােখ এটা খবু চমক রদ।’” ‡‡

১২ তখন তারা তাঁেক র ার করার চ া করেত লাগল, িক লাকেদর ভয় পল, কারণ তারা জানত য দ ৃ া িট িতিন
তােদর উে ে যই বেলেছন, তাই তারা তাঁেক ছেড় চেল গল।

ই দী নতারা যী েক ফাঁেদ ফলেত চাইল
(মিথ ২২:১৫-২২; লকূ ২০:২০-২৬)

১৩ পের ই দী নতারা কেয়কজন ফরীশী এবং হেরাদীয়েক তাঁর কােছ পািঠেয় িদল, যােত তারা যী েক কথার ফাঁেদ ফলেত
পাের। ১৪ তারা এেস তাঁেক বলল, “ হ , আমরা জািন আপিনই সৎ , এবং আপিন কান লাকেক ভয় কেরন না। আপিন
ঈ বেরর পেথর িবষেয় স য িশ া দন। আ া, কসর সরকারেক কর দওয়া িক উিচত? আমরা দব, িক দব না?”

১৫ িতিন তােদর ভ ািম বঝুেত পের বলেলন, “ তামরা আমায় কন পরী া করছ? আমােক একিট দীনার এেন দখাও।”
১৬ তারা তাঁেক দীনার এেন িদেল িতিন তােদর বলেলন, “এই মখু এবং এই নাম কার?” তারা তাঁেক বলল, “ কসেরর রিতমিূত,
কসেরর নাম।”

১৭ তখন যী তােদর বলেলন, “ কসেরর যা তা কসরেক দাও। আর ঈ বেরর যা তা ঈ বরেক দাও।” তখন তারা তাঁর
কথা েন িব েয় হতবা হেয় গল।

কেয়কজন স ূকী যী েক ফাঁেদ ফলেত চাইল
(মিথ ২২:২৩-৩৩; লকূ ২০:২৭-৪০)

১৮ পের কেয়কজন স ূকী তাঁর কােছ এল যারা বলত পনু ান বেল িকছ ু নই। তারা তাঁেক িজে স করল, ১৯ “ , মািশ
আমােদর জ য িলেখেছন, কারও ভাই যিদ রী রেখ মারা যায়, আর স যিদ কান ছেলেমেয় না রেখ যায় তেব তার ভাই
যন ঐ িবধবােক িবেয় কের িনেজর ভাইেয়র বংশ র া কের। ২০ সাত ভাই িছল, রথম জন একজন রীেলাকেক িবেয় করল

আর স ছেলেমেয় না রেখ মারা গল। ২১ পের ি বতীয় জন তােক িবেয় করল; িক সও ছেলেমেয় না রেখ মারা গল।
ততৃীয় ভাই আেগর ভাইেয়র মত িবেয় কের ছেলেমেয় না রেখ মার গল। ২২ এই সাত ভাইেয়র কউই কান ছেলেমেয় রেখ
যায় িন। সবেশেষ সই রীেলাকিটও মারা গল। ২৩ মতৃু্যর পের যখন তারা বঁেচ উঠেব, স তােদর মে য কার রী হেব?
কারণ তারা সাতজনই তা তােক িবেয় কেরিছল।”

২৪ যী তােদর বলেলন, “ তামরা কন এই ভেুলর মে য রেয়ছ? তামরা না জান শা র, না জান ঈ বেরর শি র কথা।
২৫ কারণ মতৃেদর মে য থেক পনু ি ত হেল তারা িবেয় কের না, বা তােদর িবেয় দওয়া হয় না, বরং তারা বেগ বগদূতেদর
মেতাই থােক। ২৬ িক পনু ান হেব িকনা এ যাপাের মািশর পু েক লখা বল ঝােপর ¶¶অংশিটেত ঈ বর তােক িক
বেলিছেলন তা িক তামরা পড় িন? িতিন বেলিছেলন, ‘আিম অ রাহােমর ঈ বর, ইস ্হােকর ঈ বর এবং যােকােবর ঈ বর।’
§§২৭ িতিন মতৃেদর ঈ বর নন, জীিবতেদরই ঈ বর। তামরা বডই় ভলু কেরছ।”

কা আ া র
(মিথ ২২:৩৪-৪০; লকূ ১০:২৫-২৮)

২৮ যব ার িশ কেদর মে য একজন কােছ এেস তােদর আেলাচনা নেলন। যী তােদর িঠক উ র িদেয়েছন জেন তাঁেক
িজ াসা করেলন, “শাে র সম আেদেশর মে য কানিট রধান?”

২৯ যী উ র িদেলন, “এটাই রধান! ‘ শান, হ ই রােয়ল, আমােদর ঈ বর রভু একমা র রভ।ু ৩০ তিুম তামার
সম দয়, মন, রাণ ও সম শি িদেয় তামার ঈ বর রভেুক ভালবাসেব।’ *৩১ আর ি বতীয় আেদশ হল, এই,
‘ তামার রিতেবশীেক িনেজর মেতা ভালবাসেব।’ †এই আেদশ িট থেক আর কান বড় আেদশ নই।”

‡‡১২:১১ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১৮:২২-২৩.
¶¶১২:২৬ বল ঝাপ র য যা রা ৩:১-১২.
§§১২:২৬ উ ৃিত যা রা ৩:৬.
*১২:৩০ উ ৃিত ি ব. িব. ৬:৪-৫.
†১২:৩১ উ ৃিত লবীয় ১৯:১৮.
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৩২ তখন যব ার িশ করা তাঁেক বলেলন, “ বশ, , আপিন িঠক বেলেছন য ঈ বরই রভ,ু িতিন ছাডা় অ য কউ
নই। ৩৩ আর সম দয়, সম শি িদেয় তাঁেক ভালবােসা এবং রিতেবশীেক িনেজর মেতা ভালবাসা হে সম রকম

বিলদান ও উৎসেগর থেক অেনক ভাল।”
৩৪ তখন িতিন বিু র সে উ র িদেয়েছন দেখ যী তাঁেক বলেলন, “ঈ বেরর রা য থেক তিুম খবু বশী দূের নও।”

এরপের তাঁেক কান কথা িজে স করেত আর কােরা সাহস হল না।
রী িক দায়েূদর পু র অথবা দায়েূদর রভ?ু

