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েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েযাহন িচবিদয়ৰ পুেতক আিছল, এইেটা সুস্পষ্ট েয এই শুভবাতর্ া

পুস্তক েযাহনৰ দ্বাৰাই েলখা ৈহিছল 21:20,24 এই শুভবাতর্ া পুস্তক
যীচুেৱ ভাল েপাৱা, েসই িশষয্ৰ দ্বাৰা িলখা ৈহিছল আৰু েযাহেন
িনজেক ৈকিছল েয “এই িশষয্, িযজনক যীচুেৱ ভাল পাইিছল”
েতওঁ আৰু েতওঁৰ ভাই যােকাবক “েমঘ গজর্ নৰ পুেতক” বুিল েকাৱা
হয় (মাকর্ 3:17) েতওঁেলাকৰ িবেশষািধকাৰ আিছল যীচুৰ িবষেয়
সাক্ষয্ িদয়া আৰু যীচুৰ জীৱনৰ ঘটনা সমূহৰ িবষেয় প্রমাণ িদয়াৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 50-90 খ্রীষ্টাব্দ
েযাহনৰ শুভবাতর্ া খন ইিফচত েলখা, েলখাৰ বােব স্থান সমূহ

হয়েতা িযহূদীয়াৰ গ্রামাঞ্চল, চমিৰয়া, গালীল, ৈবথিনয়া, িযৰুচােলম
হ’ব পােৰ

প্রাপক
েযাহনৰ শুভবাতর্ া িযহূদীসকলৰ প্রিত েলখা আিছল েতওঁৰ

শুভবাতর্ া িযহূদীসকলৰ ওচৰৈল প্রমাণ কৰাৰ কাৰেণ েলখা ৈহিছল
েয, যীচু মছীহ আিছল িয তথয্ েতওঁ িদেছ, েসয়া হ’ল েয
েতওঁেলােক িবশ্বাস কেৰ েয যীচু মছীহ খ্রীষ্ট আৰু িবশ্বাস কেৰ েয
েতওঁৰ জীৱনত থািক পােৰ েতওঁৰ নাম

উেদ্দশয্
েযাহনৰ শুভবাতর্ াৰ মূল উেদ্দশয্ হ’ল “িবশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ানসকল

িনিশ্চতআৰু িনৰাপদ িহচােপ উেল্লখ কৰা হয় েযাহন 20:31”, “িকন্তু
ইয়াত িলখা আেছ েয, আপুিন যীচুক খ্রীষ্ট বুিল িবশ্বাস কিৰব পােৰ,
ঈশ্বৰৰ পুত্র, আৰু েতওঁত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰা জীৱন থািকব পােৰ ”
েযাহেন স্পষ্টভােব যীচুক ঈশ্বৰ বুিল েঘাষণা কিৰেছ (েযাহন 1:1)
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আৰু িয জেন সকেলােৰ ওপৰত ক্ষমতাবান (েযাহন 1:3) েতওঁ
হ’ল েপাহৰ (েযাহন 1:4, 8:12) আৰু জীৱন (েযাহন 1:4, 5:26,
14:6) েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া যীচু খ্রীষ্টক ঈশ্বৰৰ পুত্র িহচােপ প্রমাণ
কৰাৰ কাৰেণ এই শুভবাতর্ া েযাহেন িলিখিছল

মূল িবষয়
যীচু- ঈশ্বৰৰ পুত্র

প্রান্তেৰখা
1. যীচু জীৱনৰ অিধকাৰী — 1:1-18
2. প্রথম িশষয্ক আহ্বান কৰা — 1:19-51
3. যীচুৰ ৰাজহুৱা পিৰচযর্া — 2:1-16:33
4. মহা পুেৰািহতৰ প্রাথর্নাৰ পদ্ধিত — 17:1-26
5. খ্রীষ্টৰ কু্রচিবদ্ধ আৰু পুনৰুত্থান — 18:1-20:10
6. পুনৰুত্থানৰ পাছত যীচুৰ পিৰচযর্া — 20:11-21:25

ঈশ্বৰৰ বাকয্ই মানুহৰূেপ জন্ম গ্রহণ কিৰেল
1 আিদেত বাকয্ আিছল; বাকয্ ঈশ্বৰৰ ৈসেত আিছল আৰু েসই

বাকয্ই স্বয়ং ঈশ্বৰ 2 এই বাকয্ আিদেত ঈশ্বেৰ ৈসেত আিছল
3 েতওঁৰ দ্বাৰাই সকেলা সৃষ্টি হ’ল আৰু িয সকেলা হ’ল, েসইেবাৰৰ
এটাও েতওঁৰ অিবহেন নহ’ল 4জীৱন বাকয্েতইআৰু েসই জীৱেনই
সকেলা মানুহৰ বােব েপাহৰ 5 েসই েপাহৰ আন্ধাৰত উজ্বিল উিঠল
আৰু আন্ধােৰ তাক পৰাভূত নকিৰেল

6 ঈশ্বেৰ েযাহন নােমেৰ এজন মানুহক পিঠয়াইিছল 7 েতওঁ েসই
েপাহৰৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদবৈল এজন সাক্ষীৰূেপ আিহিছল যােত েতওঁৰ
দ্বাৰাই সকেলােৱ িবশ্বাস কেৰ 8 েযাহন িনেজ েসই েপাহৰ নািছল;
েতওঁ েসই েপাহৰৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদবৈলেহ আিহিছল

9 েসই েপাহৰ জগতৈল আিহিছল আৰু সকেলা মানুহেক েপাহৰ
িদয়া, েসই সতয্ েপাহৰ আিছল 10 েতওঁ জগতেত আিছল; জগত
েতওঁৰ দ্বাৰাই সৃষ্টি ৈহিছল, িকন্তু জগেত েতওঁক নাজািনেল 11 িয
জগত েতওঁৰ িনজেৰই, েতওঁ েসই ঠাইৈলআিহল, িকন্তু েতওঁৰ িনজৰ
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েলােকই েতওঁক গ্রহণ নকিৰেল 12 িকন্তু িযমান মানুেহ েতওঁক গ্রহণ
কিৰেলআৰু েতওঁৰ নামত িবশ্বাস কিৰেল, েসই েলাক সকলক ঈশ্বৰৰ
সন্তান হ’বৈল েতওঁ ক্ষমতা িদেল 13 েতওঁেলাকৰ জন্ম েতজৰ পৰা
বা মাংিসক অিভলাষৰ পৰা বা মানুহৰ ইচ্ছাৰ পৰা হ’ল, এেন নহয়,
িকন্তু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ পৰােহ ৈহেছ 14 েসই বাকয্ই মাংস* হ’ল;
অনুগ্রহ আৰু সতয্তােৰ পিৰপূণর্ ৈহ আমাৰ মাজত বসিত কিৰেল;
তােত িপতৃৰ একমাত্র পুত্র িহচােপ েতওঁৰ িয মিহমা, েসই মিহমা
আিম েদিখেলঁা 15 েযাহেন েতওঁৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদ িচঞিৰ ক’েল,
“িয জনৰ িবষেয় মই ৈকিছেলঁা, এেৱঁই েসই জন িয জন েমাৰ
পাছত আিহেছ, েতওঁ েমাতৈক আগ হ’ল, কাৰণ েতওঁ েমাৰ পূেবর্ও
আিছল ”

16 আিম সকেলােৱ েতওঁৰ েসই পূণর্তাৰ পৰা অনুগ্রহৰ ওপিৰও
িবনামূলীয়া অনুগ্রহ পােলঁা 17কাৰণ েমািচৰ দ্বাৰা িবধান িদয়া ৈহিছল;
িকন্তু অনুগ্রহ আৰু সতয্তা যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰােহ আিহল 18 ঈশ্বৰক
েকােনও েকিতয়াও েদখা নাই; িপতৃৰ েকালাত থকা একমাত্র পুত্রই
েতওঁক প্রকাশ কিৰেল

যীচুৰ িবষেয় েযাহনৰ সাক্ষয্
19 েযাহেন এই সাক্ষয্ িদেল: ইহুদী সকেল িযৰূচােলমৰ পৰা

েকইজনমান পুেৰািহত আৰু েলবীক েযাহনৰ ওচৰৈল পঠােল
েতওঁেলােক আিহ েযাহনক সুিধেল, “আপুিন েকান?” 20 েযাহেন
অস্বীকাৰ নকিৰ মুকিলৈক উত্তৰ িদেল, “মই খ্রীষ্ট নহয় ” 21 েতিতয়া
েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েতেনহেল েকান? আপুিন এিলয়া
েনিক?”
েতওঁ ক’েল, “নহয়, মই নহওঁ;”
েতওঁেলােক ক’েল, “েতেনহেল আপুিন েসই ভাৱবাদী েনিক?”
েতওঁ উত্তৰ িদেল, “নহওঁ ”

22 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “েতেনহেল আপুিন েকান
হয়? আমাক কওক যােত িয সকেল আমাক পঠাইেছ, েতওঁেলাকক
* 1 অধয্ায়:14 অথর্াৎ শৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল৷
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আিম উত্তৰ িদব পােৰঁা আেপানাৰ িনজৰ িবষেয় আপুিন িক কয়?”
23 েতওঁ ক’েল,
“িযচয়া ভাববাদীেয় িয দেৰ ৈকিছল,
‘মেয়ই েসই মাত, িয জেন মৰুপ্রান্তত িৰিঙয়াই কয়,
প্রভুৰ পথ েপান কৰা’ ” †

24 েযাহনৰ ওচৰৈল িয সকলক পেঠাৱা ৈহিছল, েতওঁেলাক ফৰীচী
সম্প্রদায়ৰ আিছল েতওঁেলােক েযাহনক সুিধেল, 25 “আপুিন যিদ
খ্রীষ্টও নহয়, এিলয়াও নহয় বা ভাৱবাদীও নহয়, েতেনহেল িকয়
বািপ্তস্ম িদেছ?” 26 েযাহেন েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “মই হ’েল
পানীতেহ বািপ্তস্ম িদেছঁা, িকন্তু আেপানােলাকৰ মাজত এেন এজন
িথয় ৈহ আেছ, িয জনক আেপানােলােক িচিন নাপায় 27 েতেৱঁই
েসই েলাক িয জন েমাৰ পাছত আিহেছ মই েতওঁৰ ভিৰৰ পাদুকাৰ
িফটাৰ বান্ধ খুিলবেৰা েযাগয্ নহওঁ ”

28 যদ্দর্ ন নদীৰ িসপােৰ ৈবৎথিনয়া গাৱঁত, য’ত েযাহেন বািপ্তস্ম িদ
আিছল, তােত এই সকেলা ঘিটল

ঈশ্বৰৰ েমৰ-েপাৱািল
29 পাছিদনা েযাহেন যীচুক েতওঁৰ ওচৰৈল অহা েদিখ ক’েল,

“েসৗৱা েচাৱা, ঈশ্বৰৰ েমৰ-েপাৱািল, জগতৰ পাপ বহন কিৰ িনওঁতা
জন! 30এেৱঁই েসই েলাক িয জনৰ িবষেয় মই ৈকিছেলঁা েয, ‘িয জন
েমাৰ পাছত আিহেছ, েতওঁ েমাতৈক আগ হ’ল, কাৰণ েতওঁ েমাৰ বহু
আেগেয় আিছল’ 31 মই েতওঁক িচিন েপাৱা নািছেলা; িকন্তু েতওঁ
েযন ইস্রােয়লবাসীৰ আগত প্রকািশত হব পােৰ, েসই বােব মই আিহ
পানীত বািপ্তস্ম িদেছঁা ”

32 তাৰ পাছত েযাহেন সাক্ষয্ িদ ক’েল, “মই স্বগর্ৰ পৰা আত্মাক
কেপৗৰ িনিচনাৈক নািম অহা, আৰু েতওঁৰ ওপৰত থকা েদিখেলঁা
33 মই েতওঁক িচিন নাপােলঁা িকন্তু িয জেন পানীত বািপ্তস্ম িদবৈল
েমাক পঠােল, েতেৱঁ েমাক ৈকিছল, ‘তুিম িয জনৰ ওপৰত আত্মাক
নািম অহা েদিখবা, েতেৱঁ েসই জন, েসই জেন পিবত্র আত্মাত বািপ্তস্ম
† 1 অধয্ায়:23 িযচয়া 40:3
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িদব ’ 34 মই েসয়া েদিখেলঁা আৰু সাক্ষয্ও িদওঁ েয, এওঁ ঈশ্বৰৰ
পুত্র ”

যীচুৰ প্রথম িশষয্ সকল
35 পাছিদনা েযাহন, েতওঁৰ দুজন িশষয্েৰ ৈসেত িথয় ৈহ আিছল

36 েসই সময়েত েতওঁেলােক যীচুক েখাজকািঢ় েযাৱা েদিখ েযাহেন
ক’েল, “েসৗৱা, ঈশ্বৰৰ েমৰ-েপাৱািলক েচাৱা!”
37 েসই দুজন িশষয্ই েযাহনৰ কথা শুিন যীচুক অনুসৰণ কিৰবৈল
ধিৰেল 38 যীচুেৱ মুখ ঘূৰাই েতওঁেলাকক পােছ পােছ অহা েদিখ
ক’েল, “েতামােলাকক িক লােগ?” েতওঁেলােক যীচুক ক’েল,
“ৰিব্ব, অথর্াৎ গুৰু, আপুিন ক’ত থােক?” 39 যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “আহা, েচাৱািহ ” েতিতয়া েতওঁেলােক ৈগ েতওঁৰ থকা ঠাই
চােল আৰু েসইিদনা েতওঁৰ লগেত থািকল, কাৰণ েতিতয়া প্রায়
সিন্ধয়া হবৈল ৈহিছল

40 িয দুজেন েযাহনৰ কথা শুিন, েতওঁৰ পােছ পােছ ৈগিছল
েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজন ৈহেছ িচেমান িপতৰৰ ভােয়ক আিন্দ্রয়
41 েতওঁ প্রথমেত েতওঁৰ ককােয়ক িচেমানক লগ পাই ক’েল, “আিম
মচীহক অথর্াৎ খ্রীষ্টক েদখা পােলঁা ”

42আিন্দ্রয়ই িচেমানক যীচুৰ ওচৰৈল ৈল আিহল যীচুেৱ েতওঁৈল
চাই ক’েল, “তুিম েযাহনৰ পুেতক িচেমান, েতামাক ৈকফা বুিল মতা
হব ” “ৈকফা” নামৰ অথর্ ‘িপতৰ’ অথর্াৎ িশল

যীচুেৱ িফিলপ আৰু নথেনলক আমন্ত্রণ কৰা
43 পাছিদনা যীচুেৱ েযিতয়া গালীল প্রেদশৈল যাবৰ বােব ইচ্ছা

কিৰেল, েতিতয়া যীচুেৱ িফিলপক েদখা পাই ক’েল, “েমাৰ পােছ
পােছ আহা ” 44 িফিলপ ৈবৎ-ৈচদা গাৱঁৰ েলাক আিছল আিন্দ্রয়
আৰু িপতেৰা েসই এেক গাৱঁেৰ েলাক আিছল 45 িফিলেপ পাছত
নথেনলক েদখা পাই ক’েল, “েমািচেয় িবধান-শাস্ত্রত িয জনৰ িবষেয়
িলিখিছল আৰু ভাৱবাদী সকেলও িয জনৰ িবষেয় িলিখেছ, আিম
েতওঁক েদখা পােলঁা; েতওঁ নাচৰত িনবাসী েযােচফৰ পুেতক যীচু ”
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46 নথেনেল িফিলপক ক’েল, “নাচৰতৰ পৰা েকােনা উত্তম বস্তু
জােনা ওলাব পােৰ?” িফিলেপ েতওঁক ক’েল, “আিহ েচাৱািহ ”
47 যীচুেৱ নথেনলক িনজৰ ফােল আিহ থকা েদিখ, েতওঁৰ িবষেয়
ক’েল, “এওঁক েচাৱা, এজন প্রকৃত ইস্রােয়লী েলাক েতওঁৰ িভতৰত
এেকা ছলনা নাই!” 48 নথেনেল যীচুক সুিধেল, “আপুিন েমাক
েকেনৈক িচিন পােল?” যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “িফিলেপ
েতামাক মতাৰ আেগেয় েযিতয়া তুিম িডমৰু গছৰ তলত আিছলা, মই
েতিতয়াই েতামাক েদিখিছেলঁা ”

49 নথেনেল েতওঁক উত্তৰ িদেল, “ৰিব্ব, আপুিনেয়ই ঈশ্বৰৰ
পুত্র! আপুিনেয়ই ইস্রােয়লৰ ৰজা!” 50 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক
ক’েল, “েতামাক িডমৰু গছৰ তলত েদিখিছেলঁা, এই কথা েকাৱাৰ
কাৰেণই িবশ্বাস কিৰছা েনিক? ইয়াতৈকেয়া অেনক মহৎ িবষয় তুিম
েদিখবৈল পাবা ” 51 যীচুেৱ ক’েল, “মই েতামােলাকক সঁচাৈকেয়
কওঁ, েতামােলােক স্বগর্ৰ দুৱাৰ মুকিল েহাৱা েদিখবা আৰু ঈশ্বৰৰ দূত
সকেল মানুহৰ পুত্রৰ ওপেৰিদ উিঠ েযাৱা আৰু নািম অহা েদিখবা ”

2 অধয্ায়
কান্না নগৰৰ িবয়াত যীচুৰ প্রথম আচিৰত িচন

1 িতন িদনৰ িদনা গালীল প্রেদশৰ কান্না নগৰত এখন িবয়া ৈহিছল
আৰু যীচুৰ মাক তাত আিছল 2 েসই িবয়াৈল যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্
সকলেকা িনমন্ত্রণ কৰা ৈহিছল

3 পাছত েযিতয়া দ্রাক্ষাৰস েশষ ৈহ আিহল, েতিতয়া যীচুৰ মােক
আিহ যীচুক ক’েল, “েতওঁেলাকৰ দ্রাক্ষাৰস েশষ হ’ল ” 4 যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, “েহ নাৰী, এই কথাত েমাৰ ৈসেত িক কাম? েমাৰ
এিতয়াও সময় েহাৱা নাই ” 5 েতওঁৰ মােক দাস সকলক ক’েল,
“এওঁ েতামােলাকক িযহেক কয়, তােক কিৰবাহঁক ”

6 েসই ঠাইেত ইহুদী সকলৰ ৰীিত অনুসােৰ শুিচ হবৰ কাৰেণ
পাথৰৰ ছয়টা পানী েথাৱা িশলৰ পাত্র আিছল েসইেবাৰৰ প্রেতয্কেত
প্রায় আশীৰ পৰা এশ িবশ িলটাৰ পানী ধেৰ 7 যীচুেৱ দাসেবাৰক
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ক’েল, “এই পাত্রেকইটাত পানী ভৰাই িদয়া ” দাসেবােৰ েতিতয়া
েসই পাত্রেকইটাৰ কাণৈলেক পূণর্ কিৰ পানী ভৰাই িদেল 8 তাৰ
পাছত যীচুেৱ িসহঁতক ক’েল, “এিতয়া তাৰ পৰা অলপ উিলয়াই
েভাজৰ অিধকাৰীৰ ওচৰৈল ৈল েযাৱা ” তােত দাসেবােৰ েসইদেৰ
কিৰেল 9 েভাজৰ অিধকাৰীেয় পানীৰ পৰা েহাৱা েসই দ্রাক্ষাৰস
চািক চােল; িকন্তু েসই ৰস ক’ৰ পৰা আিহল, েতওঁ নাজািনেল
িয দাসেবােৰ পানী তুিলিছল, িসহঁেতেহ জািনেল েতিতয়া েভাজৰ
অিধকাৰীেয় দৰাক মািত ক’েল, 10 “সাধাৰণেত সকেলা মানুেহ
প্রথেম উত্তম দ্রাক্ষাৰস পিৰেবশন কেৰ আৰু অিতিথ সকেল েসয়া
ইচ্ছামেত েখাৱাৰ পাছত, েতওঁেলাকক আগতৈক িনম্নমানৰ দ্রাক্ষাৰস
পিৰেবশন কেৰ িকন্তু েতামােলােক হ’েল এিতয়াৈলেক উত্তম
দ্রাক্ষাৰস ৰািখ ৈথছা ” 11 গালীল প্রেদশৰ কান্না নগৰত এই প্রথম
আচিৰত িচনৰ কাযর্ কিৰ যীচুেৱ িনজৰ মিহমা প্রকাশ কিৰেল তােত
েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁৰ ওপৰত িবশ্বাস কিৰেল

12 তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ মাক, ভােয়কহঁত আৰু িশষয্ সকলৰ
ৈসেত কফৰনাহূমৈল গ’ল আৰু তােত েতওঁেলাক িকছুিদন থািকল

যীচুেৱ িযৰূচােলমৈল ৈগ মিন্দৰ পিৰস্কাৰ কৰা
13 ইহুদী সকলৰ িনস্তাৰ-পবর্ পালনৰ সময় ওচৰ েহাৱাত যীচু

িযৰূচােলমৈল গ’ল 14 েতওঁ তাত ৈগ েদিখেল েয মিন্দৰৰ মাজত
েলাক সকেল ষঁাড়-গৰু, েমৰ, কেপৗ* চৰাই েবিচ আেছ আৰু
ধন সেলাৱা েলাক সকেলা তাত বিহ আেছ 15 েতিতয়া েতওঁ
িকছুমান ৰছীেৰ এডাল চাবুক বনাই লেল আৰু েসইডােলেৰ ষঁাড়-
গৰু, েমৰেবােৰেৰ ৈসেত সকেলােক মিন্দৰৰ পৰা েখদাই িদেল,আৰু
ধন সেলাৱা সকলৰ টকা-পইচা সকেলা বািক িদ িসহঁতৰ েমজেবাৰ
লুিটয়াই েপলােল 16 িয সকেল পাৰচৰাই েবিচিছল, েতওঁেলাকক
ক’েল, “ইয়াৰ পৰা এইেবাৰ ৈল েযাৱা! েমাৰ িপতৃৰ গৃহক বয্ৱসায়ৰ
গৃহ নকিৰবা ”

* 2 অধয্ায়:14 মূল গ্রীক ‘েপিৰেট্রৰা’ ইংৰাজীত ‘কেপৗ’ িলখা আেছ
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17 ইয়ােত শাস্ত্রত িলখা এই কথা েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ মনত পিৰল:
“েতামাৰ গৃহৰ প্রিত েমাৰ আগ্রেহ েমাক গ্রাস কিৰব ”†

18 েতিতয়া ইহুদী েনতা সকেল যীচুক সুিধেল, “এইেবাৰ আচিৰত
কাযর্ কিৰবৈল তুিম েয অিধকাৰ পাইছা, তােৰ িক প্রমাণ তুিম আমাক
েদখুৱাব পািৰবা?” 19 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক
এই মিন্দৰ ভািঙ েপেলাৱা, মই িতিন িদনত তাক তুিল ধিৰম ”

20 েতিতয়া ইহুদী সকেল ক’েল, “এই মিন্দৰ িনম্মর্াণ কেৰঁােত
ছয়চিল্লশ বছৰ লািগিছল আৰু তুিম তাক িতন িদনেত তুিলবা েন?”
21 িকন্তু যীচুেৱ মিন্দৰ বুিল িনজৰ েদহ-মিন্দৰৰ িবষয়ৈলেহ েসই কথা
ৈকিছল 22 েসেয়, পাছত েযিতয়া যীচুক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা
েতালা হ’ল, েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ মনত পিৰল েয েতওঁ এই
কথাই ৈকিছল েতিতয়া েতওঁেলােক ধমর্শাস্ত্রৰ কথাত আৰু যীচুৰ এই
কথাত িবশ্বাস কিৰেল

23 িনস্তাৰ-পবর্ৰ সময়ত িযৰূচােলমত থােকােত যীচুেৱ িযেবাৰ
আচিৰত কাম কিৰ িচন েদখুৱােল, েসইেবাৰ েদিখ বহু মানুেহ েতওঁৰ
নামত িবশ্বাস কিৰেল 24 িকন্তু যীচুেৱ হ’েল েতওঁেলাকৰ ওপৰত
িনেজ েকােনা িবশ্বাস স্থাপন নকিৰেল, কাৰণ েতওঁ সকেলা েলাকেক
জািনিছল 25 মানুহৰ সম্পেকর্ েকােনা েলাকৰ সাক্ষয্ৰ প্রেয়াজন
েতওঁৰ নািছল; িকয়েনা মানুহৰ অন্তৰত িক আেছ, েতওঁ িনেজ তাক
জািনিছল

3 অধয্ায়
যীচুৰ ওচৰৈল নীকদীমৰ আগমণ

1 ফৰীচী সকলৰ মাজত নীকদীম নােমেৰ এজন েলাক আিছল
েতওঁ ইহুদী পিৰষদৰ এজন অিধকাৰী আিছল 2 এিদন ৰািত েতওঁ
যীচুৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “ৰিব্ব*, আিম জােনা েয আপুিন ঈশ্বৰৰ
ওচৰৰ পৰা অহা এজন িশক্ষক িকয়েনা আপুিন এই িয িয আচিৰত
† 2 অধয্ায়:17 গীত 69:9 * 3 অধয্ায়:2 ৰিব্ব গুৰু
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িচন েদখুৱাইেছ, ঈশ্বৰ সঙ্গী নহ’েল এেন িচন েকােনও েদখুৱাব
েনাৱােৰ ”

3 উত্তৰত যীচুেৱ নীকদীমক ক’েল, “মই আেপানাক সঁচাৈকেয়
কওঁ, নতুন জন্ম নহ’েল, েকােনও ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ েদখা পাব েনাৱােৰ ”
4 নীকদীেম েতওঁক ক’েল, “মানুহ বুঢ়া হ’েল, েকেনৈক েতওঁৰ জন্ম
হ’ব পােৰ? েতওঁ িদ্বতীয় বাৰ মাকৰ গভর্ ত েসামাই জন্ম গ্রহণ কিৰব
পািৰব েন?”

5 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই আেপানাক সঁচাৈকেয় ৈকেছঁা, জল
আৰু আত্মাৰ পৰা জন্ম নহ’েল, েকােনও ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েসামাব
েনাৱােৰ ” 6 শৰীৰৰ পৰা যাৰ জন্ম হয়, েসেয় শৰীৰ হয় আৰু
আত্মাৰ পৰা যাৰ জন্ম হয়, েসেয় আত্মা হয় 7 মই েয আেপানাক
‘আেপানােলাকৰ নতুনৈক জন্ম েহাৱা প্রেয়াজন’ বুিল ক’েলা, এই
কথাত িবিস্মত নহ’ব 8 বায়ুেৱ িয িদশৈল ইচ্ছা কেৰ েসই িদশৈলেক
বয় আপুিন তাৰ শব্দ শুিনবৈল পায়, িকন্তু ক’ৰ পৰা আেহ বা
ক’ৈলেনা যায়, েসই িবষেয় আপুিন নাজােন আত্মাৰ পৰা িয সকলৰ
জন্ম হয়, েতওঁেলাক সকেলােৰ েতেনকুৱা হয় ”

9 নীকদীেম উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “এইেবাৰ েকেনৈক হ’ব
পােৰ?”