(মিথ ২২:৪১-৪৬; লকূ ২০:৪১-৪৪)
৩৫ যী মি ের িশ া দবার সময় বলেলন, “ যব ার িশ করা কমন কের বেল য রী দায়েূদর পু র? ৩৬ দায়দূ তা

িনেজই পিব র আ ার ররণােতই এই কথা বেলেছন:
‘ রভু আমার রভেুক বলেলন,
তিুম আমার ডানিদেক বস
যত ণ না তামার শ েদর তামার পােয়র তলায় রািখ।’ ‡
৩৭ দায়দূ িনেজই রী েক ‘ রভ’ু বেলন। তেব কমন কের রী দায়েূদর পু র হেলন?” অেনক লাক আনে র সােথ তাঁর
কথা নল।

যী যব ার িশ কেদর সমােলাচনা করেলন
(মিথ ২৩:৬-৭; লকূ ১১:৪৩; ২০:৪৫-৪৭)

৩৮ আর তাঁর িশ ায় িতিন তােদর বলেলন, “ যব ার িশ কেদর থেক সাবধান, তারা ল বা ল বা পাশাক পরেত চায়,
হােট বাজাের লাকেদর স ান, ৩৯ সমাজগেৃহ বপণূ আসন এবং নশ ভােজ বপণূ আসন পেত ভালবােস। ৪০ এই
লােকরাই িবধবােদর বািড় িল আ সাতৎ কের, আর সই দাষ ঢাকেত ল বা ল বা রাথনা কের। ঐ সম লােকরা িবচাের

আেরা কডা় শাি পােব।”
িবধবার দওয়া দােনর দ ৃ া

(লকূ ২১:১-৪)
৪১ যী দােনর বাে র সামেন বেস, লােকরা কমন কের তােত টাকা পয়সা ফলেছ তা দখিছেলন। ব ধনী লাক রচরু

টাকা পয়সা তার মে য রাখল। ৪২ পের একজন গরীব িবধবা এেস তােত িট তামার মু রা ফলল, যার মূ য এক িসিকরও
কম।

৪৩ তখন যী িনেজর িশ যেদর কােছ ডেক বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, দানবাে যাঁরা টাকা পয়সা রেখেছ,
তােদর সবার থেক এই গরীব িবধবা বশী রাখল। ৪৪ কারণ তারা সকেল িনেজর িনেজর অিতির অথ থেক িকছ ু িকছ ু রেখেছ
িক এই গরীব িবধবা তার যা িকছ ু স বল িছল, তার সবটকুুই িদেয় গল।”

ভিব যেত মি েরর িবনাশ
(মিথ ২৪:১-২৫; লকূ ২১:৫-২৪)

১৩ ১ যী যখন মি র ছেড় যাে ন, সই সময় িশ যেদর মে য একজন তাঁেক বলেলন, “ হ , দখনু কত চমৎ  কার
িবশাল িবশাল পাথর ও কত সু র দালান।”

২ তখন যী তাঁেক বলেলন, “তিুম এইসব বড় বড় দালান দখছ? এর একটাও পাথর আর একটা পাথেরর ওপের থাকেব
না; সবই বংস ূেপ পিরণত হেব।”

৩ পের িতিন মি েরর সামেন জতনু পবতমালায় বসেল, িপতর, যােকাব, যাহন এবং আি রয় তাঁেক একা পেয় িজ াসা
করেলন, ৪ “আমােদর বলনু দিখ, এই সম ঘটনা কখন ঘটেব? আর িক িচ দেখই বা বঝুেত পারব য এই সম ঘটনা
ঘটেত চেলেছ?”

৫ তখন যী তাঁেদর বলেত লাগেলন, “সতক থেকা, কউ যন তামােদর না ভালায়। ৬ সিদন অেনেক আমার নাম িনেয়
আসেব এবং বলেব, ‘আিমই িতিন’ এবং তারা আরও অেনেকর মন ভালােব। ৭ িক তামরা যখন যেু র কথা ও যেু র জনরব

‡১২:৩৬ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১০:১.
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নেব, তখন অি র হেয়া না; এটা ঘটেবই, িক তখনও শষ নয়। ৮ কারণ জািতর িব ে জািত এবং রাে যর িব ে রা য
জেগ উঠেব। ােন ােন ভিূমক , িভ হেব। এসব কবল জ য রণার আর মা র।

৯ “ তামরা িনেজেদর যাপাের সাবধান! লােক তামােদর আদালেত হািজর করেব এবং সমাজগেৃহর মে য তামােদর ধের
মারেব। আমার জ য তামরা দেশর শাসনকতা ও রাজােদর কােছ সা ী দবার জ য তােদর সামেন দাঁডা়েব। ১০ আর সব
িকছ ু শষ হবার আেগ সম জািতর কােছ সসুমাচার রচার করা হেব। ১১ িক লােক যখন তামােদর র ার কের িবচার
সভায় িনেয় যােব তখন তােদর সামেন িক বলেব তা আেগ থেক ভেবা না, বরং সই সমেয় পিব র আ া যা বলেত বলেবন
তাই বলেব। কারণ তামরাই য কথা বলেব তা নয়, পিব র আ াই তামােদর মে য িদেয় কথা বলেবন।

১২ “তখন ভাই ভাইেক ও বাবা স ানেক মতৃু্যর হােত তেুল দেব এবং স ানরা বাবা-মার িব ে েখ দাঁিডে়য় তােদর
হ যার জ য ধিরেয় দেব। ১৩ আর আমার নােমর জ য সকেল তামােদর ঘণৃা করেব। িক য শষ পয ি র থাকেব সই
র া পােব।

১৪ “যখন তামরা দখেব, ‘ বংেসর সই ঘণৃার ব যখােন দাঁডা়বার নয় সখােন দাঁিডে়য় আেছ।’ ¶পাঠেকর বাঝা উিচৎ
এর অথ িক, তখন যারা িযহিূদয়ােত থােক তারা পাহােড় পািলেয় যাক। ১৫ এবং কউ যিদ ছােদ থােক, স যন বািড় থেক
কান িকছ ু নবার জ য নীেচ না নােম বা ঘের না ঢােক। ১৬ কউ যিদ মােঠ থােক, স যন জামাকাপড় নবার জ য িফের না

যায়।
১৭ “হায়, সই সমেয় গভবতী বা যােদর কােল িশ থাকেব তােদর কত ক ! ১৮ আর রাথনা কর যন এটা শীতকােল না

ঘেট, ১৯ কারণ সই সময় হেব বডই় কে র সময়। তমনিট রথম যখন ঈ বর পিৃথবী সিৃ করেলন, তখন থেক এখন পয
কখনই হয় িন আর কখনও হেবও না। ২০ আর রভু যিদ সই িদেনর সং যা কিমেয় না িদেতন, তেব কান রাণই র া পত
না। িক িতিন যােদর মেনানীত কেরেছন, সই মেনানীতেদর জ য সই িদেনর সং যা কিমেয় িদেয়েছন।

২১ “ কউ যিদ তখন তামােদর বেল, ‘ দখ, রী এখােন বা ওখােন আেছন, তামরা িব বাস কােরা না। ২২ কারণ ভ
রীে রা এবং ভাববাদীরা উঠেব এবং নানা িচ ও অেলৗিকক কাজ কের দখােব, এমন িক স ব হেল মেনানীত লাকেদরও
ভালােব। ২৩ িক তামরা সাবধান থেকা। আিম তামােদর আেগই সম িকছ ু বেল িদলাম।

২৪ “িক সই সময়, সই কে র শেষ,
‘সযূ অ কার হেয় যােব
এবং চাঁদ আর আেলা দেব না।
২৫ আকাশ থেক তারা খেস পডে়ব,
আকােশর সম শি িবচিলত হেব।’ §

২৬ “তখন লােকরা দখেব, মানবপু র মহামিহমায় ও পরা রেমর সে মঘরেথ আসেছন। ২৭ তখন মানবপু র তাঁর
বগদূতেদর পািঠেয় পিৃথবীর এক রা থেক আকােশর অ য রা পয চাির বায়ু থেক তাঁর মেনানীত লাকেদর সং রহ

করেবন।
২৮ “ডমুরু গাছ থেক এই দ ৃ া শেখা; যখন তার শাখা- রশাখা কামল হেয় পাতা দখা দয়, তখন তামরা জানেত পার

গরম কাল এেস গল। ২৯ িঠক তমিন ঐ সম ঘটনা ঘটেত দখেলই তামরা বঝুেত পারেব য সময় **খবু কােছ, এমনিক
দরজার সামেন। ৩০ আিম তামােদর সি য বলিছ, সম ঘটনা না ঘটা পয এই রজে র শষ হেব না। ৩১ আকাশ এবং
পিৃথবীর লাপ হেব, িক আমার কথা লাপ কখনও হেব না।

৩২ “ সই িদেনর বা সই সমেয়র কথা কউ জােন না; বগদূতরাও নয়, মানবপু রও নয়, কবলমা র িপতাই জােনন।
৩৩ সাবধান! তামরা সতক থেকা। কারণ কখন য সই সময় হেব তামরা তা জােনা না।

৩৪ “ সই িদনটা এমনভােবই আসেব যমন কান লাক িনেজর বািড় ছেড় িবেদেশ বডা়েত যায় এবং তার চাকরেদর দািয় ব
িদেয় রে যেকর কাজ িঠক কের দয় আর বারর কেক সজাগ থাকেত বেল। ৩৫ তাই তামরা সতক থাকেব, কারণ তামরা
জান না কখন বািডর় মািলক আসেবন, স যােবলায়, িক মাঝরােত, কুকডা় ডােকর সময় িক ভারেবলায়। ৩৬ হঠাৎ িতিন এেস
যন না দেখন য তামরা ঘিুমেয় রেয়ছ। ৩৭ আিম তামােদর যা বলিছ, তা সবাইেক বিল, ‘সজাগ থেকা।’”

¶১৩:১৪ বংেসর … আেছ র য দািন. ৯:২৭, ১২:১১.
§১৩:২৫ উ ৃিত িযশাইয় ১৩:১০, ৩৪:৪.
**১৩:২৯ সময় এখােন যী সই সমেয়র কথা বেলেছন যখন কান িবেশষ বপণু ঘটনা ঘটেব; র য লকূ ২১:৩১,
এখােন যী বেলেছন ঈ বেরর রাজ ব আসার এই সই সময়।
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ই দী নতারা যী েক হ যার চ রা করেলন
(মিথ ২৬:১-৫; লকূ ২২:১-২; যাহন ১১:৪৫-৫৩)

১৪ ১ িদন পের িন ারপব এবং খািমরিবহীন িটর উৎসব পব। †† রধান যাজকরা এবং যব ার িশ করা সই সমেয়
তাঁেক কমন কের ছেল বেল র ার কের মের ফলেত পাের তারই চ া করিছেলন। ২ তাঁরা বলেলন, “উৎসেবর

সময় আমরা এটা করব না, কারণ তােত লােকেদর মে য গ েগাল বেধ যেত পাের।”
একিট রীেলাক িবেশষ এক কাজ করল

(মিথ ২৬:৬-১৩; যাহন ১২:১-৮)
৩ যখন িতিন বথিনয়ােত কু ী িশেমােনর বািডে়ত িছেলন, তখন িতিন খেত বসেল একিট রীেলাক বত পাথেরর িশিশেত

দামী সগুি জটামাংসীর তল ‡‡িনেয় এল। স িশিশিট ভে তাঁর মাথায় সই তল ঢেল িদল।
৪ িকছ ু লাক এেত খবু রেগ িগেয় িনেজেদর মে য বলাবিল করল, “সগুি তেলর অপচয় করা হল কন? ৫ এই তল

তা িতনেশা দীনােরর বশী দােম িবি র করা যত এবং সই টাকা গরীবেদর দওয়া যত।” আর তারা রীেলাকিটর কেঠার
সমােলাচনা করল।

৬ িক যী বলেলন, “ওেক যেত দাও। তামরা কন ওেক ঃখ িদ ? স তা আমার জ য ভাল কাজই কেরেছ। ৭ কারণ
গরীবরা তামােদর কােছ সবসময় আেস, তামরা যখন ই া তােদর উপকার করেত পার; িক আমােক তামরা সবসময় পােব
না। ৮ স যা করেত পারত তাই কেরেছ। স আেগ থেক সমািধর উে ে য আমার গােয় সগুি তল ঢেল িদেয়েছ। ৯ আিম
তামােদর সি য বলিছ, জগেত যখােনই আমার সসুমাচার রচার করা হেব, সখােনই এই রীেলাকিটর রণােথ তার