10 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “আপুিন ইস্রােয়লৰ িশক্ষক
ৈহেয়া এইেবাৰ কথা নুবুেজ েন? 11 আেপানাক সঁচাৈকেয় কওঁ,
আিম িয জােনা তােক কওঁ আৰু িয েদেখা েসই িবষয়ত সাক্ষয্
িদওঁ, িকন্তু আেপানােলােক আমাৰ সাক্ষয্ গ্রহণ নকেৰ 12 মই
আেপানােলাকক পাির্থৱ িবষয়ৰ কথা ক’েল আেপানােলােক যিদ
িবশ্বাস নকেৰ, েতেনহেল মই স্বগীর্য় িবষয়ৰ েকােনা কথা ক’েল
েকেনৈক িবশ্বাস কিৰব? 13 িয জন স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহল,
েসই মানুহৰ পুত্রৰ বািহেৰ েকােনা স্বগর্ৈল উঠা নাই 14 েমািচেয়
েযেনৈক মৰুপ্রান্তত সাপেটাক ওপৰত তুিলিছল, েতেনৈক মানুহৰ
পুত্রেকা অৱেশয্ই ওপৰত উেঠাৱা হ’ব, 15 যােত েতওঁত িবশ্বাস কৰা
সকেলােৱ অনন্ত জীৱন পাব পােৰ
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16 কাৰণ ঈশ্বেৰ জগতক ইমান েপ্রম কিৰেল েয, েতওঁ িনজৰ
একমাত্র পুত্রেক দান কিৰেল, যােত িয েকােনােৱ েতওঁত িবশ্বাস কেৰ,
েতওঁ নষ্ট নহয়, িকন্তু অনন্ত জীৱন পায় 17 িকয়েনা জগতক েদাষী
সাবয্স্ত কিৰবৈল নহয়, িকন্তু জগেত েতওঁৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ পাবৈলেহ
ঈশ্বেৰ পুত্রক জগতৈল পিঠয়ােল 18 েতওঁত িবশ্বাস কৰা জনৰ েসাধ-
িবচাৰ কৰা নহয়; িবশ্বাস নকৰা জনক েদাষী কৰা হ’ল, িকয়েনা
েতওঁ একমাত্র ঈশ্বৰৰ পুত্রৰ নামত িবশ্বাস কৰা নাই 19 েসাধ-িবচাৰৰ
কাৰণ এেয় েয, জগতৈল েপাহৰ আিহল, িকন্তু মানুেহ েপাহৰতৈক
আন্ধাৰক অিধক েপ্রম কিৰেল; কাৰণ েতওঁেলাকৰ কমর্ মন্দ আিছল
20 িকয়েনা িয জেন কু-আচৰণ কেৰ, েতওঁ েপাহৰক ঘৃণা কেৰ আৰু
েতওঁৰ কমর্ েযন প্রকাশ নাপায়, এই কাৰেণ েতওঁ েপাহৰৈল নােহ
21 িকন্তু িয জেন সতয্ আচৰণ কেৰ, েতওঁ েপাহৰৰ ওচৰৈল আেহ
যােত েসই েপাহৰত স্পষ্ট বুজা যায় েয েতওঁৰ সকেলা কমর্ ঈশ্বৰৰ
বাধয্তাত ৈহেছ ”

যীচু আৰু বািপ্তস্মদাতা েযাহন
22 তাৰ পাছত যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল িযহুদীয়া প্রেদশৈল

গ’ল তাত েতওঁ িশষয্ সকলৰ ৈসেত িকছুিদন থািক েলাক সকলক
বািপ্তস্ম িদ আিছল 23 েযাহেনও চালীম নামৰ গাওঁ খনৰ ওচৰেত
থকা ঐেনান নামৰ ঠাই খনত বহুত পানী থকাৰ কাৰেণ তােত বািপ্তস্ম
িদ আিছল আৰু েলাক সকেলও েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ বািপ্তস্ম
ৈলিছল 24 েতিতয়াও েযাহন বন্দীশালত বন্দী েহাৱা নািছল

25 েসই সময়ত ইহুদী ৰীিত অনুসােৰ শুিচ েহাৱাৰ িবষয়েটা ৈল
েযাহনৰ েকইজনমান িশষয্ আৰু এজন ইহুদী মানুহৰ মাজত তকর্ -
িবতকর্ ৰ সৃষ্টি হ’ল 26 পাছত েতওঁেলােক েযাহনৰ ওচৰৈল ৈগ
ক’েল, “ৰিব্ব, যদ্দর্ ন নদীৰ িসপােৰ িয জন েলাক আেপানাৰ লগত
আিছল আৰু িয জনৰ িবষেয় আপুিন সাক্ষয্ িদিছেল, চাওক, েতওঁ
বািপ্তস্ম িদ আেছ আৰু সকেলা মানুহ েতওঁৰ ওচৰৈল ৈগ আেছ ”

27 েযাহেন উত্তৰ িদেল, “স্বগর্ৰ পৰা িদয়া নহ’েল েকােনও
এেকােক লাভ কিৰব েনাৱােৰ 28 মই ৈকিছেলঁা েয ‘মই খ্রীষ্ট
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নহওঁ, িকন্তু েমাক েতওঁৰ আেগেয় পেঠাৱা ৈহেছ’ এই কথাৰ সাক্ষয্
েতামােলােক িনেজই িদব পাৰা 29 িয জনৰ হাতত কইনাক িদয়া
হয়, েতওঁ দৰা িকন্তু দৰাৰ বনু্ধ জন িথয় ৈহ থােক আৰু দৰাৰ কথা
শুেন দৰাৰ মাত েযিতয়া শুেন বনু্ধ জন অিতশয় আনিন্দত হয়
েতেনহেল েমােৰা েসই আনন্দ সমূ্পণর্ হ’ল 30 েতওঁ বািঢ় বািঢ় যাব
লােগ, িকন্তু মই হ’েল সৰু ৈহ ৈহ যাব লােগ

স্বগর্ৰ পৰা িয জন আিহল
31 িয জন ওপৰৰ পৰা আিহেছ, েতওঁ সকেলােৰ ওপৰত িয

জন জগতৰ পৰা আেহ, েতওঁ জগতৰ আৰু েতওঁ জাগিতক কথােহ
কয়; িকন্তু িয জন স্বগর্ৰ পৰা আিহেছ, েতওঁ সকেলাতৈক উদ্ধর্ ত
32 েতওঁ িয েদিখেল আৰু শুিনেল, তােৰ সাক্ষয্ িদেয়; িকন্তু েতওঁৰ
সাক্ষয্ েকােনও গ্রহন নকেৰ 33 িয জেন েতওঁৰ সাক্ষয্ গ্রহন কিৰেছ,
েতওঁ তাৰ দ্বাৰাই প্রমাণ কেৰ েয ঈশ্বেৰই সতয্ 34 কাৰণ ঈশ্বেৰ িয
জনক পিঠয়াইেছ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ কথােক কয়; ঈশ্বেৰ েতওঁক েজাখ-
মাপ কিৰ েতওঁৰ আত্মা িদয়া নাই 35 িপতৃেয় পুত্রক েপ্রম কেৰ আৰু
েতওঁৰ হাতত সকেলা েশাধাই িদেল 36 পুত্রত িবশ্বাস কৰা জনৰ
অনন্ত জীৱন আেছ; পুত্রক অমানয্ কৰা জেন জীৱনৰ দশর্ন নাপাব,
িকন্তু ঈশ্বৰৰ েক্রাধেহ েতওঁৰ ওপৰত থােক ”

4 অধয্ায়
যীচু আৰু চমৰীয়া িতেৰাতা

1 েযাহনতৈক যীচুেৱ েয েবিছ িশষয্ কিৰ বািপ্তস্ম িদআেছ, এই কথা
ফৰীচী সকেল শুিনেছ বুিল যীচুেৱ জািনব পািৰেল; 2 যিদও যীচুেৱ
িনেজ বািপ্তস্ম িদয়া নািছল, িকন্তু েতওঁৰ িশষয্ সকেলেহ িদিছল
3 েতিতয়া েতওঁ িযহুদীয়া প্রেদশ এিৰ পুনৰ গালীল প্রেদশৈল গ’ল
4 গালীলৈল েযাৱাৰ সময়ত েতওঁ চমৰীয়া প্রেদশৰ মােজিদ যাব লগা
হ’ল

5 েতওঁ চমৰীয়াৰ চুখৰ নামৰ এখন নগৰৈল আিহল এই নগৰ
খন যােকােব েতওঁৰ পুেতক েযােচফক িয েডাখৰ মািট িদিছল, তাৰ
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ওচৰেত আিছল 6 েসই ঠাইেত যােকাবৰ নাদ আিছল যাত্রা কিৰ
শ্রান্ত ৈহ পৰাত যীচুেৱ ৈগ েসই নাদৰ দঁািতত বিহল েতিতয়া সময়
প্রায় ভৰ-দুপৰীয়া আিছল

7এেন সময়েত চমৰীয়াৰ এগৰাকী মিহলাই পানী তুিলবৈল আিহল
যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাক অলপ পানী খাবৈল িদয়ােছান ” 8 েসই
সময়ত যীচুৰ িশষয্ সকেল নগৰৈল েখাৱা বস্তু িকিনবৈল ৈগিছল
9 েসই চমৰীয়া মিহলা গৰাকীেয় যীচুক ক’েল, “আপুিন এজন ইহুদী
মানুহ ৈহেয়া েমাৰ পৰা েকেনৈক পানী খাব খুিজেছ? মইেতা চমৰীয়া
মিহলা!” িকয়েনা েসই সময়ত ইহুদী সকেল চমৰীয়া সকলৰ লগত
েকােনা ধৰণৰ িমলা প্রীিত নািছল 10 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল,
“তুিম যিদ জািনলােহঁেতন েয ঈশ্বৰৰ দান িক আৰু েকােন েতামাক
‘েমাক পানী খাবৈল িদয়া’ বুিল ৈকেছ, েতেনহেল তুিমেয়ই েতওঁক
খুিজলােহঁেতন আৰু েতেৱঁা েতামাক জীৱনময় পানী িদেলেহঁেতন ”

11 েসই মিহলাই েতিতয়া উত্তৰ িদেল, “মহাশয়, আেপানাৰ ওচৰত
পানী তুিলবৈল পাত্র নাই আৰু নাদেটাও গভীৰ; েতেনহেল আপুিন
ক’ৰ পৰা েসই জীৱনময় পানী পাব? 12 আপুিন জােনা আমাৰ
িপতৃপুৰুষ যােকাবতৈক মহান? েতওঁ আমাক এই নাদেটা িদ গ’ল
েতওঁ িনেজ এই নাদৰ পানী খাইিছল েতওঁৰ সন্তানআৰু পশুেবােৰও
ইয়াৰ পানী খাইিছল ” 13 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “এই
পানী েখাৱা প্রিতজনৰ আেকৗ িপয়াহ লািগব; 14 িকন্তু মই িয পানী
িদম, তাক িয েকােনােৱ পান কেৰ, েতওঁৰ েকােনা কােল িপয়াহ
নালািগব বৰং মই িয পানী েতওঁক িদম, েসই পানী েতওঁৰ িভতৰত
অনন্ত জীৱনৈলেক বুৰবুৰাই ওলাই থকা পানীৰ ভুমুক হ’ব ” 15 েসই
মিহলাই েতওঁক ক’েল, “েহ মহাশয়, েমাৰ িপয়াহ েযন নালােগ আৰু
পানী তুিলবৈল েযন ইয়াৈল আিহব নালােগ, এই কাৰেণ েসই পানী
েমাক িদয়ক ”

16 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েযাৱা, েতামাৰ স্বামীক ইয়াৈল মািত
আনাৈগ ” 17 েসই মিহলাই উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ স্বামী
নাই ” যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম িঠেকই ৈকছা েয েতামাৰ স্বামী



েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 4 অধয্ায়:18 xiii েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 4 অধয্ায়:31

নাই 18 িকয়েনা েতামাৰ স্বামী পঁাচ জন ৈহ গ’ল আৰু এিতয়া িয জন
আেছ, েতেৱঁা েতামাৰ স্বামী নহয়; েসেয় তুিম িয ৈকছা ই সিঠক!”

19 েসই িতেৰাতাই যীচুক ক’েল, “মহাশয়, মই েদিখেছঁা,
আপুিন এজন ভাৱবাদী 20 আমাৰ িপতৃপুৰুষ সকেল এই পবর্তৰ
ওপৰত ভজনা কিৰিছল; িকন্তু আেপানােলাক ইহুদী সকেল কয় েয
িযৰূচােলেমই েসই ঠাই য’ত েলাক সকেল ভজনা কৰা উিচত ”
21 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েহ নাৰী, েমাৰ কথা িবশ্বাস কৰা! এেন
কাল আিহেছ েযিতয়া েতামােলােক িপতৃ ঈশ্বৰৰ ভজনা এই পবর্তত
নাইবা িযৰূচােলমত নকিৰবা 22 েতামােলােক িযহক নাজানা, তাৰ
ভজনা কৰা; আিম িযহক জােনা তাৰ ভজনা কেৰঁা; িকয়েনা পিৰত্রাণ
ইহুদী েলাকৰ মাজৰ পৰাই আিহেছ 23 িকন্তু িয কালত স্বৰূপ ভকত
সকেল আত্মােৰ আৰু সেতয্েৰ িপতৃৰ ভজনা কিৰব, এেন কাল
আিহেছ, এেন িক এিতয়াই েসই সময় ৈহেছ; িকয়েনা িপতৃেয় এেনকুৱা
ভকত সকলকেহ িবচােৰ 24 ঈশ্বেৰই আত্মা আৰু েতওঁৰ ভজনা কৰা
সকেলআত্মােৰ আৰু সেতয্েৰ েতওঁক ভজনা কিৰব লােগ ” 25 েসই
মিহলাই েতওঁক ক’েল, “মচীহ, িয জনক খ্রীষ্ট েবালা হয়, েতওঁ েয
আিহ আেছ েসই িবষেয় মই জােনা েতওঁ েযিতয়া আিহব, েতিতয়া
আমাক সকেলা কথা জনাব ” 26 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েতামােৰ
ৈসেত কথা-বাত্তর্ া েহাৱা মেয়ই েসই মচীহ ”

27 েতেন সময়েত েতওঁৰ িশষয্ সকল ঘূিৰ আিহল আৰু এগৰাকী
মিহলাৰ ৈসেত যীচুক কথা পািত থকা েদিখ আচিৰত হ’ল তথািপ
েকােনও েতওঁক এই কথা নুসুিধেল “আপুিন িক িবচািৰেছ?” বা “িক
কাৰেণ আপুিন েতওঁৰ লগত কথা পািতেছ?”

28 েসই মিহলা গৰাকীেয় েতিতয়া িনজৰ পানী েলাৱা পাত্র তােত
এিৰ ৈথ নগৰৈল ৈগ েলাক সকলক মািত ক’েল, 29 “আহঁােছান,
এজন মানুহক েচাৱঁািহ; মই িয সকেলা কিৰেলঁা, েতওঁ েসই সকেলােক
েমাক ক’েল এই জেনই েসই খ্রীষ্ট েনিক?” 30 েতিতয়া েলাক
সকেল নগৰৰ পৰা ওলাই যীচুৰ ওচৰৈল আিহব ধিৰেল

31 ইয়াৰ মাজেত িশষয্ সকেল েতওঁক অনুেৰাধ কিৰ ক’েল,
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“ৰিব্ব*, আপুিন অলপ মান িকবা খাই লওঁক ” 32 িকন্তু েতওঁ
েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ এেন আহাৰ খাবলগীয়া আেছ, িযহৰ
িবষেয় েতামােলােক নাজানা ” 33 িশষয্ সকেল পৰস্পেৰ েকাৱা-
কুই কিৰবৈল ধিৰেল, “েতেনহেল িক েকােনাবাই েতওঁৈল েখাৱা বস্তু
আিন িদেল েনিক?” 34 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাক পেঠাৱা
জনৰ ইচ্ছা পালন কৰা, আৰু েতওঁৰ কাযর্ িসদ্ধ কৰাই েমাৰ আহাৰ
35 েতামােলােক প্রােয়ই েনােকাৱা েন ‘আৰু চািৰমাহ বাকী আেছ,
তাৰ পাছেত ধান দাবৰ সময় হ’ব?’ িকন্তু, মই হ’েল েতামােলাকক
কওঁ, েতামােলােক চকু তুিল পথাৰৈল েচাৱা, এিতয়াও দাবৈল ধান
পিক আেছ 36 িয জেন দায়, েতওঁ েবচ পায় আৰু অনন্ত জীৱনৈল
শসয্ চপায়; তােত িয জেন ধান েৰােৱ আৰু ধান দায়, দুেয়ােৱ
এেকলেগ আনন্দ কেৰ 37 ইয়াত এই কথােটা সতয্ েয, ‘এজেন
েৰােৱ আৰুআন জেন দায়’ 38 মই েতামােলাকক এেন শসয্ দাবৈল
পঠােলঁা, িযহৰ কাৰেণ েতামােলােক শ্রম কৰা নাই; তাৰ কাৰেণ আন
েলােক পিৰশ্রম কিৰেল আৰু েতামােলােক েতওঁেলাকেৰই শ্রমৰ শসয্
েগাটাইছা ”

39 িয মিহলা গৰাকীেয় সাক্ষয্ িদিছল েয “মই িয সকেলা কিৰেলঁা,
েতওঁ েমাক েসই সকেলােক ক’েল,” েতওঁৰ কথাত েসই নগৰৰ
অেনক চমৰীয়া মানুেহ যীচুত িবশ্বাস কিৰেল 40 েলাক সকেল যীচুৰ
ওচৰৈল আিহ েতওঁক েতওঁেলাকৰ লগত িকছুিদন থািকবৈল অনুেৰাধ
কিৰেল েতওঁ তাত দুিদন থািকল 41 েতওঁৰ কথা শুিন অেনেক
িবশ্বাস কিৰেল 42 েতওঁেলােক েসই মিহলা গৰাকীক ক’েল, “এিতয়া
েয আিম িবশ্বাস কিৰেছঁা, েকৱল েতামাৰ কথােত নহয়, িকন্তু আিম
িনেজই েতওঁৰ কথা শুিন বুিজ পােলঁা েয, এওঁ সঁচাৈকেয় জগতৰ
ত্রাণকতর্ া ”

এজন ৰাজ-কমর্চাৰীৰ পুেতকক সুস্থ কৰা
43 দুিদনৰ পাছত েতওঁ তাৰ পৰা গালীল প্রেদশৈল গ’ল 44কাৰণ

যীচুেৱ িনেজ ৈকিছল েয, েকােনা ভাববাদীেয় িনজৰ েদশত মযর্দা
* 4 অধয্ায়:31 ৰিব্ব গুৰু
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নাপায়; 45 েতওঁ েযিতয়া গালীল প্রেদশৈল আিহল, েতিতয়া গালীলীয়া
েলাক সকেল েতওঁক সাদেৰেৰ গ্রহণ কিৰেল; কাৰণ েতওঁেলােকা
েসই িনস্তাৰ পবর্ৰ সময়ত িযৰূচােলমৈল ৈগিছল আৰু তােত িনস্তাৰ
পবর্ৰ সময়ত েতওঁ িয িয কিৰিছল, েসই সকেলা েতওঁেলােক
েদিখিছল

46 পাছত েতওঁ গালীল প্রেদশৰ কান্না নগৰৈল পুনৰ আিহল
ইয়ােত েতওঁ পানীক দ্রাক্ষাৰসৈল পিৰণত কিৰিছল েতিতয়া
কফৰনাহূম নগৰত েকােনা এজন ৰাজ-কমর্চাৰীৰ পুত্র অসুস্থ ৈহ
আিছল 47 েতওঁ েযিতয়া শুিনেল েয যীচু িযহুদীয়াৰ পৰা গালীল
প্রেদশৈল ঘূিৰ আিহেছ, েতিতয়া েতওঁ যীচুৰ ওচৰৈল ৈগ অনুেৰাধ
কিৰ ক’েল, যীচুেৱ েযন আিহ েতওঁৰ ল’ৰাক সুস্থ কিৰ িদেয়; িকয়েনা
েতওঁৰ ল’ৰা জন েতিতয়া মেৰঁা মেৰঁা অৱস্থাত আিছল 48 যীচুেৱ
েতিতয়া েতওঁক ক’েল, “আেপানােলােক েকােনা অদু্ভত িচন আৰু
আচিৰত কাযর্ েনেদিখেল, েমাৰ ওপৰত িবশ্বাস নকিৰব ” 49 েসই
ৰাজকমর্চাৰী জেন েতওঁক ক’েল, “মহাশয়, দয়া কিৰ েমাৰ ল’ৰািটৰ
মৃতুয্ নহওেতই আহক!” 50 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “ঘৰৈল যাওক,
আেপানাৰ ল’ৰা জেন জীৱন পােল ” মানুহ জেন যীচুেৱ েকাৱা
কথাত িবশ্বাস কিৰেল আৰু ঘৰৈল গুিছ গ’ল 51 েতওঁ েযিতয়া ঘৰৈল
উলিট ৈগ আিছল, েতিতয়া বাটত েতওঁৰ দাসেবােৰ লগ পাই ক’েল,
“আেপানাৰ ল’ৰা জন জীয়াই উিঠল ” 52 েতিতয়া েতওঁ িসহঁতক
সুিধেল, “িস েকিতয়াৰ পৰা ভাল হ’বৈল ধিৰেল?” িসহঁেত েতওঁক
ক’েল, “কািল দুপৰীয়া সময়ত তাৰ জ্বৰ এিৰেল ”

53ল’ৰােটাৰ বােপেক বুিজব পািৰেল েয িঠক েসই সময়েত যীচুেৱ
েতওঁক ৈকিছল, “আেপানাৰ ল’ৰা জেন জীৱন পােল ” েতিতয়া েসই
ৰাজকমর্চাৰী আৰু েতওঁৰ ঘৰৰ সকেলােৱ যীচুত িবশ্বাস কিৰেল
54 যীচুেৱ পুণৰ িযহুদীয়াৰ পৰা গালীল প্রেদশৈল ৈগ এইেটা িদ্বতীয়
আচিৰত িচন েদখুৱােল

5 অধয্ায়
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যীচুেৱ এজন েৰাগীক িবশ্রামবােৰ সুস্থ কৰা
1 এই ঘটনাৰ পাছত যীচু িযৰূচােলমৈল গ’ল, কাৰণ েসই সময়ত

ইহুদী সকলৰ এটা পবর্ আিছল
2 িযৰূচােলমত েমষ-দ্বাৰৰ ওচৰত এটা পুখুৰী আেছ ইব্রী ভাষাত

েসই পুখুৰীেটাক ‘ৈবেথচদা’ েবালা হয় পুখুৰীেটাত পঁােচাটা চািল
িদয়া ঘাট আিছল 3-4 েসইেবাৰত কণা, েখাৰা, িনচলা আিদ কিৰ
অেনক ৰুগীয়া মানুহ পিৰ থােক েসই েলাক সকেল পানীত খলকিন
উঠাৰ অেপক্ষাত থােক কাৰণ সমেয় সমেয় প্রভুৰ এজন দূেত েসই
পুখুৰীৈল নািম ৈগ পানীত আেলাড়ন েতােল আৰু েসই আেলাড়নৰ
পাছেতই প্রথেম িয জেন পানীত নািমব পােৰ, েতওঁৰ িয েকােনা েৰাগ
ভাল ৈহ যায় 5তাতআঠিত্রশ বছৰ ধিৰ েবমাৰ েভাগ কিৰ থকা এজন
ৰুগীয়া মানুহ আিছল 6 যীচুেৱ েতওঁক পিৰ থকা েদিখ আৰু বহু িদনৰ
েৰাগী েযন জািন, েতওঁক সুিধেল, “তুিম সুস্থ হ’বৈল ইচ্ছা কৰা েন?”
7 েৰাগী জেন েতওঁক উত্তৰ িদেল, “মহাশয়, েযিতয়া পানীত খলকিন
উেঠ, েতিতয়া পুখুৰীত নমাই িদবৈল েমাৰ েকােনা মানুহ নাই; েসেয়,
মই যাওঁেত যাওঁেত েমাতৈক আেগেয় আেন নােমৈগ ” 8 যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, “উঠা, েতামাৰ শযয্া তুিল ৈল েখাজকািঢ় ফুৰা ”
9 েতিতয়াই েসই মানুহ জেন সুস্থ হ’ল আৰু িনজৰ শযয্া তুিল ৈল
েখাজ কািঢ়বৈল ধিৰেল

10 েসই িদনেটা িবশ্রামবাৰ আিছল; েসেয়েহ ইহুদী সকেল সুস্থ
েহাৱা জনক ক’েল, “আিজ িবশ্রামবাৰ; িবধানৰ মেত শযয্া তুিল িনব
নাপায় ” 11 িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেল, “িয জেন েমাক
সুস্থ কিৰেল, েসই জেনই েমাক ক’েল, েবােল েতামাৰ শযয্া তুিল
ৈল েখাজকািঢ় ফুৰা ” 12 েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েতামাৰ
শযয্া তুিল ৈল েখাজকািঢ় েযাৱা বুিল েকাৱা েসই মানুহ জন েকান?”
13 িকন্তু সুস্থ েহাৱা মানুহ জেন ‘েতওঁ েকান আিছল’ তাক জনা
নািছল িকয়েনা েসই ঠাইত অেনেক িভৰ কৰাত, যীচু আতিৰ
ৈগিছল 14 পাছত যীচুেৱ মিন্দৰত েতওঁক েদখা পাই ক’েল, “েচাৱা
তুিম এিতয়া সুস্থ হ’লা!! আৰু পাপ নকিৰবা, যােত েতামাৰ অিধক
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ক্ষিত নহয় ” 15 েতিতয়া েসই মানুেহ ৈগ ইহুদী সকলক ক’েল, “িয
জেন েমাক সুস্থ কিৰেল, েতওঁ যীচু ”

পুত্রৰ অিধকাৰ
16 এই কাৰণেত ইহুদী সকেল যীচুক তাড়না কিৰবৈল ধিৰেল,

কাৰণ েতওঁ িবশ্রামবােৰ এইেবাৰ কমর্ কিৰেল 17 যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ িপতৃেয় এিতয়াৈলেক কমর্ কিৰ আেছ,
মেয়া কিৰেছঁা ” 18 যীচুৰ এই কথাৰ কাৰেণ ইহুদী সকেল েতওঁক
বধ কিৰবৈল উপায় িবচািৰেল িকয়েনা যীচুেৱ েয েকৱল িবশ্রামবাৰৰ
িবধান লঙ্ঘন কিৰেল, এেন নহয়, েতওঁ ঈশ্বৰক িনজৰ িপতৃ বুিল মািত
িনজেক ঈশ্বৰৰ সমান কিৰেল