কােজর কথা বলা হেব।”
িযহদূার যী র শ েদর সাহাে যর রিত িত

(মিথ ২৬:১৪-১৬; লকূ ২২:৩-৬)
১০ তখন সই বােরাজেনর মে য একজন িযহদূা ঈ িরেয়াতীয় রধান যাজকেদর কােছ যী েক ধিরেয় দবার মতলেব গল।

১১ তারা এই কথা েন খবু খশুী হেলা এবং তােক টাকা দেব বেল রিত িত িদল। তখন স যী েক ধিরেয় দবার জ য
সেুযাগ খুঁজেত লাগল।

িন ারপেবর ভাজ
(মিথ ২৬:১৭-২৫; লকূ ২২:৭-১৪, ২১-২৩; যাহন ১৩:২১-৩০)

১২ খািমরিবহীন িটর পেবর রথম িদন, য িদন ই দীরা মষ উৎসগ করত, সই িদন তাঁর িশ যরা তাঁেক বলেলন, “আমরা
কাথায় িগেয় আপনার জ য ভাজ র ত করব, আপনার ই া িক?”

১৩ তখন িতিন িশ যেদর মে য জনেক পািঠেয় িদেয় বলেলন, “ তামরা শহের যাও, একটা লাক তামােদর সামেন পডে়ব,
য এক কলসী জল িনেয় আসেব, তােক অনসুরণ কর। ১৪ স য বািডে়ত ঢকুেব সই বািডর় মািলকেক বলেব, ‘ বেলেছন,
সই অিতিথর ঘর কাথায় যখােন আিম আমার িশ যেদর সােথ িন ারপেবর ভাজ খেত পাির।’ ১৫ তখন স ওপেরর একিট

বড় সাজােনা গাছান ঘর দিখেয় দেব। সখােনই আমােদর জ য ভাজ র ত কেরা।”
১৬ পের িশ যরা সখান থেক শহের চেল এেলন। িতিন য রকম বেলিছেলন তাঁরা িঠক সই রকম দখেত পেলন; আর

িন ারপেবর ভােজর আেয়াজন সখােনই করেলন।
১৭ সে য হেল সই বােরা জন রিরতেদর সােথ িতিন সখােন এেলন। ১৮ যখন তাঁরা একসে খেত বেসেছন, যী

বলেলন, “আিম তামােদর সি য বলিছ, তামরা যারা আমার সে খেত বেসছ, তামােদর মে য একজন আমােক শ র
হােত তেুল দেব।”

১৯ এেত তাঁরা অ য ঃখ পেলন এবং রে যেক এক এক কের িজে স করেলন, “ স িক আিম?”

††১৪:১ খািমরিবহীন … পব পরুােনা িনয়েম িন ারপেবর পেরর িদন হয়, িক এই সমেয় েটা পব একই িদেন পেডে়ছ।

‡‡১৪:৩ জটামাংসীর তল রা য চারাগােছর িশকড় হেত র ত মূ যবান তল।
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২০ িতিন তােদর বলেলন, “এই বােরাজেনর মে য য জন আমার সে বািটেত িট ডিুবেয় খাে সই স জন।
২১ মানবপেু রর যাপাের শাে র যমন লখা আেছ, িঠক সইভােব িতিন চেল যােবন। িক িধ সই লাকিটেক য
মানবপু রেক শ র হােত ধিরেয় দেব। সই লাকিটর জ না হওয়াই ভাল িছল।”

রভরু ভাজ
(মিথ ২৬:২৬-৩০; লকূ ২২:১৫-২০; ১ কির ীয় ১১:২৩-২৫)

২২ তাঁরা যখন খাি েলন, সই সময় িতিন িট িনেয় ঈ বরেক ধ যবাদ িদেলন। িট খািন িছঁেড় টকুেরা টকুেরা কের তা
িশ যেদর িদেয় বলেলন, “এটা নাও: এটা আমার শরীর।”

২৩ তারপর িতিন পয়ালা তেুল ঈ বরেক ধ যবাদ িদেয় িশ যেদর হােত িদেলন। আর তাঁরা সকেল তা থেক পান করেলন।
২৪ িতিন তাঁেদর বলেলন, “এটা আমার নতনু িনয়েমর র যা অেনেকর জ যই পািতত হেব। ২৫ আিম তামােদর সি য বলিছ,
আিম আর রা ারস পান করব না, যতিদন পয না আিম ঈ বেরর রাে য সই িদেন নতনু রা ারস পান না কির।”

২৬ এরপর তাঁরা বগান কের জতনু পবেতর িদেক গেলন।
যী র িশ যরা সকেল তাঁেক যাগ করেব

(মিথ ২৬:৩১-৩৫; লকূ ২২:৩১-৩৪; যাহন ১৩:৩৬-৩৮)
২৭ যী তােদর বলেলন, “ তামরা সকেল িব বাস হারােব, কারণ শাে র লখা আেছ,

‘আিম মষপালকেক আঘাত করব
এবং মেষরা চারিদেক ছিডে়য় পডে়ব।’ ¶¶
২৮ আিম বঁেচ উঠেল, তামােদর আেগ গালীেল যাব।”

২৯ িপতর তাঁেক বলেলন, “সকেল িব বাস হারােলও আিম িক মােটই িব বাস হারাব না।”
৩০ তখন যী তাঁেক বলেলন, “আিম সি য বলিছ, আজ এই রােতই বার মারগ ডাকার আেগ তিুম আমােক িতনবার

অ বীকার করেব।”
৩১ িক িপতর আরও জার িদেয় বলেলন, “যিদ আপনার সে মরেতও হয়, তবওু আিম আপনােক অ বীকার করব না।”

বািক সকেল সই একই শপথ করেলন।
যী র একাে রাথনা

(মিথ ২৬:৩৬-৪৬; লকূ ২২:৩৯-৪৬)
৩২ তখন তাঁরা গৎিশমানী নােম এক ােন এেলন। আর যী তাঁর িশ যেদর বলেলন, “যত ণ আিম রাথনা কির, তামরা

এখােন বেস থাক।” ৩৩ পের িতিন িপতর, যােকাব এবং যাহনেক সে িনেয় গেলন, স সময় যথায় তাঁর আ া যাকুল হেয়
উঠল। ৩৪ িতিন তাঁেদর বলেলন, “আমার রাণ মতৃু্য পয উে বেগ আ । তামরা এখােন থাক আর জেগ থাক।”

৩৫ পের িকছটুা এিগেয় মািটেত উপডু় হেয় পেড় িতিন রাথনা করেলন য যিদ স ব হয় তেব এই ঃেখর সময়টা তাঁর কাছ
থেক সের যাক। ৩৬ িতিন বলেলন, “আ বা, িপতা তামার পে তা সবই স ব। এই পানপা র §§আমার কাছ থেক দূের

সিরেয় নাও। িক তবওু আিম যা চাই তা নয়, তামার ই াই পণূ হা ।”
৩৭ পের িতিন এেস দখেলন তাঁরা ঘিুমেয় পেডে়ছন, আর িতিন িপতরেক বলেলন, “িশেমান তিুম িক ঘিুমেয় পেডছ়? তিুম

একঘ াও জেগ থাকেত পারেল না? ৩৮ তামরা জেগ থাক এবং রাথনা কর, যােত রলধু না হও। আ া ই ুক িক শরীর
বল।”

৩৯ িতিন আবার গেলন এবং একই কথা বেল রাথনা করেলন। ৪০ তারপর িফের এেস দখেলন তাঁরা ঘমুাে ন, কারণ ঘেুম
তােদর চাখ ব হেয় আসিছল। তাঁরা যী র িদেক তািকেয় তাঁেক িক বলেবন বেুঝ উঠেত পারিছেলন না।

৪১ পের িতিন ততৃীয়বার এেস তাঁেদর বলেলন, “ তামরা িক এখনও ঘেুমা , িব রাম করছ? যেথ হেয়েছ। সময় হেয়
গেছ। দখ, মানবপু রেক িব বাসঘাতকতা কের পাপীেদর হােত তেুল দওয়া হে । ৪২ ওঠ! আমরা যাই! ঐ দখ, য আমার

সে িব বাসঘাতকতা কেরেছ স আসেছ।”

¶¶১৪:২৭ উ ৃিত সখিরয় ১৩:৭.
§§১৪:৩৬ পানপা র এখােন যী তাঁর জীবেন য সম ঃখ ক আসেব তার িবষেয় বেলেছন: কান িকছেুত পণূ এক পানপা র
যার বাদ অ য খারাপ তা পান করা যমন কিঠন তমিন এইসব ঃখ ক স য করা বড় কিঠন হেব।
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যী েক র ার
(মিথ ২৬:৪৭-৫৬; লকূ ২২:৪৭-৫৩; যাহন ১৮:৩-১২)

৪৩ আর িতিন যখন কথা বলিছেলন, সই সময় িযহদূা অথাৎ সই বােরাজন রিরেতর মে য একজন এল। আর তার
সােথ অেনক লাক তেরায়াল লািঠ িনেয় এল। রধান যাজক, যব ার িশ ক এবং বয় ই দী নতারা এই লাকেদর
পািঠেয়িছেলন।

৪৪ সই িব বাসঘাতক িযহদূা তােদর এই সে ত িদেয়িছল; “যােক আিম চমুু দব, সই ঐ লাকিট। তামরা তােক ধের
পাহারা িদেয় িনেয় যােব।” ৪৫ স উপি ত হেয়ই যী র কােছ িগেয় বলল, “ !” বেলই তাঁেক চমুু িদল। ৪৬ তখন তারা তাঁেক
ধের র ার করল। ৪৭ যারা তাঁর কােছ দাঁিডে়য়িছল তােদর মে য একজন িনেজর তেরায়াল বার কের মহাযাজেকর চাকরেক
আঘাত কের তার কান কেট িদল।

৪৮ তখন যী তােদর বলেলন, “ তামরা লািঠ, তেরায়াল িনেয় আমােক ধরেত এেসছ। মেন হে আিম একজন দসু্য।
৪৯ আিম রিতিদন মি ের তামােদর মে য থেকিছ ও িশ া িদেয়িছ, তখন তা আমায় ধরেল না। িক শাে রর বাণী সফল
হেবই।” ৫০ তখন তাঁর সব িশে যরা তাঁেক ফেল পািলেয় গেলন।

৫১ আর একজন যবুক উল শরীের একিট চাদর জিডে়য় তাঁেক অনসুরণ করল। তারা তােক র ার করার চ া করল।
৫২ িক স চাদরিট ফেল উল অব ায় পািলেয় গল।

ই দী নতােদর সামেন যী
(মিথ ২৬:৫৭-৬৮; লকূ ২২:৫৪-৫৫, ৬৩-৭১; যাহন ১৮:১৩-১৪, ১৯-২৪)

৫৩ তখন তারা যী েক মহাযাজেকর কােছ িনেয় এল। রধান যাজকরা, বয় ই দী নতারা এবং যব ার িশ করা সকেল
এক জায়গায় জেডা় হেলন। ৫৪ আর িপতর দূের দূের থেক যী র পছেন যেত যেত মহাযাজেকর উেঠান পয গেলন এবং
র ীেদর সে বেস আ ন পাহােত লাগেলন।

৫৫ তখন রধান যাজকরা এবং মহাসভার সকেলই এমন একজন সা ী খুঁজিছেলন যার কথার জাের যী েক মতৃু্যদে
দি ত করা যায়; িক তমন সা ্য তাঁরা পেলন না। ৫৬ কারণ অেনেক তাঁর িব ে িম যা সা ী িদল বেট িক তােদর সা ্য
িমলল না।

৫৭ তখন িকছ ু লাক তাঁর িব ে িম যা সা ী িদেয় বলল, ৫৮ “আমরা তাঁেক বলেত েনিছ, ‘মানেুষর হােত তরী এই
মি রিট ভেঙ ফলব এবং িতন িদেনর মে য মানেুষর হাত িদেয় তরী নয় এমনই একিট মি র আিম গেড় তলুব।’” ৫৯ িক
এেতও তােদর সাে ্যর রমাণ িমলল না।

৬০ তখন মহাযাজক সকেলর সামেন দাঁিডে়য় যী েক িজে স করেলন, “তিুম িক িকছইু উ র দেব না? এই সম লাকরা
তামার িব ে িক সা ্য িদে ?” ৬১ িক িতিন চপুচাপ থাকেলন, কান উ র িদেলন না।