19 ইয়াৰ উত্তৰত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই সঁচাৈকেয়
আেপানােলাকক কওঁ, পুত্রই িনজৰ পৰা এেকা কিৰব েনাৱােৰ
িপতৃক িয িয কৰা েদেখ, েকৱল তােকেহ কিৰব পােৰ 20 কাৰণ,
িপতৃেয় পুত্রক েপ্রম কেৰ আৰু িনেজ িয কেৰ েসই সকেলােক
পুত্রক েদখুৱায় আেপানােলাক েযন অিধক আচিৰত ৈহ যায়, তাৰ
বােব েতওঁ ইয়াতৈকেয়া মহৎ মহৎ কমর্ পুত্রক েদখুৱাব 21 িপতৃেয়
েযেনৈক মৃতকক তুিল জীৱন িদেয়, পুত্রেয়া িয জনেক ইচ্ছা কেৰ,
েতওঁক জীৱন িদেয় 22 িপতৃেয় েকােনা জনৰ েসাধ-িবচাৰ নকেৰ,
িকন্তু সমস্ত িবচাৰৰ ভাৰ েতওঁ পুত্রক িদেল, 23 যােত িপতৃক েযেনৈক
সকেলােৱ সন্মান কেৰ, েতেনৈক পুত্রেকা েযন সন্মান কেৰ; িয জেন
পুত্রক সন্মান নকেৰ, েতওঁ েতওঁক পেঠাৱা িপতৃেকা সন্মান নকেৰ
24 মই সঁচাৈকেয় কওঁ, িয জেন েমাৰ কথা শুিন েমাক পেঠাৱা
জনত িবশ্বাস কেৰ, েতওঁৰ অনন্ত জীৱন আেছ আৰু েতওঁ েদাষীৰূেপ
িবেবিচত নহ’ব, িকন্তু মৃতুয্ৰ পৰা জীৱনৈল পাৰ হ’ল

25আেপানােলাকক সঁচাৈকেয় কওঁ, িয সময়ত মৃত েলােক ঈশ্বৰৰ
পুত্রৰ মাত শুিনব, এেন সময় আিহ আেছ, বৰং আিহ পােলিহ আৰু
িয সকেল শুিনব, েতওঁেলাক জীৱ 26 িকয়েনা িপতৃ িনেজ েযেনৈক
জীৱনৰ আিধকাৰী, েতেনৈক েতওঁ পুত্রেকা িনেজ জীৱনৰ অিধকাৰী
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হবৈল িদেল 27 িপতৃেয় েসই পুত্রৰ হাতত মানুহৰ সকেলা েসাধ-
িবচাৰৰ ক্ষমতা িদেল, কাৰণ েতওঁ মানুহৰ পুত্র

28 এই কথা শুিন িবিস্মত নহ’ব; িকয়েনা এেন সময় আিহেছ, িয
সকল ৈমদামত আেছ, েতওঁেলাক সকেলােৱ মনুষয্ পুত্রৰ মাত শুিনব
29 আৰু ওলাই আিহব সৎকমর্ কৰা সকল জীৱনৰ পুনৰুত্থানৈল,
দুষ্টকম্মর্ কৰা সকল েসাধ-িবচাৰৰ পুনৰুত্থানৈল ওলাই আিহব

প্রভু যীচুৰ িবষেয় সাক্ষয্
30 মই িনেজ এেকা কিৰব েনাৱােৰা; েযেনৈক শুেনা, েতেনৈকেয়

িবচাৰ কেৰঁা আৰু েমাৰ িবচাৰ নয্ায়; িকয়েনা মই েমাৰ িনজৰ ইচ্ছা
িবচৰা নাই, িকন্তু িয জেন েমাক পঠাইেছ, েতওঁৰ ইচ্ছােহ িবচােৰা
31 মই যিদ েকৱল িনজৰ িবষেয় িনেজ সাক্ষয্ িদওঁ, েতেনহেল েমাৰ
েসই সাক্ষয্ সতয্ নহয় 32 আন এজন আেছ, িয জেন েমাৰ িবষেয়
সাক্ষয্ িদেয় আৰু মই জােনা েয েতওঁ েমাৰ িবষেয় িয সাক্ষয্ িদেয়,
েসই সাক্ষয্ সতয্

33 আেপানােলােক েযাহনৰ ওচৰৈল েলাক পঠাইিছল আৰু
েযাহেন সতয্ৰ পেক্ষ সাক্ষয্ িদিছল 34 অৱেশয্ েমাৰ মানুহৰ পৰা
েপাৱা সাক্ষয্ৰ প্রেয়াজন নাই; তথািপ মই এইেবাৰ কথা ৈকেছঁা,
যােত আেপানােলােক পিৰত্রাণ পাব পােৰ 35 েসই েযাহন আিছল
এিট প্রদীপ স্বৰূপ, েতওঁ িনেজ জ্বিল েপাহৰ িবলাই আিছল
আেপানােলােক অলপ কালৰ বােব েতওঁৰ েপাহৰত আনন্দ উপেভাগ
কিৰবৈল ইচু্ছক ৈহিছল

36 িকন্তু েমাৰ িয সাক্ষয্ আেছ, েসয়া েযাহনৰ সাক্ষয্তৈকেয়া
মহত্বপূণর্; কাৰণ িপতৃেয় েমাক িয কামেবাৰ সমূ্পণর্ কিৰবৈল িদেছ,
মই েসইেবাৰ কােমই কিৰেছঁা আৰু েসইেবােৰ েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্
িদেয় েয িপতৃেয় েমাক পঠাইেছ 37 েসই িপতৃ, িয জেন েমাক
পঠােল, েতওঁ েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেছ আেপানােলােক েতওঁৰ মাত
েকােনা কােল শুনা নাই; েতওঁৰ আকৃিতও েদখা নাই 38 তাৰ উপিৰ
েতওঁৰ বাকয্ও আেপানােলাকৰ অন্তৰত নাই; িকয়েনা িয জনক েতওঁ
পঠােল, আেপানােলােক েসই জনক িবশ্বাস নকেৰ
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39 আেপানােলােক সকেলা ধমর্শাস্ত্র অিত মেনােযাগ সহকােৰ
পেঢ়, কাৰণ আেপানােলােক ভােৱ েসইেবাৰৰ মােজিদেয়
আেপানােলােক অনন্ত জীৱন পাব েসই শাস্ত্রেবােৰ েমাৰ িবষেয়ই
সাক্ষয্ িদেছ; 40 তথািপ আেপানােলােক জীৱন লাভ কিৰবৈল, েমাৰ
ওচৰৈল আিহব িনিবচােৰ

41 মই মানুহৰ প্রশংসা*পাবৈল েচষ্টা নকেৰঁা; 42 িকন্তু মই
আেপানােলাকক জােনা েয, আেপানােলাকৰ অন্তৰত ঈশ্বৰৰ প্রিত
েপ্রম নাই 43 মই েমাৰ িপতৃৰ নােমেৰ আিহেছঁা আৰুআেপানােলােক
েমাক গ্রহণ নকেৰ; িকন্তু আন েকােনা যিদ িনজৰ নােমেৰ
আেহ, আেপানােলােক েতওঁক গ্রহণ কিৰব 44 আেপানােলােক
এজেন আন জনৰ পৰা প্রশংসা†গ্রহন কিৰবৈল আশা কেৰ,
িকন্তু িয প্রশংসা একমাত্র ঈশ্বৰৰ পৰা েপাৱা যায়, তাৈল আশা
নকেৰ েসেয় আেপানােলােক েকেনৈক িবশ্বাস কিৰব পািৰব?
45 নাভািবব েয িপতৃৰ আগত মই আেপানােলাকক েদাষী কিৰম;
অ◌ােপানােলাকক েদাষী কেৰঁাতা আন এজন আেছ িয েমািচৰ
ওপৰতআেপানােলােকআশা কিৰেছ, েতেৱঁই আেপানােলাকক েদাষী
কিৰেছ 46 আেপানােলােক যিদ েমািচক িবশ্বাস কেৰ, েতেনহেল
েমােকা িবশ্বাস কিৰেলেহঁেতন; িকয়েনা েমািচেয় েমােৰই িবষেয়
িলিখেছ 47 িকন্তু েতওঁৰ িলখিন যিদ আেপানােলােক িবশ্বাস নকেৰ,
েতেনহেল েকেনৈক েমাৰ কথা িবশ্বাস কিৰব?”

6 অধয্ায়
যীচুেৱ পঁাচ হাজাৰ মানুহক খুউৱা

1 ইয়াৰ পাছত যীচু গালীল সাগৰৰ িসপাৰৈল গ’ল এই সাগৰক
িতিবিৰয়া সাগেৰা েকাৱা হয় 2 েতিতয়া বহু মানুহৰ এটা দল যীচুৰ
পােছ পােছ গ’ল, কাৰণ যীচুেৱ েৰাগী সকলৈল িয িয কিৰিছল, েসই
সকেলা আচিৰত কাযর্ৰ িচনেবাৰ েতওঁেলােক েদখা পাইিছল 3পাছত
যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল পাহাৰৰ ওপৰৈল উিঠ ৈগ বিহল 4 েসই
* 5 অধয্ায়:41 প্রশংসা মিহমা † 5 অধয্ায়:44 প্রশংসা মিহমা
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সময়ত ইহুদী সকলৰ িনস্তাৰ-পবর্ৰ িদন ওচৰ চািপ আিহিছল 5 যীচুেৱ
ওপৰৰ ফােল চাই েদিখেল েয এক বৃহৎ মানুহৰ দল েতওঁৰ ওচৰৈল
আিহ আেছ েতিতয়া েতওঁ িফিলপক সুিধেল, “এওঁেলাকক েখাৱাবৰ
কাৰেণ আিম ক’ৰ পৰা িপঠা িকিনবৈল পাম?” 6 িফিলপক পৰীক্ষা
কিৰবৈলেক যীচুেৱ এই কথা ক’েল, কাৰণ যীচুেৱ িক কিৰব তাক
েতওঁ িনেজ জািনিছল 7 িফিলেপ উত্তৰ িদেল, “এওঁেলাক প্রেতয্েক
যিদ অলপৈকেয়া পায়, তথািপ দুশ আধিলৰ *িপঠা িকিনেলও যেথষ্ট
নহ’ব ” 8 যীচুৰ িশষয্ সকলৰ মাজত এজনৰ নাম আিছল আিন্দ্রয়
েতওঁ িচেমান িপতৰৰ ভােয়ক েতওঁ যীচুক ক’েল, 9 “ইয়াত এজন
সৰু ল’ৰা আেছ আৰু েতওঁৰ ওচৰত পঁােচাটা যৱৰ িপঠা আৰু
দুটা সৰু মাছ আেছ; িকন্তু ইমান মানুহৰ মাজত তােৰ িক হ’ব?”
10 যীচুেৱ ক’েল, “েলাক সকলক বিহবৈল িদয়া ” েসই ঠাইেত
ভােলমান বন আিছল েতিতয়া সকেলা েলাক তাৰ ওপৰেত বিহল
তাত পুৰুষৰ সংখয্াই প্রায় পঁাচ হাজাৰ আিছল 11 তাৰ পাছত যীচুেৱ
েসই িপঠােকইখন ৈল ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদ বিহ থকা সকলৰ মাজত
ভগাই িদেল েতেনদেৰ েতওঁ পাছত মােছা ভগাই িদেল েযেয় িযমান
িবচািৰেল িসমানৈক পােল

12 েতেনৈক েতওঁেলাক পিৰতৃপ্ত েহাৱাৰ পাছত যীচুেৱ িশষয্
সকলক ক’েল, “িয টুকুৰােবাৰ বাকী থািকল, তাৰ এেকােৱই েযন
নষ্ট নহয়; েসইেবাৰ এেকলেগ েগাটাই েলাৱা ” 13 েতিতয়া িশষয্
সকেল েসইেবাৰ েগাটােল আৰু েলাক সকেল েখাৱাৰ পাছত েসই
পঁােচাটা যৱৰ িপঠাৰ িয টুকুৰােবাৰ বাকী থািকল, েসইেবাৰ েগাটাই
েতওঁেলােক বাৰটা পািচ পূৰ কিৰেল 14 যীচুৰ এই আচিৰত কাযর্
েদিখ েলাক সকেল কবৈল ধিৰেল, “জগতৈল িয জন ভাৱবাদী অহাৰ
কথা আেছ, এওঁ িনশ্চেয় েসই ভাৱবাদী ”

15 েযিতয়া যীচুেৱ বুিজেল েয েলাক সকেল েতওঁক েজাৰ কিৰ
েতওঁেলাকৰ ৰজা পািতবৰ কাৰেণ ধিৰ িনবৈল উদয্ত ৈহেছ; েতিতয়া
েতওঁ আতিৰ অকেল েসই পাহাৰৈল পুণৰ উিঠ গ’ল
* 6 অধয্ায়:7 আধিলৰ দীনাৰ
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যীচুেৱ পানীৰ ওপৰত েখাজকঢ়া
16 েযিতয়া সিন্ধয়া নািম আিহল, যীচুৰ িশষয্ সকল সাগৰৰ তীৰৈল

নািম গ’ল 17 েতওঁেলােক ৈগ এখন নাৱত উিঠল আৰু কফৰনাহূম
নগৰৰ ফােল সাগৰ পাৰ ৈহ যাবৈল ধিৰেল ইিতমেধয্ আন্ধাৰ ৈহ
ৈগিছল, িকন্তু যীচু েতিতয়াও েতওঁেলাকৰ ওচৰ আিহ নাপােল
18 বৰ েজােৰেৰ বতাহ বলাত সাগৰত েঢৗ উিঠিছল 19 িশষয্ সকেল
নাও বাই প্রায় পঁাচ ছয় িকেলািমটাৰমান েযাৱাৰ পাছত েদিখেল, যীচু
সাগৰৰ ওপেৰিদ েখাজকািঢ় নাৱঁৰ ওচৰৈল আিহ আেছ তােক েদিখ
েতওঁেলােক অিতশয় ভয় খােল 20 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “এয়া মইেহ! ভয় নকিৰবা ”

21 িশষয্ সকেল যীচুক নাৱত তুিল লবৈল িবচািৰেল আৰু
েতওঁেলাক িয ঠাইৈল ৈগ আিছল, নাও খন েতিতয়াই েসই ঠাই
পােলৈগ

জীৱনৰ আহাৰৰ িবষেয় িশক্ষা
22 িপছিদনা খনৰ কথা িয সকল েলাক সাগৰৰ আন পাৰত িথয়

ৈহ আিছল, েতওঁেলােক েদিখিছল েয েকৱল মাত্র এখন নাৱৰ বািহেৰ
েসই ঠাইত আন এখেনা নাও নািছল আৰু যীচু েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ
ৈসেত তাত নুিঠল, অকল িশষয্ সকলেহ আতিৰ ৈগিছল 23 িকন্তু,
প্রভুেৱ ধনয্বাদ িদয়াৰ পাছত েলাক সকেল িয ঠাইত িপঠা খাইিছল,
েসই ঠাইৰ ওচৰেত িতিবিৰয়াৰ পৰা অহা িকছুমান নাও আিছল
24 েসেয়, েলাক সকেল েযিতয়া জািনেল েয যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্
সকল েসই ঠাইত নাই, েতিতয়া েতওঁেলােক েসই নাওেবাৰত উিঠ
যীচুক িবচািৰ কফৰনাহূমৈল গ’ল

25 সাগৰৰ িসেটা পাৰত েতওঁেলােক যীচুক েদখা পাই ক’েল,
“ৰিব্ব, আপুিন ইয়াৈল েকিতয়া আিহল?” 26 যীচুেৱ েতওঁেলাকক
উত্তৰ িদ ক’েল, “মই আেপানােলাকক অিত সতয্ৰূেপ কওঁ,
আেপানােলােক আচিৰত িচন েদিখেছ কাৰেণ নহয়, বৰং িপঠা খাই
তৃপ্ত েহাৱাৰ কাৰেণেহ েমাক িবচািৰেছ 27ক্ষয়ণীয় আহাৰৰ†কাৰেণ
† 6 অধয্ায়:27 আহাৰৰ িপঠা
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শ্রম কিৰবৈল এৰক; িকন্তু অনন্ত জীৱনৈলেক িয আহাৰ থােক তাৰ
কাৰেণ শ্রম কৰক েসই আহাৰ মানুহৰ পুত্রই আেপানােলাকক িদব;
িকয়েনা িপতৃ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ ওপৰত িনজৰ েমাহৰ‡মািৰেল ”

28 েলাক সকেল েতওঁক সুিধেল, “েতেনহেল ঈশ্বৰৰ কমর্ কিৰবৈল
আিম িক কিৰব লােগ?” 29 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “ঈশ্বেৰ িয জনক
পঠােল, আেপানােলােক েতওঁত িবশ্বাস কৰাই ৈহেছ ঈশ্বৰৰ মেনানীত
কমর্ ” 30 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “আিম েদিখ িবশ্বাস
কিৰবৈল আপুিন িক এেন কাযর্ কিৰ আচিৰত িচন েদখুৱাব? আপুিন
িক কমর্ কিৰব? 31আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকেল মৰুপ্রান্তত মান্না খাইিছল;
েযেনৈক শাস্ত্রত িলখা আেছ, ‘েতওঁ েতওঁেলাকক খাবৈল স্বগর্ৰ পৰা
িপঠা িদেল’ ”§

32 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই আেপানােলাকক সঁচাৈকেয়
কওঁ, স্বগর্ৰ পৰা েসই িপঠা েমািচেয় আেপানােলাকক িদয়া নািছল,
িকন্তু েমাৰ িপতৃেয়েহ আেপানােলাকক স্বগর্ৰ পৰা প্রকৃত িপঠা িদেয়
33 িকয়েনা স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহ িযেহ জগতক জীৱন দান কেৰ,
েসেয় ঈশ্বেৰ িদয়া িপঠা ” 34 েলাক সকেল ক’েল, “েতেনহেল প্রভু,
েসই িপঠা আমাক সকেলা সময়েত িদয়ক ”

35 যীচুেৱ েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “জীৱন িদওঁতা আহাৰ মেয়ই;
িয জন েমাৰ ওচৰৈল আেহ, েতওঁৰ েকিতয়াও েভাক নালািগব; আৰু
িয জেন েমাত িবশ্বাস কেৰ, েতওঁৰ েকিতয়াও িপয়াহ নালািগব
36 মই আেপানােলাকক ৈকেছঁা েয, আেপানােলােক েমাক েদিখেছ,
িকন্তু আেপানােলােক িবশ্বাস নকেৰ 37 িপতৃেয় েমাক িয সকলক
িদেছ, েতওঁেলাক সকেলােৱই েমাৰ ওচৰৈল আিহব; আৰু েমাৰ
ওচৰৈল অহা জনক মই েকিতয়াও বািহৰ কিৰ িনিদম 38 িকয়েনা
মই েমাৰ িনজৰ ইচ্ছা পূৰ কিৰবৈল স্বগর্ৰ পৰা নািম অহা নাই,
িকন্তু েমাক পেঠাৱা জনৰ ইচ্ছা পূৰ কিৰবৈলেহ নািম আিহেছঁা
39 েমাক পেঠাৱা জনৰ ইচ্ছা এই েয, েতওঁ েমাক িয সকলক
িদেল, েতওঁেলাকৰ এজনেকা েযন মই েনেহৰুৱাও, িকন্তু েশষৰ িদনা
‡ 6 অধয্ায়:27 অনুমিত প্রদান কিৰেল § 6 অধয্ায়:31 গীত 78:24
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েতওঁেলাক সকেলােক েযন মই উঠাও 40 েমাৰ িপতৃৰ ইচ্ছা এই- িয
েকােনােৱ পুত্রক েদিখ েতওঁত িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ েযন অনন্ত জীৱন
পায়; আৰু েশষৰ িদনা মই েতওঁক তুিলম ”

41 পাছত ইহুদী েনতা সকেল যীচুৰ িবষেয় েভাৰেভাৰিন আৰম্ভ
কিৰেল; িযেহতু েতওঁ ৈকিছল, “স্বগর্ৰ পৰা নমা আহাৰ মেয়ই;”
42 েসই েনতা সকেল ৈকিছল, “এওঁ েযােচফৰ পুেতক যীচু, যাৰ
বােপক-মাকক আিম জােনা, েসই জেনই নহয় েন? েতেনহেল
‘মই স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহেছঁা’ এই কথা এিতয়া েতওঁ েকেনৈক
ৈকেছ?” 43 যীচুেৱ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “আেপানােলােক
িনজৰ মাজত েসই েভাৰেভাৰিন বন্ধ কৰক 44 িয জেন েমাক
পঠাইেছ, েসই িপতৃেয় চপাই নলেল, েকােনও েমাৰ ওচৰৈল আিহব
েনাৱােৰ; আৰু মই েশষৰ িদনা েতওঁক তুিলম 45 ভাববাদী সকলৰ
পুস্তকত এই বুিল িলখা আেছ, ‘েতওঁেলাক সকেলােৱ ঈশ্বৰৰ পৰা
িশক্ষা লাভ কিৰব ’*িয জেন িপতৃৰ পৰা শুিন িশক্ষা পাইেছ, েতেৱঁই
েমাৰ ওচৰৈল আেহ 46 েকােনােৱ েয িপতৃক েদিখেল, এেন নহয়,
েকৱল িয জন ঈশ্বৰৰ পৰা হয়, েতেৱঁই িপতৃক েদিখেল 47 মই
সঁচাৈকেয় ৈকেছঁা, িয জেন িবশ্বাস কেৰ, েসই জনৰ অনন্ত জীৱন
আেছ 48 জীৱন িদওঁতা আহাৰ (িপঠা) মেয়ই 49 আেপানােলাকৰ
িপতৃপুৰুষ সকেল মৰুপ্রান্তত মান্না খাইিছল আৰু েতওঁেলাক মিৰল৷

50 স্বগর্ৰ পৰা নািম অহা আহাৰ এেয়; িয মানুেহ ইয়াক খায়,
েতওঁ পুনৰ নমেৰ 51 স্বগর্ৰ পৰা নমা জীৱনময় আহাৰ মেয়ই যিদ
েকােনােৱ এই আহাৰ খায়, েতেনহেল েতওঁ িচৰকাল জীৱ; আৰু
জগতৰ জীৱনৰ কাৰেণ মই িয আহাৰ িদম, েসেয় েমাৰ মাংস ”†

52 এই কথাত ইহুদী সকল খঙত জ্বিল উিঠ পৰস্পেৰ বাকযুদ্ধত
িলপ্ত ৈহ ক’েল, “েকেনৈক এই মানুহ জেন েতওঁৰ েদহৰ মাংস
আমাক খাবৈল িদব পােৰ?” 53 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল,
“সঁচাৈকেয় মই আেপানােলাকক কওঁ, মানুহৰ পুত্রৰ মাংস নাখােল
আৰু েতওঁৰ েতজ পান নকিৰেল, আেপানােলাকৰ িভতৰত জীৱন
* 6 অধয্ায়:45 িযচয়া 54:13 † 6 অধয্ায়:51 অথর্াৎ জীৱন, শৰীৰ



েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 6 অধয্ায়:54 xxiv েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 6 অধয্ায়:68

নাই 54 িয েকােনােৱ েমাৰ মাংস খায়, আৰু েমাৰ েতজ পান কেৰ,
েতওঁৰ অনন্ত জীৱন আেছ; আৰু েশষৰ িদনা মই েতওঁক তুিলম
55 িকয়েনা েমাৰ মাংসই প্রকৃত ভক্ষয্ আৰু েমাৰ েতেজই প্রকৃত
পানীয় 56 িয জেন েমাৰ মাংস খায় আৰু েমাৰ েতজ পান কেৰ, েসই
জন েমাত থােক, মেয়া েতওঁত থােকঁা 57 েযেনৈক জীিৱত িপতৃেয়
েমাক পঠােল আৰু িপতৃৰ কাৰেণ মই জীিৱত আেছঁা, েতেনৈক িয
েকােনােৱ েমাক েভাজন কেৰ, েতেৱঁা েমাৰ দ্বাৰাই জীয়াই থািকব
58 স্বগর্ৰ পৰা নমা আহাৰ এেয়ই িপতৃপুৰুষ সকেল েযেনৈক খােয়া
মিৰল, তাৰ িনিচনা নহয়; িয জেন এই আহাৰ খায়, েসই জন িচৰকাল
জীৱ ” 59 এই সকেলা কথা যীচুেৱ কফৰনাহূমত উপেদশ িদয়াৰ
সময়ত নাম-ঘৰত ক’েল

অনন্ত জীৱনৰ বাকয্ যীচুত আেছ
60 যীচুৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ অেনেক এই কথা শুিন ক’েল, “ই

বৰ কিঠন িশক্ষা; েকােন ইয়াক গ্রহণ কিৰব পােৰ?” 61 যীচুেৱ
িনজৰ মনেত জািনব পািৰিছল েয েতওঁৰ িশষয্ সকেল এই িবষয়ত বু
বু বা বা কিৰ আেছ; েসেয় েতওঁ িশষয্ সকলক সুিধেল, “এই কথাত
েতামােলােক মনত িবিঘিন পাইছা েনিক? 62 মানুহৰ পুত্রক েযিতয়া
উদ্ধর্ ত েতওঁৰ আগৰ থকা ঠাইৈল উঠা েদিখবা, েতিতয়া েতামােলােক
িক ভািববা? 63 আত্মাইেহ জীৱন িদেয় মাংস এেকা উপকাৰত
নােহ; মই েতামােলাকক িযেবাৰ কথা ৈকেছঁা, েসই কথাই আত্মা
আৰু জীৱন 64 িকন্তু েতামােলাকৰ মাজত এেন িকছুমান আেছ,
িয সকেল িবশ্বাস নকেৰ ” িকয়েনা যীচুেৱ আিদেৰ পৰা জািনিছল,
েকােন েকােন িবশ্বাস নকেৰআৰু েকােন েতওঁক শত্রুৰ হাতত েশাধাই
িদব 65 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “এই কাৰেণ মই েতামােলাকক ৈকিছেলঁা
েয, িপতৃেয় ইচ্ছা নকিৰেল েকােনও েমাৰ ওচৰৈল আিহব েনাৱােৰ ”

66 ইয়াৰ পাছেত েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ অেনক উলিট গ’ল;
েতওঁৰ লগত পুনৰ অহা-েযাৱা নকিৰেল 67 যীচুেৱ েতিতয়া েসই
বাৰ জন পঁাচিনক ক’েল, “েতামােলােকও যাবৈল ইচ্ছা কৰা েন?”
68 িচেমান িপতেৰ েতওঁক উত্তৰ িদেল, “প্রভু, আিম কাৰ ওচৰৈল



েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 6 অধয্ায়:69 xxv েযাহেন িলখা শুভবাতর্ া 7 অধয্ায়:7

যাম? অনন্ত জীৱনৰ কথা আেপানাৰ ওচৰতেহ আেছ 69 আিম
িবশ্বাস কিৰেছঁা আৰু জািনেছঁা েয আপুিনেয়ই ঈশ্বৰৰ পিবত্র জন ”
70 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েতামােলাক বাৰ জনক মেনানীত
কৰা নাই েন? িকন্তু েতামােলাকৰ মাজেতা এজন িদয়াবল‡আেছ ”
71 ইয়াত ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িচেমানৰ পুত্র িযহূদাৰ িবষেয় ৈকিছল; িকয়েনা
যিদও েতওঁ বাৰ জনৰ মাজৰ এজন আিছল, তথািপ েতেৱঁ পাছত
যীচুক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদিছল

7 অধয্ায়
পঁজা-পবর্ৰ সময়ত প্রভু যীচুৰ উপেদশ
যীচুৰ ভােয়ক সকলৰ অিবশ্বাস

1 তাৰ পাছত যীচুেৱ গালীল প্রেদশৰ িভন িভন ঠাইত ঘূিৰ ফুিৰেল
ইহুদী সকেল েতওঁক বধ কিৰবৈল সুেযাগ িবচািৰ থকা বােব যীচুেৱ
িযহুদীয়া প্রেদশৈল যাবৈল ইচ্ছা নকিৰেল 2 েতিতয়া ইহুদী সকলৰ
পঁজা-পবর্ৰ* সময় প্রায় ওচৰ চািপিছল 3 েসই কাৰণেত যীচুৰ
ভােয়কহঁেত েতওঁক ক’েল, “তুিম িয িয কাম কিৰছা, েসইেবাৰ
েতামাৰ িশষয্ সকেল েদখা পাবৰ বােব তুিমও এই ঠাই এিৰ
িযহুদীয়াৈল েযাৱা৷ 4 যিদ েকােনাবাই িনেজ জনাজাত হ’ব িবচােৰ,
েতেনহেল েতওঁ েগাপেন এেকা নকেৰ তুিম েযিতয়া এইেবাৰ
কামেক কৰা, েতেনহেল জগতৰ সনু্মখত িনজেক েদখুউৱা ”
5 িকয়েনা েতওঁৰ ভােয়ক সকেল েতওঁত িবশ্বাস কৰা নািছল 6 েসেয়
যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ িনৰূিপত সময় এিতয়াও অহা নাই,
িকন্তু েতামােলাকৰ সময় সদায় আেছ 7 জগেত েতামােলাকক ঘৃণা
কিৰব েনাৱােৰ; েমাকেহ ঘৃণা কেৰ; িকয়েনা মই জগতৰ িবষেয় এই
সাক্ষয্ িদওঁ েয, জগতৰ সকেলা কাম মন্দ
‡ 6 অধয্ায়:70 িদয়াবল চয়তান * 7 অধয্ায়:2 পঁজা-পবর্: এই পবর্ প্রিতবছেৰ
সপ্তাহজুিৰ পালন কৰা হয় পবর্ৰ সময়ত ইহুদী সকেল তমু্বত বাস কেৰ আৰু েমািচৰ সময়ত
40 বছৰ ধিৰ মৰুভূিমত ঘূিৰ-ফুৰাৰ কথা স্মৰণ কেৰ
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8 েতামােলােক পবর্ৈল েযাৱা; েমাৰ সময় এিতয়াও পূণর্ েহাৱা
নাই, েসেয় মই এিতয়া পবর্ৈল নাযাওঁ ” 9 েতওঁেলাকক এইেবাৰ
কথা েকাৱাৰ পাছত যীচু গালীল প্রেদশেত থািক গ’ল 10 েতওঁৰ
ভােয়ক সকল পবর্ৈল গ’ল আৰু পাছত েতেৱঁা তাৈল গ’ল িকন্তু
েতওঁ মুকিলৈক েযাৱা নািছল, েগাপেন গ’ল 11 পবর্ৰ সময়ত ইহুদী
সকেল যীচুক িবচািৰ েসাধা-সুিধ কিৰেল, “েসই মানুহ জন ক’ত
আেছ?” 12 েলাক সকলৰ মাজত যীচুৰ িবষেয় নানা ধৰণৰআেলাচনা
হবৈল ধিৰেল েকােনা েকােনােৱ ক’েল, “েতওঁ এজন ভাল মানুহ ”
আন িকছুমােন আেকৗ ক’েল, “নহয়, নহয়, েতওঁ েলাক সকলক
ভুল পথত ৈল ৈগেছ ” 13 িকন্তু ইহুদী সকলৰ ভয়ত েতওঁৰ িবষেয়
েকােনও মুকিলৈক এেকা কথা নক’েল

14 েযিতয়া পবর্ৰ আধা সময় পাৰ হ’ল, েতিতয়া যীচুেৱ মিন্দৰৈল
ৈগ উপেদশ িদবৈল আৰম্ভ কিৰেল 15 তােত ইহুদী সকেল অিতশয়
আচিৰত ৈহ ক’েল, “এই েলাক জেন েকিতয়াও েকােনা িশক্ষা
েনােলাৱাৈক ইমানেবাৰ ধমর্ কথা েকেনৈক জািনেল?” 16 যীচুেৱ
েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “এই উপেদশ েমাৰ িনজৰ নহয়,
েমাক পেঠাৱা জনৰেহ ” 17 যিদ েকােনােৱ েতওঁৰ ইচ্ছা পালন
কিৰবৈল িবচােৰ, েতেনহেল েতওঁ জািনব েয এই িশক্ষা ঈশ্বৰৰ
পৰা আিহেছ েন মই িনজৰ পৰা ৈকেছঁা 18 িয জেন িনজৰ পৰা
কথা কয়, েতওঁ িনজৰ মযর্দা িবচােৰ; িকন্তু েকােনা জেন যিদ
পেঠাৱা জনৰ েগৗৰৱ িবচােৰ, েতেনহেল েতওঁ সতয্, আৰু েতওঁৰ
িভতৰত এেকা অসাধুতা নাই 19 েমািচেয় জােনা আেপানােলাকক
িবধান িদয়া নাই? িকন্তু আেপানােলাকৰ েকােনও েয েসই িবধান
পালন নকেৰ আেপানােলােক েমাক িকয় বধ কিৰবৈল িবচািৰেছ?
20 েলাক সকেল উত্তৰ িদেল, “েতামাক ভূেত পাইেছ; েতামাক
েকােন বধ কিৰবৈল িবচািৰেছ?” 21 যীচুেৱ উত্তৰত েতওঁেলাকক
ক’েল, “মই এটা কাম কিৰেলঁা, তােত আেপানােলাক সকেলােৱ
িবস্ময় মািনেছ 22 েমািচেয় আেপানােলাকক চুন্নৎ কৰাৰ ৰীিত
িদেল আৰু আেপানােলােক িবশ্রামবােৰও িশশু সকলৰ চুন্নৎ কেৰ
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(মূলত: এই িবধান েমািচৰ পৰা নহয়, িকন্তু িপতৃপুৰুষ সকলৰ পৰােহ
আিহেছ); 23 েমািচৰ িবধান েযন উলঙ্ঘন কৰা নহয়, এই যুিক্তেত
যিদ িবশ্রাম বােৰও মানুহৰ চুন্নৎ কৰা হয়, েতেনহেল মই িবশ্রামবােৰ
এজন মানুহক সমূ্পণর্ভােৱ সুস্থ কিৰেলঁা কাৰেণ আেপানােলাকৰ েমাৰ
ওপৰত িকয় খং উিঠেছ? 24 উপৰুৱাৈক চাই িবচাৰ নকিৰব, বৰং
নয্ায়-িবচাৰ কৰক ”

25 েতিতয়া িযৰূচােলমৰ েকইজনমান েলােক ক’েল, “িয জনক
েতওঁেলােক বধ কিৰবৈল িবচািৰেছ, এেৱঁই জােনা েসই জন নহয়?
26 িকন্তু েচাৱা, এওঁেতা মুকিলৈক কথা ৈকআেছ, তথািপ েতওঁেলােক
এওঁক এেকা েকাৱা নাই েতেনহেল, এেন হব পােৰ েনিক,
শাসনকতর্ া সকেল সঁচাই জািনব পািৰেছ েয এই েলাক জেনই খ্রীষ্ট?
27 এওঁ ক’ৰ পৰা আিহেছ, তাক আিম জােনা; িকন্তু খ্রীষ্ট আিহেল,
েকােনও নাজািনব, েতওঁ ক’ৰ পৰা আিহেছ ” 28 েতিতয়া যীচুেৱ
মিন্দৰত িশক্ষা িদেল আৰু উচ্চস্বেৰ ক’েল, “আেপানােলােক েমাক
জােন আৰু মই ক’ৰ পৰা আিহেছঁা, েসই িবষেয়ও জােন৷ মই িনজ
ইচ্ছােৰ অহা নাই, িকন্তু িয জেন েমাক পঠােল, েতওঁ সতয্; েতওঁক
আেপানােলােক নাজােন 29 মই হ’েল েতওঁক জােনা; িকয়েনা মই
েতওঁৰ পৰা আিহেছঁা আৰু েতেৱঁই েমাক পিঠয়ােল ” 30 তােত েসই
েলাক সকেল েতওঁক ধিৰবৈল উপায় িবচািৰেল; তথািপ েকােনও
েতওঁৰ গাত হাত িনিদেল; িকয়েনা েতিতয়া েতওঁৰ সময় েহাৱা নািছল
31 িকন্তু েলাক সকলৰ অেনেক েতওঁত িবশ্বাস কিৰেল েতওঁেলােক
ক’েল, “এই েলাক জেন অেনক আচিৰত কাম কিৰেছ িকন্তু খ্রীষ্ট
েযিতয়া আিহব, েতিতয়া েতওঁ এওঁতৈক অিধক আচিৰত িচনৰ কাযর্
কিৰব েনিক?”

যীচুক বন্দী কিৰবৈল েচষ্টা কৰা
32 েলাক সকেল েয যীচুৰ িবষেয় এেনেবাৰ কথা েকাৱা-কুই কিৰ

আেছ, েসই িবষেয় ফৰীচী সকেল শুিনবৈল পােল েতিতয়া প্রধান
পুেৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল েতওঁক বন্দী কিৰবৈল িবষয়া সকলক
পিঠয়াই িদেল 33 যীচুেৱ ক’েল, “মই অলপ কালেহ আেপানােলাকৰ
লগত আেছঁা তাৰ পাছত িয জেন েমাক পিঠয়াইেছ, মই েতওঁৰ
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ওচৰৈল যাম 34আেপানােলােক েমাক িবচািৰব, িকন্তু নাপাব; আৰু
মই িয ঠাইৈল যাম, আেপানােলাক তাৈল যাব েনাৱািৰব ” 35 ইহুদী
সকেল েতিতয়া পৰস্পেৰ কথা পািতেল, “আিম েয েতওঁক িবচািৰ
নাপাম, এেনৈক েতওঁেনা ক’ৈল যাব? গ্রীক সকলৰ মাজত িয সকল
ইহুদী বাস কিৰেছ, তাৈল ৈগ েতওঁেলাকক িশক্ষা িদব েনিক? 36 েতওঁ
েয ৈকেছ, ‘েমাক িবচািৰবা, িকন্তু নাপাবা, আৰু মই িয ঠাইত থািকম,
তাৈল যাব েনাৱািৰবা’, এইেটােনা িক কথা?”

িবশ্বাসীজেন পিবত্র আত্মা পাব
37 পবর্ৰ েশষৰ িদন - িয িদনেটা পবর্ৰ প্রধান িদন, েসইিদনা যীচুেৱ

অশ্রু টুিক িথয় হল, আৰু উচ্চস্বেৰ ক’েল, “েকােনা মানুহৰ যিদ
িপয়াহ লােগ, েতওঁ েমাৰ ওচৰৈল আিহ পান কৰক 38 িয েকােনােৱ
েমাত িবশ্বাস কেৰ, ধমর্শাস্ত্রত েকাৱাৰ দেৰ, েতওঁৰ িভতৰৰ পৰা
জীৱনময় জলৰ ৈনেবাৰ ওলাই ৈব যাব ” 39 যীচুক িবশ্বাস কৰা
সকেল েয আত্মা পাব, েসই িবষেয় েতওঁ এই কথা ক’েল িকয়েনা
েতিতয়াৈলেক আত্মা িদয়া েহাৱা নািছল, কাৰণ েতিতয়াৈলেক যীচু
মিহমািন্বত েহাৱা নািছল

40এই সকেলা কথা শুিন, েলাক সকলৰ েকােনা েকােনােৱ ক’েল,
“এওঁ সঁচাই েসই ভাৱবাদী ” আন িকছুমােন ক’েল, “এওঁ খ্রীষ্ট ”
41 িকন্তু িকছুমােন ক’েল, “িক? খ্রীষ্ট জােনা গালীল প্রেদশৰ
পৰা ওলাব? 42 ধমর্শাস্ত্রত েকাৱা নাই জােনা, খ্রীষ্ট েয দায়ুদৰ
বংশৰ পৰা হব আৰু দায়ুদ িয ৈবৎেলহম নগৰত আিছল, েতওঁ
তাৰ পৰাই আিহব?” 43 এইদেৰ যীচুৰ িবষয়ক ৈল েলাক সকলৰ
মাজত মতেভদ সৃষ্টি হ’ল 44 েতওঁেলাকৰ েকােনা েকােনােৱ েতওঁক
ধিৰবৈল িবচািৰেল, তথািপ েকােনও েতওঁৰ গাত হাত িনিদেল

45 েতিতয়া িয িবষয়া সকলক পেঠাৱা ৈহিছল, েতওঁেলাক প্রধান
পুেৰািহত আৰু ফৰীচী সকলৰ ওচৰৈল ঘূিৰ আিহল েতওঁেলােক
িসহঁতক সুিধেল, “তাক িকয় নািনলা?” 46 েতিতয়া িবষয়া সকেল
উত্তৰ িদেল, “েসই জনৰ দেৰ েকােনা মানুেহ েকিতয়াওআেগেয় কথা
েকাৱা নাই ” 47 েতিতয়া ফৰীচী সকেল উত্তৰ িদেল, “েতামােলােকা
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েতেনহেল েভাল গলা েনিক? 48 শাসনকতর্ া বা ফৰীচী সকলৰ মাজৰ
েকােনাবাই জােনা তাক িবশ্বাস কিৰেছ? 49 িকন্তু এই েলাক সকেল
িবধানৰ এেকােক নাজােন, েতওঁেলাক অিভশপ্ত ” 50 েতওঁেলাকৰ
মাজৰ নীকদীম, িয জেন আেগেয় যীচুৰ ওচৰৈল ৈগিছল, েসই জেন
েতওঁেলাকক ক’েল, 51 “প্রথেম েকােনা মানুহৰ কথা নুশুিনেল আৰু
েতওঁৰ কমর্ নাজািনেল, আমাৰ িবধােন জােনা েতওঁক েদাষী কেৰ?”
52 তােত েতওঁেলােক েতওঁক উত্তৰ িদেল, “তুিমও গালীল প্রেদশৰ
মানুহ েনিক? িবচািৰ েচাৱা, েদিখবা েয গালীল প্রেদশৰ পৰা েকােনা
ভাৱবাদীৰ আিবভর্ াৱ েহাৱা নাই ”

এজনী বয্িভচািৰণী িতেৰাতা, আৰু তাইৰ অপবাদকাৰী সকল
53 † তাৰ পাছত ইহুদী সকল িনজৰ িনজৰ ঘৰৈল গুিছ গ’ল

8 অধয্ায়
1 যীচু ৈজতুন পবর্তৈল গ’ল 2 অিত ৰািতপুৱােত েতওঁ পুণৰ

মিন্দৰৈল আিহল; েতিতয়া সকেলা মানুহ েতওঁৰ ওচৰৈল অহাত
েতওঁ বিহ েতওঁেলাকক উপেদশ িদবৈল ধিৰেল 3 েতেনেত িবধানৰ
অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকেল বয্িভচাৰ কমর্ত ধৰা এগৰাকী মিহলাক
আিন েতওঁেলাকৰ মাজত থেল 4 েতওঁেলােক যীচুক সুিধেল, “েহ
গুৰু, এই মিহলা গৰাকী বয্িভচাৰ কমর্ কেৰঁােতই ধৰা পিৰল
5 এিতয়া, েমািচৰ িবধানত আমাক আজ্ঞা িদেছ েয, এেন মিহলাক
িশল দিলয়াই মািৰব লােগ এেন স্থলত আপুিন তাইৰ িবষেয় িক
কয়?” 6 এই কথা েতওঁেলােক যীচুক পৰীক্ষা কিৰবৈল ক’েল,
যােত েতওঁৰ নামত েদাষােৰাপ কিৰবৈল িকবা সূত্র পাব পােৰ িকন্তু
যীচুেৱ তলৈল মুৰ কিৰ আঙুিলেৰ মািটত িলিখবৈল ধিৰেল 7 িকন্তু
েতওঁেলােক েযিতয়া বােৰ বােৰ েতওঁক সুিধবৈল ধিৰেল, েতওঁ মূৰ
দািঙ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলাকৰ মাজত িয জন িনষ্পাপী,
েতেৱঁই প্রথেম তাইৈল িশল দিলয়াওক ” 8 পাছত েতওঁ পুণৰ বাৰ
তলৈল মূৰ কিৰ মািটত আঙুিলেৰ িলিখব ধিৰেল 9 এই কথা শুিন
† 7 অধয্ায়:53 েকােনা েকােনা গ্রীক প্রিতিলিপত েযাহন 7:53-8:11 পদ েপাৱা নাযায়
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েতওঁেলাকৰ বয়সীয়া সকলৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ েশষৰ জনৈলেক এজন
এজনৈক সকেলা বািহৰৈল ওলাই গ’ল৷ অৱেশষত েকৱল যীচু আৰু
েতওঁেলাকৰ মাজত িথয় ৈহ থকা েসই মিহলা গৰাকীেহ েসই ঠাইত
থািকল 10 যীচুেৱ উিঠ েসই মিহলা গৰাকীক সুিধেল, “েহ নাৰী,
েতামাক অপবাদ িদয়া সকল ক’ত গ’ল? েতামাক েকােনও েদাষী
নকিৰেল েনিক?” 11 তাই ক’েল, “নাই, েকােনও নকিৰেল প্রভু ”
যীচুেৱ ক’েল, “মেয়া েদাষী নকেৰঁা; েযাৱা, এিতয়াৰ পৰা পুনৰ পাপ
নকিৰবা ”

যীচু জগতৰ েপাহৰ
12 ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ আেকৗ েলাক সকলৰ লগত কথা কবৈল

ধিৰেল, “মই জগতৰ েপাহৰ; িয জন েমাৰ পােছ পােছ আেহ, েতওঁ
আন্ধাৰত নুফুিৰ, জীৱনৰ েপাহৰ পাব ” 13 েতিতয়া ফৰীচী সকেল
েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ সাক্ষয্ সতয্ নহয়, কাৰণ তুিম িনেজ িনজৰ
িবষেয় সাক্ষয্ িদছা ” 14 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “যিদও
মই িনজৰ িবষেয় িনেজ সাক্ষয্ িদেছঁা, তথািপ েমাৰ সাক্ষয্ সতয্;
িকয়েনা মই ক’ৰ পৰা আিহেলঁা, আৰু ক’ৈল ৈগ আেছঁা, েসই িবষেয়
মই জােনা; িকন্তু আেপানােলােক মই ক’ৰ পৰা আিহেছঁা, বা ক’ৈল
যাওঁ েসই িবষেয় নাজােন 15আেপানােলােক মাংিসক ভাব অনুসােৰ
েসাধ-িবচাৰ কিৰেছ; মই এেনদেৰ েলাকৰ িবচাৰ নকেৰঁা 16 তথািপ
যিদ িবচাৰ কেৰঁা, েতেনহেল েমাৰ েসাধ-িবচাৰ সতয্; িকয়েনা মই
অকলশৰীয়া নহওঁ; মইেতা আেছঁােৱই, আৰু েমাক পেঠাৱা িপতৃও
আেছ 17 আেপানােলাকৰ িবধানত িলখা আেছ, দুজনৰ সাক্ষয্ যিদ
এেক হয়, েতেনহেল ই সতয্ হয় 18 মই িনজৰ িবষেয় িনেজ সাক্ষয্
িদেছঁা, আৰু েমাক পেঠাৱা িপতৃেয়ও েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেছ ”
19 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচুক সুিধেল, “েতামাৰ িপতৃ ক’ত আেছ?”
যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “আেপানােলােক েমােকা নাজােন আৰু েমাৰ
িপতৃেকা নাজােন; েমাক জনা হ’েল েমাৰ িপতৃেকা জািনেলেহঁেতন ”
20 মিন্দৰৰ ধনভঁৰালৰ কাষত থািক িশক্ষা িদওঁেত েতওঁ এইেবাৰ কথা
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ক’েল; তথািপ েতিতয়াও েতওঁৰ সময় উপিস্থত েহাৱা নাই বােব
েকােনও েতওঁক বন্দী নকিৰেল

যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ৰ িবষেয় জেনাৱা
21 পাছত েতওঁ আেকৗ ফৰীচী সকলক ক’েল, “মই যাওঁ;

আেপানােলােক েমাক িবচািৰব, িকন্তু আেপানােলাক িনজ িনজ
পাপেত মিৰব মই িয ঠাইৈল যাওঁ, েসই ঠাইৈল আেপানােলােক যাব
েনাৱােৰ ” 22 েতিতয়া ইহুদী সকেল ক’েল, “এওঁ িক আেপানঘাতী
হ’ব েনিক? িকয়েনা ‘মই িয ঠাইৈল যাওঁ আেপানােলােক েসই
ঠাইৈল যাব েনাৱােৰ’ বুিল েয ৈকেছ?” 23 েতওঁ েতওঁেলাকক
ক’েল, “আেপানােলাক তলৰ পৰা আিহেছ আৰু মই ওপৰৰ পৰা
আিহেছঁা; আেপানােলাক এই জগতৰ; িকন্তু মই এই জগতৰ নহওঁ
24 এই কাৰণেত আেপানােলাকক ক’েলা েয, ‘আেপানােলাক িনজ
িনজ পাপ সমূহেত মিৰব’; আেপানােলােক যিদ িবশ্বাস নকেৰ
েয মেয়ই েসই জন, েতেনহেল অ◌ােপানােলাক িনজ িনজ পাপ
সমূহত মিৰব ” 25 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল “তুিম েনা
েকান?” যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েসই িবষেয় প্রথমেৰ পৰা
মই আেপানােলাকক ৈক আেছঁা 26আেপানােলাকৰ িবষেয় ক’বৈল
আৰু িবচাৰ কিৰবৈল অেনক কথা েমাৰ আেছ িকন্তু েমাক িয
জেন পিঠয়াইেছ, েতওঁ সতয্; মই েতওঁৰ পৰা িয শুিনেলঁা, েসই
িবষেয় জগতক ৈকেছঁা ” 27 েতওঁ েয িপতৃৰ িবষেয় এই কথা
ক’েল ইয়াক েতওঁেলােক বুিজ নাপােল 28 েসেয় যীচুেৱ ক’েল,
“আেপানােলােক েযিতয়া মানুহৰ পুত্রক ওপৰৈল তুিলব, েতিতয়া
আেপানােলােক জািনব েয মইেয় েসই জন আৰু মই িনজৰ পৰা
এেকা নকেৰঁা িপতৃেয় েযেনৈক েমাক িশকাইেছ, মই েসইদেৰই
এইেবাৰ কথা ৈকেছঁা 29 েমাক িয জেন পঠােল, েতওঁ েমাৰ লগত
আেছ েতওঁ েমাক অকলশৰীয়াৈক ৰখা নাই, িকয়েনা মই সদায়
েতওঁৰ সেন্তাষজনক কাম কেৰঁা ” 30 যীচুেৱ েযিতয়া এইেবাৰ কথা
ৈক আিছল, অেনেক েতওঁত িবশ্বাস কিৰেল

যীচুৰ িবৰুেদ্ধ ইহুদী সকল
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31 িয ইহুদী সকেল েতওঁক িবশ্বাস কিৰেল, যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “েমাৰ বাকয্েত যিদ আেপানােলাক থােক, েতেনহেল
সঁচাৈকেয় আেপানােলাক েমাৰ িশষয্; 32 আৰু আেপানােলােক
সতয্ক জািনব আৰু েসই সতয্ই আেপানােলাকক মুক্ত কিৰব ”
33 েতওঁেলােক েতওঁক উত্তৰ িদেল, “আিম অব্রাহামৰ বংশধৰ; আৰু
েকিতয়াও কােৰা েসৱাকমর্ কৰা নাই; েতেনস্থলত ‘আেপানােলাকক
মুক্ত কৰা হ’ব’, এেন কথা তুিম েকেনৈক ৈকছা?”

34 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই আেপানােলাকক সঁচাই কওঁ, িয
েকােনােৱ পাপ-আচৰণ কেৰ েতওঁ পাপৰ দাস 35 দাস পিৰয়ালত
িচৰকাল নাথােক, িকন্তু সন্তান হ’েল সদায় পিৰয়ালত থােক
36 এই কাৰেণ পুত্রই যিদ আেপানােলাকক মুক্ত কেৰ, েতেনহেল
আেপানােলাক অৱেশয্ই মুক্ত হ’ব 37 আেপানােলাক েয অব্রাহামৰ
বংশধৰ, েসই িবষেয় মই জােনা; িকন্তু আেপানােলােক েমাক বধ
কিৰবৈল উপায় িবচািৰ ফুিৰেছ; কাৰণ আেপানােলাকৰ অন্তৰত েমাৰ
বাকয্ই ঠাই নাপায় 38 মই েমাৰ িপতৃৰ ওচৰত িয েদিখেলঁা, েসই
িবষেয়ই ৈক থােকা আৰু আেপানােলােকও আেপানােলাকৰ িপতৃৰ
পৰা িয শুিনেল, তােকই কিৰ থােক ”

39 তাৰ উত্তৰত েতওঁেলােক যীচুক ক’েল, “আমাৰ িপতৃ
অব্রাহাম ”
যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলাক যিদ অব্রাহামৰ সন্তান
হয়, েতেনহেল অব্রাহােম িয কিৰেল, আেপানােলােকও েতেন কমর্
কিৰেলেহঁেতন 40 ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা িয সতয্ মই শুিনেলা, তােকই
আেপানােলাকক ৈকেছঁা তথািপ এিতয়া আেপানােলােক েমােক
বধ কিৰবৈল িবচািৰেছ; িকন্তু অব্রাহােমেতা এেন কমর্ কৰা নাই
41 আেপানােলাকৰ িপতৃেয় িয কমর্ কেৰ, আেপানােলােক তােক
কেৰ ”
েতওঁেলােক েতিতয়া যীচুক ক’েল, “আিম জাৰজ সন্তান নহওঁ;
আমাৰ এজন িপতৃ আেছ, েতওঁ ঈশ্বৰ ” 42 যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “ঈশ্বৰ আেপানােলাকৰ িপতৃ েহাৱা হ’েল, আেপানােলােক
েমাক েপ্রম কিৰেলেহঁেতন; িকয়েনা মই ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা আিহেছঁা;
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মই িনজৰ পৰা আিহ ইয়াত থকা নাই, িকন্তু ঈশ্বেৰেহ েমাক ইয়াৈল
পিঠয়ােল 43 আেপানােলােক েমাৰ কথােবাৰ িকয় নুবুেজ? তাৰ
কাৰণ এই েয আেপানােলােক েমাৰ কথােবাৰ শুিন সহন কিৰব পৰা
নাই 44 চয়তান আেপানােলাকৰ িপতৃ আৰু আেপানােলাক তাৰ পৰা
ৈহেছ েসই কাৰেণ আেপানােলােক আেপানােলাকৰ েসই িপতৃৰ
অিভলাষ পূণর্ কিৰবৈল ইচ্ছা কেৰ চয়তান আিদেৰ পৰা নৰবধী;
িস সতয্ত নাথােক, িকয়েনা তাৰ িভতৰত সতয্ নাই িস েযিতয়া
িমছা কথা কয়, েতিতয়া িস িনজৰ স্বভাৱৰ পৰাই কয় কাৰণ িস
িমছলীয়া আৰু সকেলা িমছাৰ বােপক 45 মই সতয্ কথা কওঁ বােব
আেপানােলােক েমাক িবশ্বাস নকেৰ 46 আেপানােলাকৰ মাজৰ
েকােন েমাক পাপী বুিল েদাষী কিৰব পােৰ? মই যিদ সতয্ কথা
ৈকেছঁা, েতেনহেল আেপানােলােক িকয় েমাক িবশ্বাস নকেৰ? 47 িয
জন ঈশ্বৰৰ েলাক, েতওঁ ঈশ্বৰৰ কথা শুেন আেপানােলােক েসই
বােবই নুশুেন, কাৰণ আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ েলাক নহয়৷”

48 ইহুদী সকেল উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “আিম সঁচাৈকেয় জােনা
েকাৱা নািছেলা েয তুিম এজন চমৰীয়া, আৰু েতামাৰ িভতৰত এটা
ভূত আেছ?” 49 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “েমাক ভূেত েপাৱা নাই, বৰঞ্চ
মই েমাৰ িপতৃক সন্মান কেৰঁা; িকন্তু, আেপানােলােক েমাক অসন্মান
কেৰ 50 মই েমাৰ িনজৰ মযর্দা িনিবচােৰঁা; িকন্তু এজন আেছ িয
জেন িবচােৰ আৰু েতওঁ িবচােৰা কেৰ 51 মই আেপানােলাকক
সঁচাৈকেয় কওঁ, েকােনােৱ যিদ েমাৰ বাকয্ পালন কেৰ, েতওঁ েকােনা
কােল মৃতুয্ক েনেদিখব ”

52 ইহুদী সকেল েতওঁক ক’েল, “এিতয়া আিম সঁচাই বুিজেছা েয
েতামাৰ গাত ভূত আেছ অব্রাহাম আৰু ভাৱবাদী সকল মিৰ গ’ল,
িকন্তু তুিম ৈকছা, ‘েকােনােৱ যিদ েমাৰ বাকয্ পালন কেৰ, েতওঁ
েকােনা কােল মৃতুয্েভাগ নকিৰব ’ 53 তুিম িক আমাৰ ওপৰ-িপতৃ
অব্রাহামতৈকেয়া মহান হ’লা েনিক? েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল আৰু ভাৱবাদী
সকলেৰা মৃতুয্ হ’ল; তুিম িনজেক েকান বুিল ভািৱছা?”
54 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই যিদ িনেজ িনজক মিহমািন্বত কেৰঁা,
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েতেনহেল েমাৰ মিহমাৰ এেকা মূলয্ নাই; িকন্তু েমাৰ িপতৃ, িয জনক
আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ঈশ্বৰ বুিল দাবী কেৰ, েতেৱঁই েমাক
েগৗৰৱািন্বত কেৰ 55 আেপানােলােক েতওঁক নাজােন; মই হ’েল
েতওঁক জােনা; মই েতওঁক নাজােনা বুিল যিদ কওঁ, েতেনহেল
আেপানােলাকৰ িনিচনা িমছলীয়া হ’ম িকন্তু মই েতওঁক জােনা,
আৰু েতওঁৰ বাকয্ পালন কেৰঁা 56 আেপানােলাকৰ ওপৰ-পুৰুষ
অব্রাহােম েমাৰ িদন েদখাৰ আশাত উল্লািসত ৈহিছল; েতওঁ েসইিদন
েদিখেল আৰু আনন্দ কিৰেল ”

57 ইহুদী সকেল যীচুক ক’েল, “েতামাৰ বয়স এিতয়াও
পঞ্চাশ বছৰ েহাৱাই নাই আৰু তুিম অব্রাহামক েদিখলা েন?”
58 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “সঁচাৈকেয় মই আেপানােলাকক কওঁ,
অব্রাহামৰ জন্মৰ আগেৰ পৰা মই আেছঁা ” 59 েতিতয়া েতওঁেলােক
েতওঁক মািৰবৰ কাৰেণ িশল তুিল ল’েল িকন্তু যীচুেৱ েগাপেন
মিন্দৰৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই গ’ল

9 অধয্ায়
যীচুেৱ এজন অন্ধক দৃষ্টি িদয়া

1 যীচুেৱ বােটিদ ৈগ থকাৰ সময়ত এজন ওপজােৰ পৰা অন্ধ
মানুহক েদিখেল 2 েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁক সুিধেল, “ৰিব্ব
*এই মানুহ কাৰ পাপৰ কাৰেণ অন্ধ ৈহ উপিজল? িস িনেজ পাপ
কিৰেল, েন েতওঁৰ মাক-বােপেক পাপ কিৰেল?” 3 যীচুেৱ উত্তৰ
িদেল, “িস িনেজও পাপ কৰা নাই, আৰু তাৰ মাক-বােপেকও কৰা
নাই, িকন্তু এওঁৰ মাধয্েমিদ ঈশ্বৰৰ কমর্ প্রকািশত হ’বৈলেহ ৈহেছ
4 আিম িদন থােকােতই েমাক পেঠাৱা জনৰ কমর্ কিৰব লােগ ৰািত
ৈহ আিহেছ, েতিতয়া েকােনও কমর্ কিৰব েনাৱািৰব 5 িযমান িদন মই
জগতত আেছঁা, মইেয় জগতৰ েপাহৰ ” 6 এই কথা েকাৱাৰ পাছত
েতওঁ মািটত থুই েপলাই, থুইেৰ েবাকা কিৰেল আৰু অন্ধ েলাক জনৰ
চকুত েসই েবাকা সািন বা িলিপ িদেল 7 তাৰ পাছত েতওঁক ক’েল,
* 9 অধয্ায়:2 ৰিব্ব গুৰু
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“েযাৱা; চীেলাহৰ পুখুৰীত ৈগ ধুই েপেলাৱা ” (‘চীেলাহ’ৰ অনুবািদত
অথর্ ‘পেঠাৱা হ’ল’); েতিতয়া মানুহ জেন ৈগ ধুেল আৰু দৃষ্টি পাই
ঘূিৰ আিহল

8 তােক েদিখ েতওঁৰ প্রিতেবশী আৰু িয সকেল েতওঁক আেগেয়
িভক্ষা কৰা েদিখিছল, েতওঁেলােক কবৈল ধিৰেল, “ই েসই জন মানুহ
নহয় েন, িয জেন বিহ িভক্ষা মািগ থােক?” 9 েকােনা েকােনােৱ
ক’েল, “হয়, ইেয়ই েসই জন ” আন েকােনাবাই ক’েল, “নহয়;
িকন্তু ই েদখাত তাৰ িনিচনা ” িকন্তু মানুহ জেন িনেজ ক’েল, “হয়,
মই েসই জেনই হওঁ ”
10 েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েতেনহ’েল েতামাৰ চকু েকেনৈক
মুকিল হ’ল?” 11 েতওঁ উত্তৰ িদেল, “যীচু নামৰ মানুহ জেন মািট
েবাকা কিৰেল আৰু েমাৰ চকুত েসই েবাকা িলিপ িদ বা সািন িদ
ক’েল, ‘চীেলাহ’ৈল ৈগ ধুই েপেলাৱা’; েসইদেৰ মই ৈগ েধাৱাত েদখা
পােলঁা ” 12 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েসই জন ক’ত
আেছ?” েতওঁ ক’েল “মই নাজােনা ”

যীচুেৱ আেৰাগয্ কৰা অন্ধ জনক ইহুদী সকেল প্রশ্ন কৰা
13 িয জন মানুহ আেগেয় অন্ধ আিছল, েলাক সকেল েতওঁক

ফৰীচী সকলৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল 14 িযিদনা যীচুেৱ েবাকা কিৰ
েতওঁৰ চকু মুকিল কিৰিছল, েসই িদনেটা িবশ্রামবাৰ আিছল 15 েসই
কাৰেণ ফৰীচী সকেল আেকৗ েতওঁক প্রশ্ন সুিধেল েয েতওঁ েকেনৈক
দৃষ্টি ঘূৰাই পােল েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতওঁ েমাৰ চকুত
েবাকা লগাই িদেল, আৰু মই ধুই িদয়াত এিতয়া মই েদখা পাওঁ ”
16 তােত ফৰীচী সকলৰ িকছুমােন ক’েল, “এই মানুহ ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ
পৰা অহা নাই; িকয়েনা িস িবশ্রামবাৰ পালন নকেৰ ” িকন্তু আন
েকােনা েকােনােৱ ক’েল, “িকন্তু পাপী মানুেহ েকেনৈক এেন আচিৰত
কাম কিৰব পােৰ?” এইদেৰ েতওঁেলাকৰ মাজত ভাগ ভাগ হ’ল
17 েসেয়, েতওঁেলােক আেকৗ েসই অন্ধ জনক সুিধেল, “িয মানুহ
জেন েতামাৰ চকু মুকিল কিৰেল, তুিম েতওঁৰ িবষেয় িক েকাৱা?”
মানুহ জেন ক’েল, “েতওঁ এজন ভাৱবাদী ”
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18 মানুহ জনৰ মাক-বােপকক মািত আিন নুসুধা পযর্ন্ত ইহুদী
সকেল িবশ্বাস নকিৰেল েয এই মানুহ জন আগেত অন্ধ আিছল আৰু
এিতয়া েদখা পাইেছ 19 েতওঁেলােক েতওঁৰ মাক-বােপকক সুিধেল,
“এই জন েতামােলাকৰ েসই ল’ৰা জন হয় েন, িয জনৰ িবষেয়
েতামােলােক ৈক থাকা েয িস অন্ধ ৈহেয় জিন্মিছল েতেনহেল িস
এিতয়া েকেনৈক েদখা পাইেছ?” 20 েতওঁৰ মাক-বােপেক উত্তৰ
িদেল, “আিম জােনা, ই আমােৰ ল’ৰা আৰু িস ওপজােৰ পৰা অন্ধ
আিছল 21 িকন্তু িস এিতয়া েকেনৈক দৃষ্টি পাইেছ, তাক নাজােনা;
আৰু েকােন তাৰ চকু মুকিল কিৰেল, েসই িবষেয়ও নাজােনা; তাৰ
বয়স ৈহেছ, তােক সুধক, িসেয় িনজৰ িবষেয় িনেজ ক’ব ” 22 ইহুদী
সকলৰ ভয়েত েতওঁৰ মাক-বােপেক এই কথা ক’েল িকয়েনা ইহুদী
সকেল আেগেয় িস্থৰ কিৰিছল েয েকােনােৱ যিদ যীচুক মচীহ †বুিল
স্বীকাৰ কেৰ, েতেনহেল েতওঁক নাম-ঘৰৰ পৰা বািহৰ কৰা হ’ব
23 এই কাৰণেত, েতওঁৰ মাক-বােপেক ক’েল, “িস বয়সীয়া; তাক
েসাধক ”

24 েতিতয়া েতওঁেলােক আেগেয় অন্ধ ৈহ থকা মানুহ জনক িদ্বতীয়
বাৰ মািত ক’েল, “ঈশ্বৰৰ মিহমা কৰা; েসই মানুহ েয এজন পাপী
তাক আিম জােনা ” 25 তােত েতওঁ উত্তৰ িদেল, “েতওঁ পাপী
হয় েন নহয়, তাক মই নাজােনা; িকন্তু এটা িবষয় জােনা েয
মই অন্ধ আিছেলঁা আৰু এিতয়া েদখা পাইেছা ” 26 েতওঁেলােক
েতওঁক সুিধেল, “েতওঁ েতামাক িক কিৰেল? েতামাৰ চকু েকেনৈক
মুকিল কিৰেল?” 27 েতওঁ উত্তৰ িদেল, “মইেতা আেপানােলাকক
অথিনেয় ক’েলা, িকন্তু আেপানােলােক নুশুিনেল; েতেনহেল আেকৗ
িক কাৰেণ শুিনব েখািজেছ? অ◌ােপানােলােকও েতওঁৰ িশষয্
হ’বৈল ইচ্ছা কেৰ েনিক?” 28 েতিতয়া েতওঁেলােক েসই মানুহক
িধক্কাৰ িদ ক’েল, “তইেহ তাৰ িশষয্; আিম হ’েল েমািচৰ িশষয্
29 ঈশ্বেৰ েয েমািচৰ কথা ক’েল, তাক আিম জােনা; িকন্তু এই মানুহ
ক’ৰ পৰা আিহেছ, তাক আিম নাজােনা ” 30 েসই মানুেহ উত্তৰ িদ
েতওঁেলাকক ক’েল, “িক িবস্ময়জনক িবষয়! েতওঁ কৰ পৰা আিহেছ
† 9 অধয্ায়:22 মচীহ খ্রীষ্ট
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তাক আেপানােলােক নাজােন, অথচ েতওঁ েমাৰ চকু মুকিল কিৰেল
31আিম জােনা েয, ঈশ্বেৰ পাপী েলাকৰ কথা নুশুেন; িকন্তু িয জেন
ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কেৰ আৰু েতওঁৰ ইচ্ছা পালন কেৰ েসই জনৰ কথা,
ঈশ্বেৰ শুেন৷ 32 জগত সৃষ্টি েহাৱােৰ পৰা েকিতয়াও শুনা নাই েয
েকােনাবাই এজন ওপজােৰ পৰা অন্ধ েলাকৰ চকু মুকিল কিৰেল
33 েসই মানুহ যিদ ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা অহা নাই, েতেনহ’েল এেকােক
কিৰব েনাৱািৰেলেহঁেতন ” 34 েতওঁেলােক উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল,
“তইেতা সমূ্পণর্ পাপেত জন্ম পাইছ! এিতয়া তই আমােক িশকাও
েন?” তাৰ পাছত ইহুদী সকেল েতওঁক নাম-ঘৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ
িদেল

35 যীচুেৱ শুিনেল েয ইহুদী েনতা সকেল েসই েলাক জনক নাম-
ঘৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদেল পাছত যীচুেৱ েতওঁক েদখা পাই সুিধেল,
“তুিম মানুহৰ পুত্রক িবশ্বাস কিৰছা েন?” 36 েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল,
“প্রভু, েতওঁ েকান? েমাক কওক, মই েযন েতওঁক িবশ্বাস কিৰব
পােৰঁা ” 37 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম েতওঁক েদখা পালা; আৰু
েতামােৰ ৈসেত কথা পািত থকা জেনই েসই জন ” 38 েতিতয়া
মানুহ জেন ক’েল, “প্রভু, মই িবশ্বাস কিৰেছঁা” এই বুিল েতওঁ
যীচুক েসৱা কিৰেল 39 যীচুেৱ ক’েল, “মই এই জগতৈল েসাধ-
িবচাৰ কিৰবৈল আিহেছঁা, যােত িয সকেল েদখা নাপায়, েতওঁেলােক
েদখা পায় আৰু িয সকেল েদখা পায়, েতওঁেলাক েযন অন্ধ হয় ”
40 েকইজনমান ফৰীচীও যীচুৰ লগত আিছল েতওঁেলােক ইয়ােক
শুিন যীচুক সুিধেল, “আিমও অন্ধ েনিক?” 41 যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “আেপানােলাক যিদ অন্ধ হ’য়, েতেনহেল আেপানােলাকৰ
েকােনা পােপই নহ’লেহঁেতন; িকন্তু েতামােলােক এিতয়া ৈকছা, ‘আিম
েদিখেছঁা;’ গিতেক েতামােলাকৰ পাপ থািক গ’ল

10 অধয্ায়
প্রভু যীচু সজৰখীয়া
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1 যীচুেৱ ক’েল, “মই সঁচাৈক আেপানােলাকক কওঁ, িয জেন
েমৰৰ গৰালৈল েসামাওঁেত দুৱােৰিদ েনােসামায়, িকন্তু তাৰ পিৰৱেতর্
আন েকােনা ফােল বগাই েসামায়, িস এটা েচাৰ আৰু ডকাইত
2 িয জেন দুৱােৰিদ েসামায়, েতওঁ েমৰৰখীয়া 3 দ্বাৰ-ৰক্ষেক
েমৰৰখীয়াক দুৱাৰ েমিল িদেয় েমৰেবােৰ েতওঁৰ মাত শুেন আৰু
েতওঁ িনজৰ েমষেবাৰক নাম ধিৰ ধিৰ মািত বািহৰৈল ৈল যায়
4 িনজৰ সকেলা েমষক বািহৰ কৰাৰ পাছত েতওঁ েমৰেবাৰৰ আেগ
আেগ যায় আৰু েমষেবাৰ েতওঁৰ পােছ পেছ ৈগ থােক, িকয়েনা
িসহঁেত েতওঁৰ মাত বুিজ পায় 5 িসহঁেত এজন অিচনািক েলাকৰ
পাছত েকিতয়াও নাযাব, বৰং িসহঁত েতওঁৰ ওচৰৰ পৰা পলাইেহ
যাব কাৰণ িসহঁেত অিচনািক েলাকৰ মাত িচিন নাপায় 6 যীচুেৱ
েতওঁেলাকক এই দৃষ্টান্তেটা ক’েল; িকন্তু েতওঁ েয িক কব িবচািৰেছ,
েসই িবষেয় েতওঁেলােক নুবুিজেল

7 েতিতয়া যীচুেৱ পুনৰ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই আেপানােলাকক
সঁচাই কওঁ, মেয়ই েমৰৰ গৰালৰ দুৱাৰ 8 েমাৰ আেগেয় িয সকল
আিহল, েতওঁেলাক সকেলােৱই েচাৰ আৰু ডকাইত; িকন্তু েমৰেবােৰ
িসহঁতৰ কথা নুশুিনেল

9 মেয়ই দুৱাৰ; িয েকােনােৱ েমাৰ মােজিদ েসামায়, েতওঁ ৰক্ষা
পাব েতওঁ িভতৰৈল আৰু বািহৰৈল অহা-েযাৱা কিৰব, আৰু চৰণীয়া
ঠাই পাব 10 েচােৰ েকৱল চুৰ, বধ, আৰু িবনাশ কিৰবৈলেহ আেহ;
িকন্তু মই হ’েল, েতওঁেলােক েযন জীৱন পায় আৰু তােকই েযন
প্রচুৰৈক পায়, এই কাৰেণ আিহেলঁা

11 মেয়ই সজ েমষৰখীয়া; সজ েমৰৰখীয়াই েতওঁৰ েমৰৰ কাৰেণ
িনজৰ প্রাণেকা িদেয় 12 িকন্তু এজন েবতনেভাগী দাস, েতওঁ িনেজ
েমৰৰখীয়া নহয় আৰু েমৰেবাৰ েতওঁৰ িনজৰ নহয়; েসই বােব েতওঁ
েযিতয়া ৰাংকুকুৰ অহা েদেখ, েমৰেবাৰ এিৰ পলাই যায়; তােত
ৰাংকুকুেৰ িসহঁতক ধিৰ ৈল যায় আৰু িসহঁত চািৰওফােল িছন্ন-িভন্ন ৈহ
পেৰ 13 এজন েবতনেভাগী দাস েহাৱাৰ কাৰেণ েতওঁ পলাই যায়;
েমৰেবাৰৈল েতওঁৰ েকােনা িচন্তা নাথােক
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14 মেয়ই সজ েমষৰখীয়া; মই িনজৰ েমষেবাৰক জােনা আৰু
েমাৰ েমষেবােৰও েমাক জােন; 15 িপতৃেয় েমাক জােন আৰু মেয়া
িপতৃক জােনা মই েমাৰ েমৰৰ বােব িনজৰ প্রাণেকা িদওঁ 16 েমাৰ
এেন অেনক েমৰ আেছ, িয এই গৰালৰ নহয় মই অৱেশয্ই িসহঁতক
আিনব লােগ িসহঁেতও েমাৰ মাত শুিনব আৰু েতিতয়া সকেলা
এেকটা জাক হ’ব আৰু িসহঁতৰ ৰখীয়াও হ’ব এজন 17 িপতৃেয়
েমাক এই বােবই েপ্রম কেৰ; কাৰণ মই িনজৰ প্রাণ সমপর্ণ কেৰঁা
যােত েসই প্রাণ পুনৰায় পাব পােৰঁা 18 েকােনও েমাৰ পৰা েমাৰ
প্রাণ হৰণ কিৰব েনাৱােৰ, িকন্তু মই িনেজ তাক সমপর্ণ কেৰঁা আৰু
তাক সমপর্ণ কৰাৰ ক্ষমতা েমাৰ আেছ; পুনৰায় তাক েপাৱাৰ ক্ষমতাও
েমাৰ আেছ এই আজ্ঞা মই েমাৰ িপতৃৰ পৰা পাইেছঁা ”

19 এেনেবাৰ কথাৰ কাৰেণ ইহুদী সকলৰ মাজত আেকৗ মতৰ
অিমল হবৈল ধিৰেল 20 েতওঁেলাকৰ মাজৰ অেনেক ক’েল, “ইয়াক
ভূেত পাইেছ; ই বিলয়া; ইয়াৰ কথা েতামােলােক িকয় শুনা?” 21আন
সকেল ক’েল, “িকন্তু এই সকেলা কথােতা এজন ভূেত েপাৱা মানুেহ
েকাৱা কথা নহয় ভূেত জােনা অন্ধৰ চকু মুকিল কিৰব পােৰ?”

িনজৰ ক্ষমতাৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
22 তাৰ পাছত িযৰূচােলমত মিন্দৰ প্রিতষ্ঠাৰ পবর্* উপিস্থত হ’ল

23 েসই সময়ত শীতকাল আিছল; যীচুেৱ মিন্দৰত চেলামনৰ বাৰাণ্ডাত
েখাজকািঢ় আিছল 24 েতেনেত ইহুদী সকেল েতওঁক আগুিৰ
ধিৰ ক’েল, “আৰু িকমান কাল তুিম আমাক সেন্দহৰ েদােমাজাত
ৰািখবা? তুিমেয় যিদ খ্রীষ্ট েহাৱা, েতেনহেল আমাক স্পষ্টৈক
েকাৱা ” 25 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই আেপানােলাকক ক’েলা,
িকন্তু আেপানােলােকেতা িবশ্বােসই নকেৰ; েমাৰ িপতৃৰ নােমেৰ মই
িয সকেলা কমর্ কিৰেছঁা, েসইেবােৰই েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেছ
26 তথািপ আেপানােলােক িবশ্বাস নকেৰ; কাৰণ আেপানােলাক
েমাৰ েমৰৰ জাকৰ মাজৰ নহয় 27 েমাৰ েমৰেবােৰ হ’েল েমাৰ
* 10 অধয্ায়:22 প্রিতষ্ঠাৰ পবর্: িডেচম্বৰৰ এক িবেশষ সপ্তাহ যাক ইহুদী সকেল পবর্
িহচােপ পালন কেৰ
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মাত শুেন মই েসই সকলক জােনা, আৰু েসই সকল েমাৰ
পােছ পােছ আেহ; 28 মই েসই সকলক অনন্ত জীৱন িদওঁ; তােত
েতওঁেলাক েকােনা কােল িবনষ্ট নহ’ব, আৰু েকােনও েমাৰ হাতৰ
পৰা েতওঁেলাকক কািঢ় নল’ব 29 েমাৰ িপতৃ, িয জেন েতওঁেলাকক
েমাক িদেল, েতওঁ সবােতাৈক মহান; েসই িপতৃৰ হাতৰ পৰা
েতওঁেলাকক েকােনও কািঢ় ল’ব েনাৱােৰ 30 মই আৰু িপতৃ এক ”

31 েতিতয়া ইহুদী সকেল েতওঁক মািৰবৈল আেকৗ িশল তুিল
ল’েল 32 যীচুেৱ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেল, “িপতৃৰ পৰা অেনক
ভাল কমর্ কিৰ মই আেপানােলাকক েদখুৱােলঁা; েসইেবাৰৰ েকান
কমর্ৰ কাৰেণ আেপানােলােক েমাক িশল দিলয়াই মািৰব িবছািৰেছ?”
33 ইহুদী সকেল েতওঁক উত্তৰ িদেল, “ভাল কমর্ৰ কাৰেণ আিম
েতামাক িশল দিলয়াই মািৰব িবচৰা নাই, িকন্তু তুিম মানুহ ৈহেয়া,
িনজেক ঈশ্বৰ বুিল ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰছা, েসই কাৰেণেহ িবচািৰেছঁা ”
34 যীচুেৱ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেল, “আেপানােলাকৰ িবধান-শাস্ত্রত
জােনা এইদেৰ িলখা নাই ‘মই ক’েলা, “েতামােলাক ঈশ্বৰেবাৰ?” ’†
35 িয সকল েলাকৈল ঈশ্বৰৰ বাকয্ আিহিছল, েসই েলাক সকলক
েতওঁ যিদ ঈশ্বৰ‡বুিল ক’েল (ধমর্শাস্ত্রৰ বচন অলৰ, এই বচন
েকিতয়াও ভংগ নহয়) 36 েতেনহেল িয জনক িপতৃেয় পিবত্র কিৰেল
আৰুজগতৈল পঠােল, েতওঁকআেপানােলােক িকয় কয়, ‘তুিম ঈশ্বৰ
িনন্দা কিৰছা’ বুিল; কাৰণ মই ক’েলা েয, ‘মই ঈশ্বৰৰ পুত্র’? 37 েমাৰ
িপতৃৰ কাযর্ যিদ মই নকেৰঁা, েতেনহেল েমাক িবশ্বাস নকিৰব; 38 িকন্তু
যিদ কেৰঁা, েমাক িবশ্বাস নকিৰেলও, অন্তত: েসই কাযর্ক িবশ্বাস
কৰক, যােত আেপানােলােক জািনব পােৰ আৰু বুিজব পােৰ েয
িপতৃ েমাত আেছ আৰু মই িপতৃত আেছঁা ” 39 েতিতয়া েতওঁেলােক
আেকৗ যীচুক ধিৰবৈল উপায় িবচািৰেল; িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকৰ
হাতৰ পৰা ওলাই গ’ল
† 10 অধয্ায়:34 গীত 82:6 পদ যীচুেৱ ধমর্শাস্ত্রৰ এই উদৃ্ধিত িদেছ, য’ত ঈশ্বেৰ
েতওঁৰ অনুগামী সকলক মােত, কাৰণ ঈশ্বেৰ েসই েলাক সকলক পৃিথৱীত েতওঁৰ প্রিতিনিধত্ব
কিৰবৈল মেনানীত কিৰেছ ‡ 10 অধয্ায়:35 ঈশ্বৰ েদৱতা
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40 পাছত যদ্দর্ নৰ িসপাৰত য’ত েযাহেন প্রথমেত বািপ্তস্ম িদিছল,
যীচু েসই ঠাইৈল পুণৰ গ’ল আৰু তােত থিকল 41 তােত অেনক
েলাক যীচুৰ ওচৰৈল আিহল আৰু েকাৱা-কুই কিৰবৈল ধিৰেল
“েযাহেন এেকা আচিৰত িচন নকিৰব পােৰ সঁচা, িকন্তু এই েলাকৰ
িবষেয় েতওঁ িয িয কথা ৈকিছল, েসই সকেলােৱই সতয্ ” 42 আৰু
েসই ঠাইত অেনেক যীচুক িবশ্বাস কিৰেল