আবার মহাযাজক তাঁেক িজে স করেলন, “তিুম িক সই পরম রী পরম ধ য, ঈ বেরর পু র?”
৬২ যী বলেলন, “ যাঁ, আিমই ঈ বেরর পু র। তামরা একিদন মানবপু রেক ঈ বেরর ডানপােশ বেস থাকেত আকােশর

মেঘ আবতৃ হেয় আসেত দখেব।”
৬৩ তখন মহাযাজক তাঁর পাশাক িছঁেড় বলেলন, “আমােদর সা ীর আর িক রেয়াজন? ৬৪ তামরা তা ঈ বর িন া

নেল। তামােদর িক মেন হয়?” তারা সকেল তাঁেক দাষী ি র কের বলল, “এঁর মতৃু্যদ হওয়া উিচত।” ৬৫ তখন কউ কউ
তাঁর মেুখ থথুু িছিটেয় িদল, তাঁর মখু ঢেক ঘিুষ মারল এবং বলেত লাগল, “ভাববাণী কের বল তা, ক তামােক ঘিুষ মারল?”
পের র ীরা তাঁেক মারেত মারেত িনেয় গল।

যী েক বীকার করেত িপতর ভয় পেলন
(মিথ ২৬:৬৯-৭৫; লকূ ২২:৫৬-৬২; যাহন ১৮:১৫-১৮, ২৫-২৭)

৬৬ িপতর যখন নীেচ উেঠােন িছেলন, তখন মহাযাজেকর একজন চাকরানী এল। ৬৭ স িপতরেক আ ন পাহােত দেখ তাঁর
িদেক তািকেয় বলল, “তিুমও তা নাসরতীয় যী র সে িছেল?”

৬৮ িক িপতর অ বীকার কের বলেলন, “আিম জািন না, আর বঝুেতও পারিছ না তিুম িক বল।?” এই বেল িতিন বারা ার
িদেক যেতই একটা মারগ ডেক উঠল। *

*১৪:৬৮ কান কান রীক রিতিলিপেত এই কথা িল পাওয়া যায় না: “এবং মারগ ডেক উঠল।”
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৬৯ িক চাকরানীটা তাঁেক দেখ, যারা তার কােছ দাঁিডে়য়িছল তােদর বলেত লাগল, “এই লাকিট ওেদরই একজন!” ৭০ িতিন
আবার অ বীকার করেলন।

িকছ ু ণ বােদ যারা সখােন দাঁিডে়য়িছল তারা িপতরেক বলল, “সি য তিুম তােদর একজন, কারণ তিুম গালীেলর লাক।”
৭১ িতিন অিভশাপ িদেয় শপথ কের বলেত লাগেলন, “ তামরা য লাকিটর কথা বলছ, তােক আিম িচিন না।”
৭২ আর সে সে ি বতীয় বার মারগিট ডেক উঠল, তােত যী য কথা বেলিছেলন, “ মারগিট বার ডাকার আেগ তিুম

িতনবার আমােক অ বীকার করেব” স কথা িপতেরর মেন পডল় আর িতিন কা ায় ভে পডে়লন।
রা যপাল পীলাত র করেলন

(মিথ ২৭:১-২, ১১-১৪; লকূ ২৩:১-৫; যাহন ১৮:২৮-৩৮)

১৫ ১ সকাল হেতই রধান যাজকরা, বয় ই দী নতারা, যব ার িশ করা ও সম মহাসভার লােকরা শলাপরামশ
করেলন। তাঁরা যী েক বঁেধ পীলােতর কােছ পাঠােলন এবং তাঁর হােত তেুল িদেলন।

২ তখন পীলাত তাঁেক িজে স করেলন, “তিুম িক ই দীেদর রাজা?”
যী তাঁেক বলেলন, “ যাঁ, আপিন যমন বলেলন তমনই।”
৩ তখন রধান যাজকরা যী র িব ে নানান দােষর কথা বলেত লাগেলন। ৪ পীলাত তাঁেক আবার িজে স করেলন, “তিুম

িক িকছইু উ র দেব না? দখ, এরা তামার িব ে কত অিভেযাগ করেছ!”
৫ িক তবু যী কান উ র িদেলন না দেখ পীলাত আ য হেয় গেলন।

যী েক মু করেত পীলােতর যথ চ া
(মিথ ২৭:১৫-৩১; লকূ ২৩:১৩-২৫; যাহন ১৮:৩৯-১৯:১৬)

৬ িন ারপেবর সমেয় পীলাত লাকেদর ইে মেতা একজন ব ীেক মু কের িদেতন। ৭ সই সময় বারা বা নােম একিট
লাক িবে রাহীেদর সােথ কারাগাের িছল, যারা িবে রােহর সময় অেনক খনু জখম কেরিছল।

৮ আর িতিন পীলাত লাকেদর জ য সচরাচর যা করেতন, সই লােকরা তােক তাই করেত বলল। ৯ পীলাত তােদর িজ াসা
করেলন, “ই দীেদর রাজােক আিম তামােদর জ য মু কের িদই, এটাই িক তামােদর ই া?” ১০ কারণ িতিন বঝুেত
পেরিছেলন রধান যাজকরা িহংসার বশবতী হেয় যী েক তার হােত তেুল িদেয়িছল। ১১ িক রধান যাজকরা জনতােক

িপেয় তলুল যােত তারা যী র পিরবেত বারা বার মিু দািব কের।
১২ িক পীলাত আবার তােদর বলেলন, “তেব তামরা যােক ই দীেদর রাজা বল তােক িক করব?”
১৩ তারা চঁিচেয় বলল, “ওেক েশ দাও!”
১৪ িক িতিন তােদর বলেলন, “ কন? এ িক ম কাজ কেরেছ?”
তারা আরও চঁিচেয় বলল, “ওেক েশ দাও!”
১৫ তখন পীলাত লাকেদর খশুী করেত বারা বােক তােদর জ য ছেড় িদেলন এবং যী েক চাবকু মের েশ িব করবার

জ য তােদর হােত তেুল িদেলন।
১৬ পের সনারা রাসােদর মে য অথাৎ রধান শাসনকতার সদর দ েরর উেঠােন যী েক িনেয় িগেয় সম সনােদর