11 অধয্ায়
লাজাৰৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰজীৱন

1 ৈবথিনয়া গাৱঁৰ লাজাৰ নামৰ এজন বয্িক্তৰ অসুখ ৈহ আিছল
মিৰয়ম আৰু তাইৰ বােয়ক মাথর্াও েসই গাৱঁেত থােক 2 এওঁ েসই
জনী মিৰয়ম, িয গৰাকীেয় পাছত প্রভুৰ ওপৰত বহুমূলয্ সুগিন্ধ েতল
ঢািল িনজৰ চুিলেৰ প্রভুৰ চৰণ মিচ মিচ সািন িদিছল েতওঁেৰ ভােয়ক
এই লাজাৰ অসুস্থ আিছল 3 েসেয় লাজাৰৰ বােয়ক ভনীেয়ক
দুজনীেয় যীচুৈল এই কথা ৈক পিঠয়ােল, “প্রভু, চাওকিহ, আপুিন
যাক েপ্রম কেৰ, েতওঁ নিৰয়াত পিৰ আেছ ” 4 যীচুেৱ এই কথা শুিন
ক’েল, “এই অসুখ েতওঁৰ মৃতুয্ৰ কাৰেণ েহাৱা নাই, িকন্তু ঈশ্বৰৰ
েগৗৰৱৰ কাৰেণই ৈহেছ, েযন তাৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ পুত্র মিহমািন্বত হয় ”

5 মাথর্া, েতওঁৰ ভনীেয়ক আৰু লাজাৰক যীচুেৱ েপ্রম কিৰিছল
6 েতওঁ েযিতয়া শুিনেল েয লাজাৰ অসুস্থ, েতিতয়া েতওঁ িয ঠাইত
আিছল তােত পুনৰ দুিদন থািকল 7তাৰ পাছতেহ েতওঁ িশষয্ সকলক
ক’েল, “ব’লা, আিম পুণৰ িযহুদীয়াৈল যাওঁ ”

8 িশষয্ সকেল েতওঁক ক’েল, “ৰিব্ব, এই িকছুিদনৰ আেগেয়
ইহুদী সকেল আেপানাক িশল দিলয়াই মািৰবৈল িবচািৰিছল; আেকৗ
তাৈলেক যায় েন?” 9 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “িদনেটাত বাৰ ঘণ্টা
েপাহৰ ৈহ নাথােক জােনা? েকােনােৱ যিদ িদনত ফুেৰ, েতেনহেল
েতওঁ উজুিট নাখায়; িকয়েনা েতওঁ এই জগতৰ েপাহৰ েদেখ
10 িকন্তু েকােনােৱ যিদ ৰািত ফুেৰ, েতেনহেল েতওঁ উজুিট খায়;
িকয়েনা েপাহৰ েতওঁৰ মাজত নাই ” 11 এই কথা েকাৱাৰ পাছত
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েতওঁ িশষয্ সকলক ক’েল, “আমাৰ বনু্ধ লাজাৰ েটাপিন ৈগেছ;
েতওঁক েটাপিনৰ পৰা জগাবৈল মই যাওঁ ” 12 তােত িশষয্ সকেল
েতওঁক ক’েল, “প্রভু, েতওঁ যিদ েটাপিন ৈগেছ, েতেনহেল ভাল ৈহ
যাব ” 13 যীচুেৱ লাজাৰৰ মৃতুয্ৰ িবষেয় ৈকিছল, িকন্তু িশষয্ সকেল
ভািৱেল েয যীচুেৱ স্বাভািৱক েটাপিনত িজৰিণ েলাৱাৰ কথা ৈকেছ
14 যীচুেৱ েতিতয়া স্পষ্টৈক েতওঁেলাকক ক’েল, “লাজাৰ মিৰল
15 েতামােলাকৰ বােব মই আনিন্দত ৈহেছঁা েয মই তাত নািছেলা;
কাৰণ েতামােলােক েযন িবশ্বাস কিৰব পাৰা আহা, আিম েতওঁৰ
ওচৰৈল যাওঁ ” 16 েতিতয়া েথামা, িয জনক িদদুেমা েবালা হয়,
েতওঁ লগৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “ব’লা, আিমও যাওঁ, আিমও যীচুৰ
লগেত মিৰব পািৰম ”

ৈবথিনয়াত যীচু
17 যীচুেৱ আিহ শুিনব পািৰেল েয লাজাৰক ৈমদাম িদয়া চািৰ

িদন হ’ল 18 ৈবথিনয়া িযৰূচােলমৰ ওচৰেত, প্রায় দুই মাইলমানৰ*
দূৰত্ব; 19 ইহুদী সকলৰ অেনেকই মাথর্া আৰু মিৰয়মক ভােয়কৰ
কাৰেণ সান্ত্বনা িদবৈল আিহ আিছল 20 এেনেত মাথর্াই েযিতয়া
যীচু অ◌ািহেছ বুিল শুিনেল, েতিতয়া েতওঁৰ লগত েদখা কিৰবৈল
গ’ল; িকন্তু মিৰয়ম েতিতয়াও ঘৰেত বিহ আিছল 21 মাথর্াই যীচুক
ক’েল, “েহ প্রভু, আপুিন ইয়াত থকা হ’েল, েমাৰ ভাই নমিৰলেহঁেতন;
22 িকন্তু এিতয়াও মই জােনা েয, ঈশ্বৰৰ আগত আপুিন িযহেক যাচনা
কিৰব, ঈশ্বেৰ আেপানাক তােক িদব ” 23 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল,
“েতামাৰ ভােয়ৰা পুনৰায় উিঠব ” 24 মাথর্াই েতওঁক ক’েল, “মই
জােনা, েশষৰ িদনা পুনৰুত্থানৰ কালত িস পুণৰায় উিঠব ” 25 যীচুেৱ
মাথর্াক ক’েল, “মেয়ই পুনৰুত্থান আৰু জীৱেনা; িয েকােনােৱ েমাক
িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ মিৰেলও জীয়াই থািকব; 26 আৰু িয েকােনােৱ
জীয়াই থািক েমাত িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ েকােনা কােল নমিৰব তুিম
িক এই কথা িবশ্বাস কৰা েন?” 27 েতওঁ ক’েল, “হয় প্রভু; মই
* 11 অধয্ায়:18 প্রায় িতিন িকেলািমটাৰ
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িবশ্বাস কিৰেছঁা েয জগতৈল িয জন আিহব লগা আেছ, আপুিনেয়ই
েসই অিভিষক্ত জন, ঈশ্বৰৰ পুত্র; খ্রীষ্ট ”

যীচুেৱ ক্রন্দন কিৰেল
28 এই কথা ৈক, মাথর্া তাৰ পৰা আতিৰ গ’ল আৰু ভনীেয়ক

মিৰয়মক গুপুেত মািত ক’েল, “গুৰু আিহল, আৰু েতামাক
মািতেছ ” 29 মিৰয়েম তােক শুিন ততাৈতয়াৈক উিঠ েতওঁৰ ওচৰৈল
গ’ল 30 যীচুেৱ েতিতয়াও গঁাৱৰ মাজত প্রেৱশ কৰা নািছল মাথর্াই
িয ঠাইত েতওঁৰ লগত েদখা কিৰবৈল আিহিছল, েতওঁ েসই ঠাইেত
আিছল 31 িয ইহুদী সকল মিৰয়মৰ ৈসেত ঘৰত আিছল আৰু
েতওঁক সান্ত্বনা িদ আিছল, েতওঁেলােক মিৰয়মক েবগাই উিঠ বািহৰৈল
েযাৱা েদিখ, েতওঁৰ পােছ পােছ আিহল েতওঁেলােক ভািৱেল েয
মিৰয়েম ৈমদামৰ ওচৰত কািন্দবৈল ৈগেছ 32 িয ঠাইত যীচু আিছল,
মিৰয়েম েসই ঠাই পাই, েতওঁৰ চৰণত পিৰ ক’েল, “েহ প্রভু, আপুিন
ইয়াত থকা হ’েল, েমাৰ ভাই নমিৰেলেহঁেতন ” 33 যীচুেৱ েযিতয়া
েদিখেল েয মিৰয়েম কািন্দেছ আৰু েতওঁৰ লগত অহা ইহুদী সকেলও
কািন্দেছ, েতিতয়া েতওঁ আত্মাত যন্ত্রণা পােল আৰু গভীৰ ভােব
উিদ্বগ্ন ৈহ পিৰল 34 েতওঁ ক’েল, “েতামােলােক েতওঁক ক’ত
ৰািখছা?” েতওঁেলােক ক’েল, “প্রভু, আিহ চাওকিহ ” 35 যীচুেৱ
ক্রন্দন কিৰেল 36 ইহুদী সকেল ক’েল, “েচাৱা, েতওঁ লাজাৰক
িকমান েয েপ্রম কিৰিছল!” 37 িকন্তু েতওঁেলাকৰ েকােনা েকােনােৱ
ক’েল, “িয জেন এজন অন্ধৰ চকু মুকিল কিৰেল, েতওঁ এই মানুহ
জনেৰা মৃতুয্ নহবৈল এেন এেকা কিৰব েনাৱািৰেলেহঁেতন েন?”

38 েতিতয়া যীচুেৱ পুনৰ িনেজ অন্তৰত যন্ত্রণা পােল, আৰু ৈমদামৰ
ওচৰৈল গ’ল েসই ৈমদাম এটা গুহা আিছল গুহাৰ মুখত এচটা
িশল পািত েথাৱা আিছল 39 যীচুেৱ ক’েল, “িশলচটা গুচাই িদয়া ”
মৃত লাজাৰৰ বােয়ক মাথর্াই যীচুক ক’েল, “প্রভু, এিতয়া শৰীৰ পিচ
দুগর্ন্ধ ৈহেছ; িকয়েনা িস মৰাৰ আিজ চািৰ িদন হ’ল ” 40 যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, “মই জােনা েতামাক েকাৱা নািছেলা, যিদ িবশ্বাস
কৰা, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ মিহমা েদিখবৈল পাবা?” 41 েতিতয়া েলাক
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সকেল িশলচটা আতৰাই িদেল যীচুেৱ ওপৰৈল চকু তুিল ক’েল,
“েহ িপতৃ, তুিম েমাৰ কথা শুনাৰ কাৰেণ মই েতামাক ধনয্বাদ িদওঁ
42 মই জােনা, তুিম সকেলা সময়েত েমাৰ কথা শুিন থাকা িকন্তু
েমাৰ চািৰওফােল িথয় ৈহ থকা েলাক সকলৰ কাৰেণ মই এই কথা
ৈকেছঁা, েতওঁেলােক েযন িবশ্বাস কেৰ েয তুিম েমাক পঠাইছা ”
43 ইয়ােক ৈক, েতওঁ ডাঙৰ মােতেৰ ক’েল, “লাজাৰ বািহৰৈল ওলাই
আহা!” 44 েতিতয়াই মৃত লাজাৰ েসই ৈমদামৰ পৰা বািহৰ ওলাই
আিহল েতওঁৰ হাত-ভিৰ ৈমদামৰ কােপােৰেৰ েমিৰয়াই বন্ধা আিছল
আৰু েতওঁৰ মুখ এখন গােমাচােৰ বন্ধা আিছল যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “বান্ধ খুিল িদয়া আৰু েতওঁক যাবৈল িদয়া ”

45 মিৰয়মৰ ওচৰৈল িয সকল ইহুদী েলাক আিহিছল, েসই েলাক
সকলৰ মাজৰ অেনেক যীচুেৱ িয কিৰেল তােক েদিখ েতওঁক িবশ্বাস
কিৰেল 46 িকন্তু েতওঁেলাকৰ িকছুমােন ফৰীচী সকলৰ ওচৰৈল
ৈগ, যীচুেৱ িয কিৰেল, েসই সকেলােক েতওঁেলাকক জনােল
47 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল এেকলেগ পিৰষদক
লগত ৈল মহাসভা পািত ক’েল, “আিম এিতয়া িক কিৰম? এই
মানুেহ েদেখান অেনক আচিৰত িচনৰ কাযর্ কিৰেছ; 48 তাক যিদ
আিম এইভােৱ এেনেয় এিৰ িদওঁ, েতেনহেল সকেলা মানুেহ তাক
িবশ্বাস কিৰব েতিতয়া েৰাম েদশীয় েলাক সকেল আিহ আমাৰ
জািত আৰু ঠাই উভয়েক অিধকাৰ কিৰ ল’ব ” 49 িকন্তু েতওঁেলাকৰ
মাজত কায়াফা নামৰ এজন, িয জন েসই বছৰত মহা-পুেৰািহত
ৈহিছল, েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক এেকােক নাজানা
50 েতামােলােক ভািৱও েনােচঁাৱা েয, সকেলােৰ লগত আমাৰ জািতৰ
িবনাশ েহাৱাতৈক, বৰং েতামােলাকৰ পেক্ষ সকেলা েলাকৰ কাৰেণ
এজন মানুহৰ মৃতুয্ েহাৱাই ভাল ” 51 এই কথা কায়াফাই েয িনজৰ
পৰা ক’েল এেন নহয়; িকন্তু েসই বছৰত মহা-পুেৰািহত েহাৱা
বােব ভাববাণী স্বৰূেপ ক’েল েয, সকেলা জািতৰ কাৰেণ যীচুেৱ
মৃতুয্বৰণ কিৰব লািগব 52 িকন্তু যীচুেৱ েয েকৱল ইহুদী জািতৰ
কাৰেণ মৃতুয্বৰণ কিৰব, েতেন নহয়; িকন্তু ঈশ্বৰৰ িয সকেলা সন্তান
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চািৰওফােল িসচঁৰিত ৈহ আেছ, েসই সকেলােক েযন একিত্রত কিৰব
পােৰ, এই কাৰেণ যীচুেৱ মৃতুয্বৰণ কিৰব 53 েসইিদনা খনৰ পৰা
েতওঁেলােক যীচুক বধ কিৰবৈল ষড়যন্ত্র কিৰবৈল ধিৰেল

54 েসেয়, যীচুেৱ েতিতয়া প্রকােশয্ ইহুদী সকলৰ মাজত চলা-ফুৰা
বন্ধ কিৰ িদেল েতওঁ েসই ঠাইৰ পৰা মৰুপ্রান্তৰৰ ওচৰৰ েদশত থকা
ইফ্রিয়ম নােমেৰ এখন নগৰৈল গ’ল আৰু তাত েতওঁ িশষয্ সকলৰ
ৈসেত থািকল

55 ইহুদী সকলৰ িনস্তাৰ-পবর্ৰ িদন ওচৰ চািপ আিহিছলআৰু েদশৰ
বহুেলােক পবর্ৰ আেগেয় িনজেক শুিচ কিৰবৰ কাৰেণ িযৰূচােলমৈল
গ’ল 56 তাত েতওঁেলােক যীচুক িবচািৰবৈল ধিৰেল েতওঁেলােক
মিন্দৰত িথয় ৈহ পৰস্পেৰ েকাৱা-কুই কিৰেল, “েতওঁ িক এই পবর্ৈল
নািহব েনিক? আেপানােলােক িক ভােৱ?” 57 প্রধান পুেৰািহত আৰু
ফৰীচী সকেল এই আজ্ঞা িদিছল েয, যীচু ক’ত আেছ েসই িবষেয় যিদ
েকােনাবাই জােন, েতেনহেল খবৰেটা েতওঁেলাকক জনাওঁক যােত
েতওঁেলােক েতওঁক ধিৰব পােৰ

12 অধয্ায়
যীচুক সুগিন্ধ েতল ঘঁহা আৰু ইয়াৰ অথর্

1 *িনস্তাৰ-পবর্ৰ ছয় িদনৰ আগেত যীচু ৈবথিনয়া গাওঁৈল আিহল,
েসই ঠাইত লাজােৰ বাস কিৰিছল৷ এই জন লাজাৰেক যীচুেৱ মৃতুয্ৰ
পৰা তুিলিছল † 2 েসই ঠাইেত েতওঁেলােক যীচুৰ কাৰেণ ৰািতৰ
আহাৰ যুগুত কিৰেল মাথর্াই েখাৱা আহাৰ বািঢ় িদিছল, যীচুৰ লগত
িয সকেল েভাজনত বিহিছল েতওঁেলাকৰ মাজেত লাজােৰা আিছল
3 েতিতয়া মিৰয়েম বহুমুলয্ িবশুদ্ধ জটামাংসীৰ সুগিন্ধ েতল আিন
যীচুৰ চৰণত ঘঁিহেল আৰু িনজৰ চুিলেৰ যীচুৰ চৰণ মিচ েসই েতল
সািন িদেল; েতিতয়া েসই েতলৰ সু-গন্ধই েগােটই ঘৰ জুিৰেল

4 েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ িয জেন েতওঁক শত্রুৰ
হাতত েশাধাই িদব, েসই ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদাই মিৰয়মৰ এই কাযর্ক
* 12অধয্ায়:1 িযচ 49:6; েযা 10:16; ইিফ2:14-18৷ † 12অধয্ায়:1 মিথ26:
6 মাকর্ 14: 3৷
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িবেৰাধ কিৰেল আৰু ক’েল, 5 “আিম এই েতল িতিন শ আধিলত
িবক্রী কিৰ, দিৰদ্র সকলৰ মাজত িকয় দান নকিৰেলঁা?” 6 েতওঁ
েয দিৰদ্র সকলৈল িচন্তা কিৰ এই কথা ৈকিছল, এেন নহয়, িকন্তু
েতওঁ েচাৰ; েতওঁৰ হাতত ধনৰ েজােলাঙা আিছল, েসই কাৰেণ তাৰ
িভতৰত িয িদয়া যায়, তােক েতওঁ েচাৰ কেৰ, এই কাৰণেত েতওঁ
এেন কথা ৈকিছল

7 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “েতওঁক অকেল থািকবৈল িদয়া! েমাক
ৈমদামত েথাৱা িদনৰ কাৰেণ েতওঁক এই সুগিন্ধ ৰািখবৈল িদয়া
ৈহিছল৷ 8 িকয়েনা দিৰদ্র সকল েতামােলাকৰ লগত সদায় থািকব;
িকন্তু মই েতামােলাকৰ লগত সদায় নাথােকা ”

9 ইহুদী সকলৰ বহুেত গম পােল েয, যীচু ৈবথিনয়ােত আেছ
েতিতয়া েতওঁেলাক তাৈল আিহল, িকন্তু যীচুক চাবৰ কাৰেণ েয
আিহল এেন নহয়, িয জন লাজাৰক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা
যীচুেৱ তুিলিছল, েসই জন লাজাৰক চাবৈলেহ েতওঁেলাক আিহল
10 েসেয়েহ প্রধান পুেৰািহত সকেল লাজাৰক বধ কিৰবৈল চক্রান্ত
কিৰব ধিৰেল; 11 িকয়েনা েসই কাৰেণ বহুেতা ইহুদী েলােক যীচুত
িবশ্বাস কিৰিছল

যীচু জয়-যাত্রা
12 পাছিদনা িনস্তাৰপবর্ৈল অহা েলাক সকেল শুিনবৈল পােল েয,

যীচু িযৰূচােলমৈল আিহেছ ৷ 13 েতিতয়া েতওঁেলােক েখজুৰ পাত
হাতত ৈল েতওঁক আগ বঢ়াবৈল নগৰৈল গল আৰু িচঞিৰ-িচঞিৰ
ক’েল, “েহাচানা! েহাচানা! িয জন প্রভুৰ নােমেৰ আিহেছ, ঈশ্বেৰ
েতওঁক আশীবর্াদ কৰক৷ ইস্রােয়লৰ ৰজাক ঈশ্বেৰ আশীবর্াদ কৰক ”
‡

14 েতিতয়া যীচুেৱ এটা গাধ েপাৱািল েদখা পােল আৰু েতওঁ তাৰ
ওপৰত বিহল, েযেনৈক শাস্ত্রত িলখা আেছ
15 “েতামােলােক ভয় নকিৰবা, েহ িচেয়ান জীয়ৰী;
েচাৱা েতামােলাকৰ ৰজা আিহেছ,
‡ 12 অধয্ায়:13 গীতমালা: 118;25, 26
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েতওঁ গাধ েপাৱািলৰ ওপৰত উিঠ আিহেছ৷”
16 এই সকেলা িবষয় েতওঁৰ িশষয্ সকেল প্রথমেত বুিজ েপাৱা

নািছল; িকন্তু েযিতয়া যীচু মিহমািম্বত ৈহ উেত্তািলত হ’ল, েতিতয়া
েতওঁেলাকৰ মনত পিৰল েয, শাস্ত্রত এই িবষেয় িলখা আিছল আৰু
েতওঁেলােক েতওঁৰ কাৰেণ এেন কমর্ কিৰিছল

17 েযিতয়া যীচুেৱ লাজাৰক ৈমদামৰ পৰা উিঠ আিহবৈল ৈকিছল
আৰু েতওঁক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা জীিৱত কিৰ তুিলিছল, েসই
সময়ত িয সকল েলাক েতওঁৰ লগত আিছল, েতওঁেলােক এই
িবষেয় আন েলাকৰ আগত সাক্ষয্ িদবৈল ধিৰেল 18 এই কাৰেণ
েলাক সকেল েতওঁক েদখা কিৰবৈল আিহল, িকয়েনা েতওঁেলােক
শুিনিছল েয, এই আচিৰত কাযর্েবাৰ েতওঁ কিৰেছ 19 তােত ফৰীচী
সকেল ইজেন িসজনৰ মাজত েকাৱা-কুই কিৰ ক’েল, “েতামােলােক
েদিখলা, আমাৰ সকেলা েচষ্টা বয্থর্ হল৷ েচাৱা, েগােটই জগত খেন
েতওঁৰ পাছত গ’ল ”

েকইজনমান গ্রীক েলােক যীচুৰ লগত সাক্ষাৎ কৰা
20 েসই সময়ত িনস্তাৰ পবর্ উপলেক্ষ উপাসনা কিৰবৰ বােব েলাক

সকল িযৰূচােলমৈলআিহিছল, েতওঁেলাকৰ মাজত েকইজনমান গ্রীক
মানুহ আিছল 21 েতওঁেলােক গালীল েদশৰ ৈবৎ-ৈচদা গাওঁৰ পৰা
িফিলপৰ ওচৰৈল আিহ অনুেৰাধ কিৰ ক’েল, “েহ মহাশয়, আিম
যীচুক চাবৈল ইচ্ছা কেৰঁা ” 22 িফিলেপ আিহ আিন্দ্রয়ক এই কথা
ক’েল; েতিতয়া আিন্দ্রয়ই িফিলেপ ৈসেত আিহ যীচুক জনােল

23 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “মানুহৰ পুত্র মিহমািন্বত
হ’বৰ সময় ৈহেছ 24 মই েতামােলাকক অিত স্বৰূপৈক কওঁ, ধানৰ
গুিট এিট যিদ মািটত পিৰ মিৰ নাযায়, তােত িস অকল এটা গুিট
ৈহেয়ই থােক; িকন্তু যিদ মেৰ, েতেনহেল তাত অেনক গুিট ধেৰ

25 িয েকােনােৱ িনজৰ জীৱনক েপ্রম কেৰ, েতওঁ তাক েহৰুৱাই
আৰু িয েকােনােৱ এই জগতত িনজৰ জীৱনক েপ্রম নকেৰ, েতওঁ
অনন্ত জীৱনৈল তাক ৰক্ষা কেৰ 26 েকােনােৱ যিদ েমাৰ পিৰচযর্া
কিৰব েখােজ, েতেনহেল েতওঁ েমাৰ পােছ পােছ আহক; তােত মই িয
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ঠাইত থােকঁা, েমাৰ েসৱক জেনা েসই ঠাইেত থািকব; েকােনােৱ যিদ
েমাৰ েসৱা কেৰ, েতেনহেল েমাৰ িপতৃেয় েতওঁক সমাদৰ কিৰব

27 এিতয়া েমাৰ প্রাণ বয্াকুল ৈহেছ আৰু মই িক ক’ম? েহ
িপতৃ, এই সময়ৰ পৰা েমাক ৰক্ষা কৰা, ইয়ােক ক’ম েন? িকন্তু
এই কাৰেণেহ মই এই সময়ৈল আিহেলঁা 28 েহ িপতৃ, েতামাৰ নাম
মিহমািম্বত কৰা৷” েতিতয়া স্বগর্ৰ পৰা এটা বাণী আিহল আৰু ক’েল,
“মই মিহমািন্বত কিৰেলঁা, আেকৗ মিহমািন্বত কিৰম” 29 েতিতয়া
তােত েলাক সকল িথয় ৈহ আিছল আৰু েতওঁেলােক ইয়াক েমঘ-
গজর্ ন বুিল কেল; িকছুমােন কেল, “স্বগর্ৰ দূেত েতওঁৰ ৈসেত কথা
ক’েল ”

30 যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েমাৰ কাৰেণ এই বাণী েহাৱা নাই,
েতামােলাকৰ কাৰেণেহ এই বাণী হ’ল 31 এিতয়া এই জগতৰ
েসাধ-িবচাৰ ৈহেছ; এিতয়া এই জগতৰ অিধকাৰীক বািহৰ কৰা হ’ব;
32আৰু মই পৃিথৱীৰ পৰা উেত্তািলত হ’েল, সকেলােক েমাৰ ওচৰৈল
আকষর্ণ কিৰম ” 33 েতওঁৰ মৃতুয্ েকেন ধৰেণ হব, েসই িবষেয়
বুজাবৈল েতওঁ এই কথা ক’েল

34 তােত েলাক সকেল েতওঁক উত্তৰ িদ কেল, “আিম িবধান-
শাস্ত্রত শুিনেছঁা, খ্রীষ্ট িচৰকাল থািকব; েতেনহেল এেন কথা আপুিন
েকেনৈক ৈকেছ েয, ‘মানুহৰ পুত্র উেত্তািলত হব? মানুহৰ পুত্র েনা
েকান’?” 35 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ
মাজত এিতয়াও অলপ কাল েপাহৰ আেছ েযিতয়াৈলেক েপাহৰ
আেছ, আগবািঢ় থাকা; যােত আন্ধােৰ েতামােলাকক পাছ েনেপলাই
িয জন আন্ধাৰত ফুেৰ, েতওঁ ক’ৈল যায় েসই িবষেয় নাজােন
36 েযিতয়াৈল েপাহৰ আেছ, েতিতয়াৈলেক েপাহৰৰ ওপৰত িবশ্বাস
ৰাখা; যােত েতামােলাক েপাহৰৰ সন্তান েহাৱা ” যীচুেৱ এই সকেলা
কথা ৈক েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা ৈগ িনজক লুকুৱােল

37 েসই কথা িসদ্ধ হ’বৈল, েতওঁ েতওঁেলাকৰআগত বহুতআচিৰত
কমর্ কিৰেল, িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁত িবশ্বাস নকিৰেল; 38 যােত
িযচয়া ভাববাদীৰ েসই কথাষাৰ েযন সমূ্পণর্ হয়, িকয়েনা েতওঁ
ৈকিছল,
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“েহ প্রভু, আিম েকাৱা সংবাদ েকােন িবশ্বাস কিৰেল?
আৰু প্রভুৰ বাহুবল কাৰ আগত প্রকািশত হ’ব?”

39কাৰণ এই িবষেয় েতওঁেলােক িবশ্বাস নকিৰেল, িযচয়াই আেকৗ
েতওঁেলাকক ৈকিছল,
40 “েতওঁ েতওঁেলাকৰ চকু অন্ধ কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ অন্তৰ

কেঠাৰ কিৰেল,
নহ’েল েতওঁেলােক িনজ চকুেৰ েদিখেলেহঁেতন আৰু হৃদেয়েৰ

িনজেক বুিজেলেহঁেতন
আৰু ঘুিৰেলেহঁেতন
আৰু মই েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেলঁােহেতন ”
41 এইদেৰ িযচয়াই এই িবষেয় ক’েল, কাৰণ যীচুৰ েগৗৰৱ েতওঁ
েদিখিছল আৰু েসেয়েহ েতওঁ ৈকিছল 42 তথািপ শাসনকতর্ া সকলৰ
মাজৰ অেনেক যীচুত িবশ্বাস কিৰেল; িকন্তু েতওঁেলাকক নাম-ঘৰৰ
পৰা িনিষদ্ধ কৰাৰ ভয়েত ফৰীচী সকলৰ কাৰেণ েতওঁেলােক স্বীকাৰ
নকিৰেল; 43 িকয়েনা েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ পৰা েপাৱা প্রশংসা §তৈক
মানুহৰ পৰা েপাৱা প্রশংসাক েবিছ েপ্রম কিৰিছল

44 যীচুেৱ অিত উচ্চস্বেৰ ক’েল, “িয েকােনােৱ েমাক িবশ্বাস কেৰ,
েতওঁ েমাক নহয়, িকন্তু েমাক পঠাৱা জনকেহ িবশ্বাস কেৰ 45আৰু
িয েকােনােৱ েমাক েদেখ, েতওঁ েমাক পেঠাৱা জনেকই েদেখ

46 মই এই জগতৈল েপাহৰ ৈহ আিহেছঁা, গিতেক িয েকােনােৱ
েমাক িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ েযন আন্ধাৰত নাথােক 47 েকােনােৱ
েমাৰ কথা শুিনও যিদ পালন নকেৰ, তথািপ মই েতওঁৰ েসাধ-িবচাৰ
নকেৰঁা; িকয়েনা মই জগতৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল অহা নাই; িকন্তু
জগতৰ পিৰত্রাণ কিৰবৈলেহ আিহেলঁা

48 িয েকােনােৱ েমাক অগ্রাহয্ কেৰ, আৰু েমাৰ কথাও গ্রহণ
নকেৰ, েতওঁৰ েসাধ-িবচাৰ কেৰঁাতা এজন আেছ, আৰু মই িয বাতর্ া
িদেছঁা েশষৰ িদনা েসই বাতর্ াই েতওঁৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰব 49 িকয়েনা
মই িনজৰ পৰা এই কথা েকাৱা নাই; িকন্তু েমাক পেঠাৱা িপতৃেয় মই
িক কব লােগ, আৰু েকেনদেৰ কব লািগব, এই িবষেয় েমাক আজ্ঞা
§ 12 অধয্ায়:43 প্রশংসা মিহমা
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কিৰেল 50 মই জােনা েয, েতওঁৰ আজ্ঞাত অনন্ত জীৱন আেছ; এই
েহতুেক মই িয িয কথা কওঁ, িপতৃেয় েমাক েকাৱাৰ দেৰই কওঁ ”

13 অধয্ায়
যীচুেৱ িশষয্ সকলৰ ভিৰ ধুই িদয়া

1 ইহুদী সকলৰ িনস্তাৰ-পবর্ৰ পূেবর্ যীচুেৱ জািনব পািৰেল, েয
এই জগতৰ পৰা িপতৃৰ ওচৰৈল েতওঁৰ েযাৱাৰ সময় ওচৰ চািপ
আিহেছ; েসেয়েহ জগতত থকা িনজৰ েলাক সকলক সকেলা
সময়েত েপ্রম কিৰ েতওঁেলাকক েশষৈলেক প্রকৃত েপ্রমৰ প্রমাণ
িদেল 2 েতওঁেলাকৰ ৰািতৰ আহাৰ েখাৱাৰ সময় হ’ল; ইিতমেধয্
চয়তােন যীচুক িবশ্বাসঘাতকতা কিৰবৈল িচেমানৰ পুত্র ঈষ্কিৰেয়াতীয়া
িযহূদাৰ মনত কু-বুিদ্ধ সুমুৱাই িদেল

3 যীচুেৱ জািনিছল েয, িপতৃেয় েতওঁক সকেলা বস্তুৰ ওপৰত
ক্ষমতা িদেছ; েতওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা আিহেছ আৰু পুনৰাই েতওঁ ঈশ্বৰৰ
ওচৰৈল উভিত যাব 4 েতওঁ ৰািত আহাৰ েখাৱা ঠাইৰ পৰা উিঠ
আিহল আৰু গাত েলাৱা কােপাৰ খন ৈথ, এখন গােমাচা লেল
আৰু িনজৰ কঁকাল বািন্ধেল, 5 তাৰ পাছত চিৰয়াত পানী বািক ৈল
েতওঁ িশষয্ সকলৰ ভিৰ ধুৱাবৈল ধিৰেল আৰু কঁকালত বািন্ধ েলাৱা
গােমাচােৰ েতওঁেলাকৰ ভিৰ মিচেল

6 তােত েতওঁ িচেমান িপতৰৰ ওচৰৈল অহাত, িপতেৰ েতওঁক
ক’েল, “েহ প্রভু আপুিন েমাৰ ভিৰ ধুৱাব েন?” 7 যীচুেৱ উত্তৰ িদ
েতওঁক ক’েল, “মই িক কিৰেছঁা তুিম এিতয়া বুিজ নাপাবা; িকন্তু
এই িবষেয় পাছত বুিজ পাবা ” 8 িপতেৰ েতওঁক ক’েল “আপুিন
েমাৰ ভিৰ েকিতয়াও নুধুৱাব ” যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “যিদ েতামাৰ
ভিৰ নুধুৱাওঁ, েতেনহেল েমােৰ ৈসেত েতামাৰ এেকা সম্পকর্ নাই ”
9 েতিতয়া িচেমান িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু, েমাৰ অকল ভিৰ
ধুই িদয়াই নহয়, িকন্তু েমাৰ হাত আৰু মূেৰা ধুৱাওক ”

10 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “গা েধাৱা েলাকৰ ভিৰ েধাৱাৰ বািহেৰ,
আন এেকা ধুবৰ প্রেয়াজন নাই; িকয়েনা েতওঁৰ েগােটই শৰীৰ
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পিৰষ্কাৰ আেছ েতামােলােকা পিৰষ্কাৰ ৈহ আছা, িকন্তু সকেলােৱই
নহয়৷” 11 েকােন েতওঁক িবশ্বাসঘাতকতা কিৰব, েসই িবষেয় যীচুেৱ
জািনিছল; এই কাৰেণ েতওঁ ক’েল, “েতামােলাক সকেলা িনমর্ল
নহয় ”

12 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ ভিৰ ধুৱাই উিঠ, িনজৰ িপন্ধা কােপাৰ
ৈল আেকৗ বিহল; পাছত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ
কাৰেণ মই িয কিৰেলঁা, েসই িবষেয় েতামােলােক বুিজলা েন?
13 েতামােলােক েয েমাক ‘গুৰু’ আৰু ‘প্রভু’ বুিল মািতছা, েসয়া
িঠেকই কিৰছা; িকয়েনা মই েসেয়ই হওঁ 14 এেতেক প্রভু আৰু গুৰু
িয মই; মই যিদ েতামােলাকৰ ভিৰ ধুৱােলঁা, েতেনহেল েতামােলােকও
ইজেন িসজনৰ ভিৰ ধুই িদয়া উিচত 15 িকয়েনা মই েতামােলাকৈল
িয দেৰ কিৰেলঁা, েতামােলােকও েযন েসইদেৰ কৰা, এই কাৰেণ
েতামােলাকক আির্হ েদখুৱােলঁা

16 মই েতামােলাকক অিত স্বৰূপৈক কওঁ, িনজ গৰাকীতৈক
দাস ডাঙৰ নহয়; আৰু িয জেন পঠােল েসই জনতৈক পেঠাৱা
বাতর্ াবাহক জন ডাঙৰ নহয় 17 েতামােলােক এই সকেলােবাৰ পালন
কৰা; এইেবাৰ পালন কিৰেল, েতামােলাক আশীবর্াদৰ ভাগী হবা
18 েতামােলাকৰ সকেলােৰ বােব এই িবষেয় কথা ৈকেছঁা এেন নহয়;
িকন্তু িয সকলক মই জােনা েতওঁেলাককেহ মেনানীত কিৰেলঁা,
েতওঁেলাকক জােনা; িকন্তু ধমর্শাস্ত্রৰ বচন িসদ্ধ হ’বৈল; ‘িয জেন
েমাৰ িপঠা খায়, েসই জেন েমাৰ িবৰুেদ্ধ েগৰুৱা দািঙেল ’

19 এইদেৰ েযিতয়া ঘিটব, েতিতয়া মেয়ই েয েসই জন হয়, ইয়াক
েতামােলােক েযন িবশ্বাস কৰা, এই কাৰেণ ঘটাৰ আেগেয়, মই
এিতয়াৰ পৰা েতামােলাকক ৈক আেছঁা 20 মই েতামােলাকক অিত
স্বৰূপৈক কওঁ, মই িয জনক পঠাই িদওঁ, েতওঁক িয েকানােৱ গ্রহণ
কেৰ; েতওঁ েমােকই গ্রহণ কেৰ আৰু িয েকােনােৱ েমাক গ্রহণ কেৰ,
েতওঁ েমাক পেঠাৱা জনেকই গ্রহণ কেৰ ”

যীচুক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদওঁতা জন প্রকািশত েহাৱা
21 এই কথা ৈক, যীচুেৱ আত্মাত িবৰিক্ত পাই সাক্ষয্ িদ ক’েল,

“মই েতামােলাকক অিত সঁচাৈক কওঁ, েতামােলাকৰ মাজৰ এজেনই
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েমাক িবশ্বাসঘাতকতা কিৰব৷” 22 িশষয্ সকেল ইজেন িসজনৰ মুখৈল
চাব ধিৰেল, িকন্তু েকান জনৰ িবষেয় এই কথা ক’েল, েসই িবষেয়
নজনাৰ বােব েতওঁেলাক আচিৰত হ’ল

23 যীচুৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ এজনক েতওঁ বহুত েপ্রম কিৰিছল
েসই িশষয্ জেন েমজৰ কাষত েহলনীয়া ৈহ পিৰ যীচুৰ বুকুৰ কাষেত
আিছল৷ 24 েতিতয়া িচেমান িপতেৰ ইিঙ্গত িদ েসই িশষয্ জনক ক’েল,
“েতওঁ কাৰ িবষেয় এই কথা ৈকেছ, েসাধােচান”? 25 েতিতয়া েতওঁ
যীচুৰ বুকুৈল হাউিল ৈগ সুিধেল, “েহ প্রভু, েসই জন েনা েকান?”

26 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই িয জনক এই িপঠা েডাখৰ ভািঙ
জুবুিৰয়াই ভগাই িদম, েতেৱঁই েসই জন ” েতিতয়া েতওঁ িপঠা
েডাখৰ জুবুিৰয়াই ৈল, ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িচেমানৰ পুেতক িযহূদাক
িদেল 27 েসই িপঠা েডাখৰ েপাৱাৰ পাছেতই, চয়তান েতওঁৰ িভতৰ
েসামাল েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম িয কাম কিৰবৈল
ৈলছা, েসই কাম েবগেত কৰা ”

28 িকন্তু েতওঁ িকয় এই কথা ক’েল, েসই িবষেয় েতওঁৰ লগত
েমজত েভাজন কিৰবৈল বহা েলাক সকলৰ েকােনও বুিজ েপাৱা
নািছল৷ 29 িকয়েনা িকছুমােন ভািবেল েয, িযহূদাৰ লগত ধনৰ
েজােলাঙা থকাৰ কাৰেণ, ‘পবর্ৈল িয িয লােগ েসইেবাৰ িকিনবৈল
নাইবা দিৰদ্র সকলক েকােনা বস্তু িদবৈল’ যীচুেৱ েতওঁক এই কথা
ক’েল, 30 তােত েতওঁ েসই িপঠা েডাখৰ গ্রহণ কিৰ, েতিতয়াই
বািহৰৈল গ’ল েসই সময়, িনশাৰ সময় আিছল

জীৱনৰ িবষেয় িশষয্ সকলৰ ৈসেত যীচুৰ কেথাপকথন
31 েযিতয়া েসই ঠাইৰ পৰা িযহূদা বািহৰৈল ওলাই গ’ল, যীচুেৱ

ক’েল, “এিতয়া মানুহৰ পুত্র মিহমািন্বত হ’ল, ঈশ্বেৰা েতওঁৰ েযােগিদ
মিহমািন্বত হ’ল৷ 32 ঈশ্বৰ যিদ েতওঁৰ েযােগিদ মিহমািন্বত হ’ল,
েতিতয়া ঈশ্বেৰও পুত্রক িনজৰ েযােগিদ মিহমািন্বত কিৰব, েতওঁ
তৎক্ষণাৎেতই কিৰব ” 33 েমাৰ িপ্রয় সন্তান সকল, েতামােলাকৰ
লগত মই অলপ সময়েহ আেছঁা েতামােলােক েমাক িবচািৰবা; িকন্তু
ইহুদী সকলক েযেনৈক ৈকিছেলঁা েয, ‘মই িয ঠাইৈল যাওঁ, েসই
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ঠাইৈল েতামােলােক যাব েনাৱাৰা’, েতেনৈক এিতয়া েতামােলাকেকা
ৈকেছঁা

34 মই েতামােলাকক এটা নতুন আজ্ঞা িদওঁ, েতামােলােক
পৰস্পেৰ েপ্রম কিৰবা; মই েযেনৈক েতামােলাকক েপ্রম কিৰেলঁা,
েতেনৈক েতামােলােকও পৰস্পেৰ েপ্রম কিৰবা 35 েতামােলাকৰ
যিদ পৰস্পৰৰ মাজত েপ্রম থােক, েতেনহেল েতামােলাক েয েমাৰ
িশষয্ হয়, ইয়াক তাৰ দ্বাৰাই সকেলােৱ জািনব ”

36 িচেমান িপতেৰ েতওঁক সুিধেল, “েহ প্রভু,আপুিন ক’ৈল যায়?”
যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “মই য’ৈল যাওঁ, তাৈল তুিম এিতয়া েমাৰ
পােছ পােছ আিহব েনাৱাৰা; িকন্তু পাছত তুিম েমাৰ পােছ পােছ
আিহবা ” 37 িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু, এিতয়াই েনা িক
কাৰেণ আেপানাৰ পােছ পােছ যাব েনাৱােৰা? মই আেপানাৰ কাৰেণ
েমাৰ প্রাণেকা িদম ” 38 যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েমাৰ কাৰেণ
েতামাৰ প্রাণ িদবা েন? মই েতামাক অিত স্বৰূপৈক কওঁ, তুিম েমাক
েদাকেমাকািলেত কুকুৰাই ডাক িদয়াৰ আেগেয় িতিন বাৰ অস্বীকাৰ
কিৰবা ”

14 অধয্ায়
1 “েতামােলাকৰ হৃদয় বয্াকুল নহওক৷ ঈশ্বৰত িবশ্বাস কৰা

আৰু েমােকা িবশ্বাস কৰা 2 েমাৰ িপতৃৰ ঘৰত অেনক থকা ঠাই
আেছ; আৰু নথকা হ’েল েতামােলাকক ক’েলােহঁেতন; িকয়েনা মই
েতামােলাকৈল ঠাই যুগুত কিৰবৈল যাওঁ 3 যিদ মই যাওঁ আৰু
েতামােলাকৈল ঠাই যুগুত কেৰঁা, েতেনহেল মই িয ঠাইত থােকঁা,
েতামােলােকা েসই ঠাইেত থািকবৈল পাবা, এই কাৰেণ মই আেকৗ
আিহ েতামােলাকক েমাৰ ওচৰৈল ৈল যাম

4 মই িয ঠাইৈল যাওঁ, েতামােলােক তাৰ বাট জানা ” 5 েথামাই
যীচুক ক’েল, “েহ প্রভু, আপুিন ক’ৈল যায়, তােকই আিম নাজােনা;
েতেনহেল বাট েনা আিম েকেনৈক জািনম?” 6 যীচুেৱ েতওঁক
ক’েল, “মেয়ই বাট, সতয্ আৰুজীৱন; েমাৰ েযােগিদ নগ’েল, িপতৃৰ
ওচৰৈল েকােনা নাযাব েনাৱােৰ 7 েতামােলােক েমাক জনা হ’েল,
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েমাৰ িপতৃেকা জািনলােহঁেতন; এিতয়াৰ পৰা েতামােলােক েতওঁক
জািনছা আৰু েদিখছাও ”

8 িফিলেপ যীচুক ক’েল, “েহ প্রভু, িপতৃক আমাক েদখুৱাওঁক,
েসেয় আমাৈল যেথষ্ট হ’ব” 9 যীচুেৱ ক’েল, “েহ িফিলপ,
েতামােলাকৰ ৈসেত ইমান িদন থকােতা তুিম েমাক িচিন েপাৱা নাই
েন? িয জেন েমাক েদিখেল, েতওঁ েমাৰ িপতৃেকই েদিখেল; ইয়াৰ
পাছেতা িপতৃক েদখুৱাওঁক বুিল েকেনৈক কব পািৰলা?”

10 “মই েয িপতৃত আেছঁা আৰু িপতৃও েয েমাৰ লগত আেছ,
ইয়াক তুিম িবশ্বাস নকৰা েন? মই িয িয কথা েতামােলাকক কওঁ,
েসইেবাৰ িনজৰ পৰা নকওঁ; িকন্তু িপতৃেয় েমাৰ লগত থািক েতওঁৰ
কাযর্েবাৰ সম্পন্ন কেৰ 11 মই েয িপতৃত আেছঁা, আৰু িপতৃও েয
েমাৰ লগত আেছ, েমাৰ এই কথােত িবশ্বাস কৰা; নাইবা মই কৰা
কাযর্েবাৰৰ কাৰেণ েমাক িবশ্বাস কৰা

12 মই েতামােলাকক অিত স্বৰূপৈক কওঁ, মই িয িয কাযর্
কেৰঁা, েমাক িবশ্বাস কৰা জেনও েতেনকুৱা কাযর্ কিৰব আৰু
তাতৈকেয়া মহৎ মহৎ কাযর্ কিৰব; িকয়েনা মই িপতৃৰ ওচৰৈল যাওঁ
13 েতামােলােক েমাৰ নােমেৰ িযহেক খুিজবা, মই তােক পূণর্ কিৰম;
তােত িপতা, পুত্রৰ দ্বাৰাই েযন মিহমািন্বত হয় 14 েতামােলােক েমাৰ
নােমেৰ যিদ িকবা েখাজা, েতেনহেল েসয়া মই পূণর্ কিৰম

15 েতামােলােক যিদ েমাক েপ্রম কৰা, েতেনহেল েমাৰ আজ্ঞােবাৰ
পালন কিৰবা 16আৰু মই িপতৃৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰম, েতওঁ যােত
েতামােলাকক আন এজন সহায়কতর্ া িদেয় আৰু েতওঁ েযন িচৰকাল
েতামােলাকৰ লগত থােক৷ 17 েসই সতয্ৰ আত্মাক জগেত গ্রহণ
কিৰব েনাৱােৰ; িকয়েনা জগেত েতওঁক েনেদেখ আৰু নাজােনও;
েতামােলােক হ’েল েতওঁক জানা; িকয়েনা েতওঁ েতামােলাকৰ সেঙ্গ
সেঙ্গ থােক আৰু েতওঁ েতামােলাকৰ মাজত থািকব

18 মই েতামােলাকক অনাথৈক এিৰ নাযাওঁ; মই েতামােলাকৰ
ওচৰৈল আেকৗ আিহম 19অলপ সময়ৰ পাছত জগেত েমাক পূণৰ
েদিখবৈল নাপায়, িকন্তু েতামােলােক হ’েল েমাক েদখা পাবা; কাৰণ
মই জীয়াই আেছঁা বােব েতামােলােকা জীয়াই থািকবা 20 েসইিদনা
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েতামােলােক জািনবা েয, মই িপতৃত আেছঁা আৰু েতামােলােকা েমাত
আছা, মেয়া েতামােলাকত আেছঁা

21 িয জেন েমাৰ আজ্ঞা পাই পালন কেৰ, েসই জেন েমাক েপ্রম
কেৰ; আৰু িয জেন েমাক েপ্রম কেৰ, েসই জন েমাৰ িপতৃৰ েপ্রমৰ
পাত্র হ’ব আৰু মেয়া েসই জনক েপ্রম কিৰ, েতওঁৰ আগত িনজেক
প্রকাশ কিৰম ” 22 েতিতয়া ঈষ্কিৰেয়াতীয়া নহয়,আন িযহুদাই েতওঁক
ক’েল, “েহ প্রভু, িকেনা হ’ল েয, আপুিন জগতৰ আগত প্রকািশত
নহয়, িকন্তু আমাৰ আগত িনজেক প্রকাশ কিৰব?”

23 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “েকােনােৱ যিদ েমাক েপ্রম
কেৰ, েতেনহেল েতওঁ েমাৰ বাকয্ পালন কিৰব; েমাৰ িপতৃেয় েতওঁক
েপ্রম কিৰব, আৰু আিম েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ, েতওঁেৰ ৈসেত িনবাস
কিৰম 24 িয জেন েমাক েপ্রম নকেৰ, েসই জেন েমাৰ বাকয্ও
পালন নকেৰ; আৰু িয বাকয্ েতামােলােক শুিনবৈল পাইছা, েসই
বাকয্ েমাৰ নহয়, িকন্তু েমাক পেঠাৱা িপতৃৰেহ

25 মই েতামােলাকৰ লগত থােকােতই, এইেবাৰ কথা েতামােলাকক
ক’েলা; 26 িকন্তু েসই সহায়কতর্ া পিবত্র আত্মা, িয জনক িপতৃেয় েমাৰ
নােমেৰ পিঠয়াব, েতওঁ েতামােলাকক সকেলা িশক্ষা িদব আৰু মই
েতামােলাকক িয িয ৈকেছঁা, এইআটাই কথা েতামােলাকক েসঁাৱৰাব
27 মই েতামােলাকৈল শািন্ত এিৰ যাওঁ, েমাৰ শািন্ত েতামােলাকক
িদওঁ; জগেত েযেনৈক িদেয় মই েতেনৈক িনিদওঁ েতামােলাকৰ
হৃদয় বয্াকুল নহওক, আৰু ভয়াতুেৰা নহওক

28 মই েতামােলাকক িয দেৰ ক’েলা, েসই িবষেয় েতামােলােক
শুিনলা, মই ৈগ েতামােলাকৰ ওচৰৈল পুনৰ আিহম৷ েতামােলােক
যিদ েমাক েপ্রম কৰা, েতেনহ’েল মই িপতৃ ওচৰৈল যাব ওেলাৱাৰ
কাৰেণ েতামােলােক আনন্দ কিৰলােহঁেতন; িকয়েনা িপতৃ েমাতৈক
মহান 29 এইেবাৰ ঘটা কালত েতামােলােক েযন িবশ্বাস কৰা, এই
কাৰেণ ঘটাৰ আেগেয়, মই েতামােলাকক এইেবাৰ কথা ক’েলঁা

30 েতামােলাকৰ ৈসেত মই অিধক কথা এিতয়া নহ’ম, িকয়েনা
জগতৰ অিধকাৰী আিহেছ; আৰু েমাৰ ওচৰত তাৰ এেকা নাই
31 িকন্তু মই েয িপতৃক েপ্রম কেৰঁা, আৰু িপতৃেয় েমাক িদয়া
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আজ্ঞােবাৰ মই েয পালন কেৰঁা, এই িবষেয় জগেত জািনবৈল; এিতয়া
উঠা, আিম ইয়াৰ পৰা যাওঁহক ”

15 অধয্ায়
কাযর্ৰ িবষেয় িশষয্ সকলৰ ৈসেত যীচুৰ কেথাপকথন

1 “মেয়ই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা; েমাৰ িপতৃ েখিতয়ক 2 গুচাই েপলায়
আৰু িয িয ডালত গুিট ধেৰ; েসইেবাৰ ডালত পুনৰ অিধক গুিট
ধিৰবৈল েতওঁ পিৰষ্কাৰ কিৰ িদেয়

3 মই েতামােলাকক েকাৱা িশক্ষাৰ েযােগিদ েতামােলাক এিতয়া
পিৰষৃ্কত ৈহছা 4 েতামােলাক েমাত সংযুক্ত ৈহ থাকা, মেয়া
েতামােলাকৰ ৈসেত সংযুক্ত ৈহ থািকম দ্রাক্ষালতাত লািগ
নাথািকেল, ডালত েযেনৈক গুিট ধিৰব েনাৱােৰ, েতেনৈক েমাৰ
লগত নাথািকেল, েতামােলােক ফলবন্ত হব েনাৱািৰবা

5 মেয়ই দ্রাক্ষালতা, েতামােলাক ডাল; িয জন েমাৰ লগত থােক
আৰু মেয়া িয জনত থােকঁা, েসই জন বহু ফলৱান হয়; িকয়েনা
েমাৰ বািহেৰ েতামােলােক এেকা কিৰব েনাৱাৰা 6 েকােনােৱ যিদ
েমাৰ লগত নাথােক, েতেনহ’েল েতওঁক শুকান ডালৰ দেৰ বািহৰৈল
েপেলাৱাত, িস শুকাই যায় আৰু েসইেবাৰ েগাটাই জুইত েপলাই
িদয়া হয়, তােত েসইেবাৰ েপাৰা যায় 7 েতামােলাক যিদ েমাত থাকা
আৰু েমাৰ িশক্ষাও যিদ েতামােলাকত থােক, েতেনহ’েল িয ইচ্ছা
কৰা, তােক েখাজা, েসয়াই েতামােলাকৈল কৰা হব