ডাকল। ১৭ তারা যী েক ব নী রেঙর কাপড় পিরেয় িদল এবং কাঁটার মকুুট তরী কের তাঁর মাথায় চািপেয় িদল। ১৮ তারা
তাঁেক অিভবাদন জািনেয় বলেত লাগল, “ই দীেদর রাজা নম ার!” ১৯ তারা তাঁর মাথায় একটা লািঠ িদেয় বার বার মারেত
লাগল ও তাঁর গােয় থথুু িছিটেয় িদল। তাঁর সামেন হাঁটু গেড় তাঁেক রণাম করেত থাকল। ২০ তাঁেক িনেয় এইভােব মজা
করবার পর তারা ঐ ব নী রেঙর কাপড় খেুল িনেয় তাঁর িনেজর কাপড় পিরেয় িদল। আর েশ দবার জ য তাঁেক বাইের
িনেয় গল।

যী েশ মতৃু্যবরণ করেলন
(মিথ ২৭:৩২-৪৪; লকূ ২৩:২৬-৩৯; যাহন ১৯:১৭-১৯)

২১ সই সময় িশেমান নােম একটা লাক কুরীশীর রামা ল থেক সই পথ ধের আসিছল। স আেলকসা র ও েফর
বাবা। সনারা তােক যী র শ বেয় িনেয় যাবার জ য বগার ধরল। ২২ পের তারা যী েক গলগথা নােম এক জায়গায় িনেয়
এল। গলগথার অথ “মাথার খিুলর ান।” ২৩ তারা তাঁেক গ রস মশােনা রা ারস পান করেত িদল; িক িতিন তা পান
করেলন না। ২৪ পের তারা তাঁেক েশ িব করল। তাঁর কাপড় েলােক আলাদা আলাদা কের ঘুঁিট চেল িঠক করল ক তাঁর
পাশােকর কা অংশ পােব।
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২৫ সকাল ন’টার সমেয় তারা তাঁেক েশ িদল। ২৬ তারা তাঁর েশর ওপর তাঁর িব ে দাষপ র লখা একটা ফলক
লািগেয় িদেয়িছল। তােত লখা িছল, “ই দীেদর রাজা।” ২৭ তারা তাঁর সােথ আর জন দসু্যেক েশ িদল। একজনেক তাঁর
ডানিদেক এবং অপরজনেক তার বাঁিদেক। ২৮ †

২৯ লােকরা সই পথ িদেয় যেত যেত যী র িন া করেত লাগল। তারা মাথা নেড় বলল, “ওেহ, তিুম না মি র ভেঙ
ফেল িতন িদেনর মে য তা আবার গঁেথ তাল? ৩০ শ থেক নেম িনেজেক র া কর।”

৩১ িঠক একইভােব রধান যাজকরা এবং যব ার িশ করা তাঁেক ঠা া কের িনেজেদর মে য বলাবিল করেলন, “ঐ লাকিট
অ যেদর র া করত, িক িনেজেক র া করেত পাের না। ৩২ রী , ঐ ই রােয়েলর রাজা এখন শ থেক নেম আসকু,
তাহেল আমরা িব বাস করব।” তাঁর সে যাঁরা েশ িব হেয়িছল, তারাও তাঁেক ঠা া করেত লাগল।

যী মারা গেলন
(মিথ ২৭:৪৫-৫৬; লকূ ২৩:৪৪-৪৯; যাহন ১৯:২৮-৩০)

৩৩ পের বলা বােরাটা থেক িতনেট পয সম দশ অ কাের ছেয় গল। ৩৪ আর িতনেটর সময় যী িচৎকার কের
উঠেলন, “ এেলাই, এেলাই, লামা শব ানী? ” যার অথ “ঈ বর আমার, ঈ বর আমার, তিুম কন আমায় যাগ কেরছ?” ‡

৩৫ যাঁরা তাঁর কােছ দাঁিডে়য়িছল, তােদর মে য কউ কউ এই কথা েন বলল, “ দখ, ও এিলয়েক ডাকেছ।” ৩৬ একজন
লাক দৗেড় িগেয় একটা এেন িসরকায় িভিজেয় নেল কের তাঁর মেুখ তেুল ধের বলল, “ দখা যাক, এিলয় ওেক নামােত

আেস িক না।”
৩৭ পের যী জাের িচৎকার কের উেঠ শষ িনঃ বাস যাগ করেলন।
৩৮ আর মি েরর পদা উপর থেক নীেচ পয িচের ভাগ হেয় গল। ৩৯ আর য সনাপিত তাঁর সামেন দাঁিডে়য়িছেলন,

িতিন যী েক এইভােব মতৃু্যবরণ করেত দেখ বলেলন, “সি যই ইিন ঈ বেরর পু র িছেলন।”
৪০ কেয়কজন রীেলাক দূর থেক দখিছেলন, তাঁেদর মে য ম লীনী মিরয়ম, শােলামী আর ছাট যােকাব এবং যািশর

মা মিরয়ম সখােন িছেলন। ৪১ যখন যী গালীেল িছেলন, তখন এই মিহলারা তাঁর সে যেতন এবং তাঁর দখােশানা করেতন।
আরও ব রীেলাক তখন সখােন িছেলন যাঁরা যী র সােথ জ শােলেম এেসিছেলন।

যী র সমািধ
(মিথ ২৭:৫৭-৬১; লকূ ২৩:৫০-৫৬; যাহন ১৯:৩৮-৪২)

৪২ সই িদনটা িছল আেয়াজেনর িদন (অথাৎ িব রােমর আেগর িদন।) ৪৩ স যােবলায় আিরমািথয়ার যােষফ এেলন, িতিন
িছেলন ই দী মহাসভার একজন মাননীয় স য, িযিন ঈ বেরর রাে যর জ য অেপ া করিছেলন। িতিন সাহস কের পীলােতর
কােছ িগেয় সমািধ দওয়ার জ য যী র দহিট চাইেলন।

৪৪ যী এর মে য মারা গেছন েন পীলাত আ য হেলন, িতিন তাই সনাপিতেক ডেক িজ াসা করেলন তাঁর মতৃু্য
হেয়েছ িকনা। ৪৫ সনাপিতর কােছ মতৃু্যর খবরিট জানেত পের িতিন যােষফেক যী র দহিট িনেয় যেত িদেলন।

৪৬ যােষফ িকছটুা মসীনা কাপড় িকেন শ থেক যী র দহ নািমেয় ঐ মসীনা কাপেড় জডা়েলন এবং পাথর কেট তরী
এমন একটা সমািধ হার মে য তাঁর দহটােক রাখেলন। তারপর একটা পাথর হার মেুখ গিডে়য় সমািধর মখুিট ব কের
িদেলন। ৪৭ যী েক যখােন সমািধ দওয়া হল সই ানিট মিরয়ম ম লীনী ও যািশর মা মিরয়ম দখেলন।

যী র পনু ােনর খবর
(মিথ ২৮:১-৮; লকূ ২৪:১-১২; যাহন ২০:১-১০)

১৬ ১ িব রাম শষ হেল মিরয়ম ম লীনী, যােকােবর মা মিরয়ম সগুি মশলা িকনেলন যন িগেয় যী র দেহ মাখােত
পােরন। ২ স ােহর রথম িদন ভাের, িঠক সযূ ওঠার পরই তাঁরা সমািধ হার কােছ গেলন। ৩ তাঁরা িনেজেদর মে য

বলাবিল করিছেলন, “ ক আমােদর জ য সমািধ হার মখু থেক পাথরিট সিরেয় দেব?”
৪ তখন তাঁরা দখেত পেলন য পাথরটা সরােনা রেয়েছ। সই পাথরটা ম বড় িছল। ৫ পের তাঁরা সমািধ হার িভতের

িগেয় দখেলন, একজন যবুক ডানিদেক সাদা পাশাক পের বেস আেছন; তােত তারা ভেয় চমেক উঠেলন।

†১৫:২৮ কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ২৮ যু করা হেয়েছ: “তখন এই শাে রর বাণী পণূ হল, ‘তারা তাঁেক
অপরাধীেদর সে রেখিছল।’”
‡১৫:৩৪ উ ৃিত গীত ২২:১.
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৬ তখন িতিন তাঁেদর বলেলন, “ভয় পও না। তামরা তা নাসরতীয় যী র খাঁজ করছ যােক েশ িব করা হেয়িছল?
িতিন বঁেচ উেঠেছন! িতিন এখােন নই। দখ, এখােন তাঁেক রাখা হেয়িছল। ৭ যাও, িপতর ও তাঁর অ যা য িশ যেদর বল
িগেয়, দখ িতিন তামােদর আেগই গালীেল যাে ন। িতিন যমন তামােদর বেলিছেলন, িঠক সখােন তাঁেক দখেত পােব।”

৮ তখন তাঁরা সমািধ হা থেক বিরেয় দৗডা়েলন, কারণ তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়িছেলন এবং িকছইু বেুঝ উঠেত পারেলন না।
তাঁরা কাউেক িকছ ু বলেলন না, কারণ তাঁরা ভয় পেয়িছেলন।

(িকছ ু িকছ ু পরুােনা রীক রিতিলিপেত মাক পু ক এখােন শষ হেয়েছ।)
িশ যেদর মে য কউ কউ যী র দখা পেলন

(মিথ ২৮:৯-১০; যাহন ২০:১১-১৮; লকূ ২৪:১৩-৩৫)
৯ তাঁর পনু ােনর পর স ােহর রথম িদেন অথাৎ রিববার ভাের, িতিন রথেম ম লীনী মিরয়মেক দখা িদেলন, যার

থেক িতিন সাতটা ভতূেক তািডে়য়িছেলন। ১০ মিরয়ম িগেয় যাঁরা যী র সে থাকেতন তাঁেদর এই কথা বলেলন। তাঁরা তখনও
শােক কাঁদিছেলন; ১১ িক যখন নেলন য যী বঁেচ আেছন এবং তাঁেক দখা িদেয়েছন, তাঁরা ঐ কথা িব বাস করেলন না।

১২ পের তােদর মে য জন যখন রােমর িদেক হঁেট যাি েলন এমন সময় িতিন তাঁেদর দখা িদেলন, আর তাঁেক অ যরকম
দখাল। ১৩ তাঁরা িগেয় অ য বাকী সব িশ যেদর এটা জানােলন, িক তাঁেদর কথােতও তাঁরা িব বাস করেলন না।

রিরতেদর সে যী র কেথাপকথন
(মিথ ২৮:১৬-২০; লকূ ২৪:৩৬-৪৯; যাহন ২০:১৯-২৩; রিরত ১:৬-৮)

১৪ পের সই এগােরাজন িশ য যখন খেত বেসেছন, িতিন তাঁেদর কােছ দখা িদেলন। িতিন তাঁেদর অিব বাস ও কেঠার
মেনাভােবর জ য িতর ার করেলন, কারণ িতিন বঁেচ ওঠার পর যাঁরা তাঁেক দেখিছেলন, তাঁেদর কথায়ও তাঁরা িব বাস কেরন
িন।

১৫ আর িতিন তাঁেদর বলেলন, “ তামরা সম পিৃথবীেত যাও, এবং সব লােকর কােছ সসুমাচার রচার কর। ১৬ যারা
িব বাস কের বা াইজ হেব, তারা র া পােব, িক যারা িব বাস করেব না, তােদর দাষী সা য করা হেব। ১৭ যারা িব বাস
করেব এই িচ িল তােদর অনবুতী হেব। আমার নােম তারা ভতূ তাডা়েব; নতনু নতনু ভাষায় কথা বলেব; ১৮ হােত কের সাপ
তলুেব এবং মারা ক িকছ ু খেলও তােদর কান িত হেব না; আর তারা অসু লােকর ওপর হাত রাখেল তারা সু হেব।”

যী র পনুরায় বগােরাহণ
(লকূ ২৪:৫০-৫৩; রিরত ১:৯-১১)

১৯ তাঁেদর সে কথা বলার পর রভু যী েক বেগ তেুল নওয়া হল এবং িতিন ঈ বেরর ডানিদেক বসেলন। ২০ আর তাঁরা
িগেয় সব জায়গায় সসুমাচার রচার করেত লাগেলন, এবং রভু তাঁেদর সে কাজ করেলন, আর অেলৗিকক কােজর ম য
িদেয় তাঁর সসুমাচােরর স যতা রমাণ করেলন।
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