8 ইয়ােত েমাৰ িপতৃ মিহমািন্বত হয়, েতামােলােক অিধক ফল ধিৰ
িনজেক প্রমাণ কৰা েয, েতামােলাক েমাৰ প্রকৃত িশষয্ 9 িপতৃেয়
েযেনৈক েমাক েপ্রম কিৰেল, মেয়া েতামােলাকক েতেনৈক েপ্রম
কিৰেলঁা; েতামােলােক েমাৰ েপ্রমেত থাকা

10 যিদ েমাৰ আজ্ঞা পালন কৰা, েতেনহেল, মই েযেনৈক িপতৃৰ
আজ্ঞা পালন কিৰ, েতওঁৰ েপ্রমত থােকঁা; েতামােলােকা েতেনৈক
েতওঁৰ েপ্রমেত থািকবা 11 েমাৰ আনন্দ েতামােলাকত েযন থােক
আৰু েতামােলাকৰআনন্দ েযন সমূ্পণর্ হয়, এই কাৰেণ েতামােলাকক
এইেবাৰ কথা মই ক’েলঁা
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12 এই েমাৰ আজ্ঞা, মই েযেনৈক েতামােলাকক েপ্রম কিৰেলঁা,
েতেনৈক েতামােলােকও পৰস্পেৰ েপ্রম কিৰবা 13 বনু্ধৰ বােব
িনজৰ প্রাণ িদয়াৰ দেৰ েশ্রষ্ঠ েপ্রম আন ক’েতা নাই

14 েতামােলাকক মই িয িয আজ্ঞা িদওঁ, েসইেবাৰ যিদ পালন কৰা,
েতেনহেল েতামােলাক েমাৰ বনু্ধ 15এিতয়াৰ পৰা মই েতামােলাকক
দাস বুিল নকওঁ, িকয়েনা প্রভুেৱ িয কেৰ দােস েসই িবষেয় নাজােন
মই েতামােলাকক বনু্ধ বুিল কওঁ, িকয়েনা েমাৰ িপতৃৰ পৰা িয িয
শুিনেলঁা; েসই িবষয়েবাৰ েতামােলাকক জনােলঁা

16 েতামােলােক েয েমাক মেনানীত কিৰলা এেন নহয়, মইেহ
েতামােলাকক মেনানীত কিৰেলঁা; আৰু েতামােলাক েযন ফলৱন্ত
েহাৱা, তােত েতামােলাকৰ ফল েযন স্থায়ী হয় েমাৰ নােমেৰ িপতৃৰ
আগত িয খুিজবা, েসয়াই েতওঁ েতামােলাকক িদব, এই কাৰেণ
েতামােলাকক িনযুক্ত কিৰেলঁা 17 মই েতামােলাকক এইেবাৰ আজ্ঞা
িদেছঁা, েতামােলােক পৰস্পেৰ ইজেন িসজনক েপ্রম কিৰবা

18 জগেত যিদ েতামােলাকক ঘৃণা কেৰ, েতেনহেল জািনব
লােগ েয েতামােলাকক ঘৃণা কৰাৰ পূেবর্ েমােকই ঘৃণা কিৰেল
19 েতামােলাক জগতৰ েহাৱা হ’েল, জগেত েতামােলাকক িনজৰ
েলাকৰ দেৰ েপ্রম কিৰেলেহঁেতন; িকন্তু েতামােলাক জগতৰ
েনােহাৱা মই েতামােলাকক জগতৰ মাজৰ পৰা মেনানীত কিৰেলঁা,
এই কাৰেণ জগেত েতামােলাকক ঘৃণা কেৰ

20 মই েতামােলাকক িয িশক্ষা িদেলঁা েসই িবষেয় েসঁাৱৰণ কৰা,
‘এজন দাস েতওঁৰ গৰাকীতৈক ডাঙৰ নহয়৷’ েতওঁেলােক যিদ
েমাক তাড়না কিৰেল, েতেনহেল েতামােলাকেকা তাড়না কিৰব;
েমাৰ বাকয্ যিদ পালন কেৰ, েতেনহেল েতামােলাকৰ বাকয্ও পালন
কিৰব 21 িকন্তু িয জেন েমাক পিঠয়ােল, েতওঁক েতওঁেলােক
নজনাৰ কাৰেণ, েমাৰ নামৰ কাৰেণ েতামােলাকক এইদেৰ কিৰব
22 মই আিহ েতওঁেলাকক কথা েনােকাৱা হ’েল, েতওঁেলাকৰ
পাপ নহ’লেহঁেতন; িকন্তু এিতয়া পাপৰ িবষেয় আপিত্ত দশর্াবৈল
েতওঁেলাকৰ েকােনা উপায় নাই
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23 িয জেন েমাক ঘৃণা, েসই জেন েমাৰ িপতৃেকা ঘৃণা কেৰ
24 িয কমর্ আন েকােনােৱ েকিতয়াও কৰা নাই, মই েতওঁেলাকৰ
মাজত েতেন কমর্ নকৰা হ’েল, েতওঁেলাকৰ পাপ নহলেহঁেতন; িকন্তু
এিতয়া েমাক আৰু েমাৰ িপতৃৰ কমর্েবাৰক েতওঁেলােক েদিখেল,
তথািপ েতওঁেলােক আমাক ঘৃণা কিৰেল 25 িবধান-শাস্ত্রৰ এই বাকয্
পূণর্ হবৈল, এই সকেলা ঘিটল; েযেনদেৰ েতওঁেলাকৰ শাস্ত্রত িলখা
আেছ, ‘েকােনা কাৰণ েনােহাৱােতা েতওঁেলােক েমাক ঘৃণা কিৰেল’

26 িকন্তু িপতৃৰ পৰা ওেলাৱা েসই সহায়কতর্ া আিহব, েসই অগ্রসৰ
েহাৱা সতয্ৰ আত্মাক মই েযিতয়া েতামােলাকৈল পঠাম, েতিতয়া েতওঁ
েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদব 27 েতামােলাক আিদেৰ পৰা েমাৰ লগত
থকাৰ কাৰেণ, েতামােলােকও সাক্ষয্ িদবা ”

16 অধয্ায়
1 “মই েতামােলাকক এই সকেলােবাৰ কথা এই কাৰেণ কেলঁা,

যােত েতামােলাকৰ িনজৰ িবশ্বাসত িবিঘিন নজেন্ম৷ 2 মানুহেবােৰ
নাম-ঘৰৰ পৰা েতামােলাকক বািহৰ কিৰব, েসই কালত েতামােলাকক
বধ কেৰঁাতা প্রিতজেন ঈশ্বৰৰ েসৱা কিৰেছঁা বুিল ভািবব, এেন কাল
আিহ আেছ

3 েতওঁেলােক েমাৰ িপতৃক আৰু েমাক নজনাৰ কাৰেণ এেন
কমর্েবাৰ কিৰব 4 িকন্তু েযিতয়া েসই সময়আিহব, েতিতয়া মই েকাৱা
কথােবাৰ েতামােলােক েযন েসঁাৱিৰবা, এই কাৰেণ মই এইেবাৰ কথা
এিতয়া েতামােলাকক ক’েলঁা মই েতামােলাকৰ লগত থকাৰ কাৰেণ,
এইেবাৰ কথা আৰম্ভিণেৰ পৰা েকাৱা নািছেলঁা

5 িকন্তু িয জেন েমাক পিঠয়াইেছ, এিতয়া মই েতওঁৰ ওচৰৈল ঘুিৰ
যাওঁ; তথািপ েতামােলাকৰ েকােনও েমাক এইদেৰ সুিধব িনিবচৰা,
‘তুিম েনা কৈল ৈগ আছা’? 6 িকন্তু মই েতামােলাকক এইেবাৰ কথা
েকাৱা কাৰেণ, েতামােলাকৰ হৃদয় েবজাৰেৰ ভিৰ পিৰেছ

7 তথািপ, মই েতামােলাকক সঁচাৈক ৈকেছঁা; মই েযাৱাই
েতামােলাকৰ পেক্ষ ভাল, িকয়েনা মই নগ’েল, েতামােলাকৰ ওচৰৈল
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েসই সহায়কতর্ া নািহব; িকন্তু মই গ’েল েতামােলাকৰ ওচৰৈল েতওঁক
পিঠয়াই িদম

8 েতওঁ েযিতয়া আিহব, েতওঁ পাপৰ িবষেয়, ধাির্মকতাৰ িবষেয়
আৰু েসাধ-িবচাৰৰ িবষেয়, জগতক েদাষৰ প্রমাণ িদব 9 েতওঁ
পাপৰ সম্পকর্ ত েচতনা িদব, িকয়েনা েতওঁেলােক েমাক িবশ্বাস
নকেৰ; 10 ধাির্মকতাৰ িবষেয় বুজাব, িকয়েনা মই এিতয়া িপতৃৰ
ওচৰৈল যাওঁ, েতামােলােক েমাক এিতয়া েদিখবৈল নাপাবা; 11আৰু
েসাধ-িবচাৰৰ িবষেয় েচতনা িদব, িকয়েনা এই জগতৰ অিধকাৰীৰ
েসাধ-িবচাৰ কৰা হ’ল

12 েতামােলাকক ক’বৈল েমাৰ অেনক কথা আেছ, িকন্তু েসই
কথা এিতয়া গ্রহণ কিৰবৈল অিতিৰক্ত হব 13 িকন্তু েসই সতয্ৰ
আত্মা েযিতয়া আিহব, েতিতয়া েতওঁ আটাই সতয্ৈল েতামােলাকক
পথ েদখুৱাই িনব; িকয়েনা েতওঁ িনজৰ পৰা এেকা কথা নক’ব; িকন্তু
িয কথা শুিনব, েসই িবষেয়েহ ক’ব আৰু েতামােলাকক ভিবষয্তৰ
কথা জনাব 14 েতওঁ েমাক মিহমািন্বত কিৰব; িকয়েনা েমাৰ িয
আেছ, েতওঁ তাৰ পৰা ৈল, েতামােলাকক জনাব

15 িপতৃৰ িয িয আেছ, েসই সকেলা েমাৰ; এই েহতুেক মই ক’েলঁা,
সতয্ৰ আত্মাই েমাৰ পৰা সকেলা গ্রহণ কিৰ েতামােলাকৰ আগত
েঘাষণা কিৰব 16 িকছু সময়ৰ পাছত েতামােলােক েমাক েদিখবৈল
েনােপাৱা; িকন্তু আেকৗ অলপ সময়ৰ পাছত, েমাক েদিখবৈল
পাবা ”

17 েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ েকােনা েকােনােৱ
পৰস্পৰৰ মাজত আেলাচনা কিৰ ক’েল, “েতওঁ আমাক িক কবৈল
িবচািৰেছ, িকছু সময়ৰ পাছত েমাক েদিখবৈল েনােপাৱা; িকন্তুআেকৗ
অলপ সময়ৰ পাছত েমাক েদিখবৈল পাবা; ‘কাৰণ মই িপতৃৰ ওচৰৈল
যাওঁ’? েতওঁ এই কথা িকয় কেল আিম বুিজ েপাৱা নাই৷” 18এেতেক
েতওঁেলােক ক’েল, “েতওঁেনা এইেটা িক ৈকেছ, ‘অলপ সময়’?
েতওঁ িক কথা ৈক আেছ আিম নাজােনা ”

19 যীচুেৱ েদিখেল েয েতওঁেলােক েতওঁক সুিধবৰ বােব আগ্রহী,
েসেয়েহ মনৰ ভাব বুিজ পাই েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েয
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েতামােলাকক কেলঁা, ‘িকছু সময়ৰ পাছত েতামােলােক েমাক
েদিখবৈল েনােপাৱা, িকন্তু আেকৗ অলপ সময়ৰ পাছত েমাক
েদিখবৈল পাবা’, এই কথাৰ ওপৰেত েতামােলােক আেলাচনা কিৰ
আছা েন?” 20 মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েতামােলােক
ক্রন্দন আৰু িবলাপ কিৰবা, িকন্তু জগেত আনন্দ কিৰব; েতিতয়া
েতামােলােক েশাক কিৰবা; িকন্তু পাছত েতামােলাকৰ েসই েশাক
আনন্দ ৈহ যাব 21 প্রসৱৰ সময়ত উপিস্থত েহাৱাত মিহলাই প্রসৱৰ
েবদনাত দুখ পায়; িকন্তু সন্তান ওপিজেলই, জগতৈল এিট িশশু জন্ম
েহাৱাৰ আনন্দত, েবিছ সময়ৈল েসই েবদনা েতওঁৰ মনত নাথােক

22 িঠক েসইদেৰ েতামােলােকও এিতয়া দুখত আছা; িকন্তু
মই আেকৗ েতামােলাকক েদখা িদম; েতিতয়া েতামােলাকৰ হৃদয়
আনিন্দত হ’ব আৰু েতামােলাকৰ েসই আনন্দ েকােনও েতামােলাকৰ
পৰা কািঢ় িনব েনাৱািৰব 23 েসইিদনা েমাক এেকা প্রশ্ন নুসুিধবা৷
মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েতামােলােক েমাৰ নােমেৰ িপতৃৰ
আগত যিদ িকবা েখাজা, েতেনহেল েতওঁ েতামােলাকক িদব
24 এিতয়াৈলেক েমাৰ নােমেৰ েতামােলােক এেকা েখাজা নাই;
েখাজা, েতিতয়ােহ পাবা, েতিতয়া েতামােলাকৰ আনন্দ পিৰপূণর্ হব

25এইেবাৰ কথা উপমােৰ মই েতামােলাকক ক’েলা, িয সময়ত মই
েতামােলাকক উপমা িদব েনাৱািৰম, প্রকাশৈক িপতৃৰ কথা জনাম,
এেন সময় আিহেছ

26 েসইিদনা িয েখাজা, েমাৰ নােমেৰ খুিজবা; আৰু মই
েতামােলাকক েকাৱা নাই েয, মই েতামােলাকৰ ৈহ িপতৃ ওচৰত প্রাথর্না
কিৰম; 27 িকয়েনা িপতৃেয় িনেজই েতামােলাকক েপ্রম কেৰ; কাৰণ
েতামােলােক েমাক েপ্রম কিৰলা আৰু মই েয িপতৃৰ পৰা আিহেছঁা,
ইয়ােকা িবশ্বাস কিৰলা 28 মই িপতৃৰ ওচৰৰ পৰা জগতৈল আিহেলঁা;
আেকৗ জগতক এিৰ এিতয়া মই িপতৃৰ ওচৰৈল যাওঁ ”

29 েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকেল ক’েল, “চাওক, আপুিন এিতয়া
স্পষ্টৈক কব ধিৰেছ; আপুিন েকােনা কথা অস্পষ্টৈক ৈক থকা নাই
30 এিতয়া আিম বুিজ পােলঁা েয আপুিন সকেলা জােন, েকােনা
বয্িক্তেয় আেপানাক সুধাৰ আগেতই আপুিন তাৰ উত্তৰ িদব পােৰ,
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আপুিন েয ঈশ্বৰৰ পৰা আিহেছ, ইয়ােক আিম িবশ্বাস কিৰেছঁা
31 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “এিতয়া িবশ্বাস কিৰছা েন?”

32 েচাৱা, এেন সময় আিহেছ, আৰু প্রকৃেত এেন সময় আিহব,
েযিতয়া েতামােলােক িনজ িনজ সা-সম্পিত্তত েগাট েগাট ৈহ থািকবা
আৰু েমাক অকলশৰীয়াৈক এিৰ যাবা, তথািপ মই অকলশৰীয়া নহওঁ,
িকয়েনা িপতৃ েমাৰ লগত আেছ 33 এই কাৰেণ মই েতামােলাকক
এইেবাৰ কথা ক’েলঁা, যােত েতামােলােক েমাৰ শািন্ত েপাৱা৷ জগতত
েতামােলােক কষ্ট পাবা; িকন্তু িনভর্ য় েহাৱা; মই জগতৰ ওপৰত জয়
কিৰেলঁা ”

17 অধয্ায়
যীচুৰ প্রাথর্না

1 যীচুেৱ এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত, স্বগর্ৈল চকু তুিল ক’েল,
“েহ িপতৃ, এিতয়া সময় ৈহেছ; েতামাৰ পুত্রক মিহমািন্বত কৰা, যােত
েতামাৰ পুত্রেয়া েতামাক মিহমািন্বত কিৰব পােৰ; 2 িয দেৰ সকেলােক
অনন্ত জীৱন িদবৈল তুিম সকেলা মানুহৰ ওপৰত েতামাৰ পুত্রক
অিধকাৰ কিৰবৈল িদলা

3 এইেটােৱ অনন্ত জীৱন; একমাত্র সতয্ ঈশ্বৰ িয তুিম, েতামাক
আৰু তুিম পেঠাৱা যীচু খ্রীষ্টক েতওঁেলােক েযন জােন 4 তুিম েমাক
িয কমর্ কিৰবৈল িদিছলা, েসয়া মই িসদ্ধ কিৰ পৃিথৱীত েতামাক
মিহমািন্বত কিৰেলঁা 5 এিতয়া, েহ িপতৃ, েতামাৰ সািন্নধয্েৰ েমাক
মিহমািন্বত কৰা৷ জগত সৃষ্টিৰ পূেবর্ েতামাৰ ৈসেত েমাৰ িয মিহমা
আিছল, েসই মিহমােৰ, এিতয়া েমাক মিহমািন্বত কৰা

6 তুিম এই জগতৰ মাজৰ পৰা িয সকল মানুহক েমাক িদলা,
েসই সকলৰ আগত মই েতামাৰ নাম প্রকাশ কিৰেলঁা; েতওঁেলাক
েতামােৰই আিছল, তুিম েতওঁেলাকক েমাক িদলা; আৰু েতওঁেলােক
েতামাৰ বাকয্ ধিৰ ৰািখেছ 7এিতয়া েতওঁেলােক জািনেছ, তুিম েমাক
িয িয িদিছলা, েসই সকেলােৱই েয, েতামাৰ কাষৰ পৰাই ৈহেছ৷
8 িকয়েনা তুিম িয বাকয্ েমাক িদলা, েসই বাকয্ মই েতওঁেলাকক
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িদেলঁা আৰু েতওঁেলােক েসই সকেলােক গ্রহেণা কিৰেল, মই েয
েতামাৰ পৰা আিহেলঁা, ইয়ােকা েতওঁেলােক সঁচাৈক জািনেল আৰু
তুিম েয েমাক পঠালা েসয়াও িবশ্বাস কিৰেল

9 মই েতওঁেলাকৰ কাৰেণ প্রাথর্না কিৰেছঁা মই েগােটই জগতৰ
কাৰেণ প্রাথর্না কৰা নাই, িকন্তু িয সকলক েমাক িদলা, েতওঁেলাকৰ
কাৰেণেহ কিৰেছঁা; িকয়েনা েতওঁেলাক েতামাৰ৷ 10 েমাৰ সকেলা বস্তু
েতামাৰ আৰু িয িয েতামাৰ, েসই সকেলােৱই েমাৰ; মই েতামাৰ
েযােগিদেয়ই েসইেবাৰত মিহমািন্বত ৈহেছঁা 11 মই এই জগতত েবিছ
িদন নাথােকা; িকন্তু এই েলাক সকল হ’েল জগতত থািকব, মই
েতামাৰ ওচৰৈল যাওঁ েহ পিবত্র িপতৃ,আিম েযেনৈক এক ৈহআেছঁা,
েতামাৰ নােমেৰ েমাক িদয়া েলাক সকেলা েযন েতেনৈক এক হব
পােৰ৷

12 মই েতওঁেলাকৰ লগত থকা সময়ত, তুিম িয নাম েমাক
িদছা, েতামাৰ েসই নামত মই েতওঁেলাকক ৰক্ষা কিৰেলঁা; আৰু
মই েতওঁেলাকক পহৰা িদেলঁা; তােত েতওঁেলাকৰ এজেনা িবনষ্ট
নহ’ল, েকৱল িবনাশৰ পুত্রেহ শাস্ত্রীয় বচন িসদ্ধ কিৰবৈল িবনষ্ট হ’ল
13 িকন্তু এিতয়া মই েতামাৰ ওচৰৈল আিহেছঁা; এই কাৰেণ জগতত
থােকােতই এইেবাৰ কথা ৈকেছঁা েমাৰ আনন্দ েযন েতওঁেলােক
সমূ্পণর্ৰূেপ পায়৷ 14 মই েতামাৰ বাকয্ েতওঁেলাকক িদেলঁা; িকন্তু
জগেত েতওঁেলাকক ঘৃণা কেৰ, কাৰণ েতওঁেলাক জগতৰ নহয়; মই
েযেনৈক জগতৰ নহওঁ৷

15 েতওঁেলাকক এই জগতৰ পৰা িনবৈল মই েতামাক প্রাথর্না
নকেৰঁা, িকন্তু তুিম েতওঁেলাকক চয়তানৰ পৰা ৰক্ষা কৰা
16 েতওঁেলাক জগতৰ নহয়, মই েযেনৈক জগতৰ নহওঁ 17 েতামাৰ
বাকয্ই সতয্; সতয্তােৰ েতামাৰ েসৱা কিৰবৈল েতওঁেলাকক পিবত্র
কৰা

18 তুিম েযেনৈক েমাক জগতৈল পঠালা, মেয়া েতেনৈক
েতওঁেলাকক জগতৈল পঠােলঁা 19 েতওঁেলাকৰ কাৰেণ মই িনজেক
পিবত্র কিৰেছঁা, যােত েতওঁেলােকা সতয্ ৰূেপ পিবত্র হব পােৰ৷

20 মই েকৱল এওঁেলাকৰ কাৰেণ প্রাথর্না নকেৰঁা, িকন্তু এওঁেলাকৰ
বাকয্ৰ দ্বাৰাই েমাক িবশ্বাস কৰা সকেলােৰ কাৰেণ প্রাথর্না কেৰঁা,
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21 গিতেক েতওঁেলাক েযন সকেলােৱ এক হয়; েহ িপতৃ, তুিম
েযেনৈক েমাৰ লগত আছা, েতেনৈক মেয়া েতামাৰ লগত আেছঁা,
েতেনৈক েতওঁেলােকও েযন আমাৰ লগত থােক, তােত জগেত েযন
িবশ্বাস কেৰ তুিম েয েমাক পিঠয়ালা৷

22আৰু তুিম েমাক িয মিহমা িদলা, েসই মিহমা মেয়া েতওঁেলাকক
িদেলঁা, েসই কাৰেণ েতওঁেলাক এক; আিম সকেলােৱই েযন এক হব
পােৰঁা, 23 তাৰ বােব মই েতওঁেলাকত আৰু তুিম েমাৰ লগত থািকবা,
এইদেৰ েতওঁেলাক েযন সমূ্পণর্ৈক এক হয়, জগেত যােত জােন তুিম
েমাক পিঠয়াইছা, আৰু তুিম েযেনৈক েমাক েপ্রম কিৰলা, েতেনৈক
েতওঁেলাকেকা েপ্রম কৰা৷

24 েহ িপতৃ, মই িবচােৰা, তুিম েমাক িয িদছা, িয ঠাইত মই আেছঁা,
েতওঁেলােকা েযন েমাৰ লগত েসই ঠাইত থােক, তুিম িয মিহমা েমাক
িদছা েসই মিহমা েযন েতওঁেলােক েদিখবৈল পায়; কাৰণ জগত স্থাপন
কৰাৰ পূেবর্ই তুিম েমাক েপ্রম কিৰলা৷

25 েহ নয্ায়ৱান িপতৃ, জগেত েতামাক নাজািনেল, িকন্তু মই
েতামাক জািনেলঁা; আৰু তুিম েয েমাক পঠালা, েসয়া েতওঁেলােকও
জািনেল 26 তুিম েকান হয়, েসই িবষেয় মই েতওঁেলাকৰ ওচৰত
প্রকাশ কিৰেছঁা, আৰু ইয়াৰ পাছেতা মই ইয়ােক কিৰ থািকম, েতিতয়া
তুিম েমাক েযেন েপ্রম কৰা, েতওঁেলােকও এেকদেৰ আন েলাকক
েপ্রম কিৰব আৰু মই েতওঁেলাকৰ লগত থািকম

18 অধয্ায়
যীচুক ধিৰ, হানন আৰু কায়াফাৰ আগৈল িনয়া িপতেৰ েতওঁক

অস্বীকাৰ কৰা
1 যীচুেৱ এইেবাৰ কথা ৈক, িকেদ্রাণ উপতয্কাৰ িসপােৰ য’ত এখন

বািগছা আিছল, েসই ঠাইৈল েতওঁ িশষয্ সকলৰ ৈসেত তাৈল ওলাই
গ’ল; আৰু েসই বািগচাত েতওঁ আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল েসামাল
2 শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদয়া িযহূদায় েসই ঠাই িচিন পাইিছল; িকয়েনা
যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক লগত ৈল বহুত বাৰ েসই ঠাইৈল ৈগিছল
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3 েতিতয়া িযহূদায় প্রধান পুেৰািহত, ফৰীচী সকলৰ িবষয়া আৰু ৈসনয্ৰ
দল এটাৰ ৈসেত েজঁাৰ, আিৰয়া আৰু অস্ত্র-শস্ত্র ৈল, েসই ঠাইত
উপিস্থত হ’ল

4 েতিতয়া যীচুেৱ, েতওঁৰ প্রিত িক ঘিটবৈল ৈগ আেছ েসই
িবষেয় আেগেয় জনাৰ বােব, েতওঁেলাকৰ আগৈল ওলাই ৈগ েতওঁ
সুিধেল, “েতামােলােক েকান জনক িবচািৰছা?” 5 েতওঁেলােক উত্তৰ
িদেল, “নাচৰতীয়া যীচুক ” যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মেয়ই েসই
জন ” েতওঁক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদয়া িযহূদাও েতওঁেলাকৰ ৈসেত
িথয় ৈহ আিছল

6 েযিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “মেয়ই েসই জন”, েতিতয়া
েতওঁেলাক পাছ হঁুহিকআিহলআৰু মািটত পিৰ গ’ল 7 েতিতয়া েতওঁ
েতওঁেলাকক আেকৗ সুিধেল, “েতামােলােক েকান জনক িবচািৰছা?”
েতওঁেলােক ক’েল, “নাচৰতীয়া যীচুক ”

8 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই েতামােলাকক ৈকেছঁা, মেয়ই েসই
জন; এেতেক যিদ েমাক িবচািৰছা, েতেনহেল এওঁেলাকক যাবৈল
িদয়া ” 9 েতওঁ আেগেয় েকাৱা কথা সমূ্পণর্ হবৈল এইেবাৰ ঘিটল
েতওঁ ৈকিছল, “েমাক িয সকলক িদলা, েতওঁেলাকৰ এজনেকা মই
েহৰুওৱা নাই ”

10 েতিতয়া িচেমান িপতৰৰ, এখন তেৰাৱাল আিছল, েতওঁ েসই
তেৰাৱাল ফঁাকৰ পৰা উিলয়াই, মহা-পুেৰািহতৰ দাসক ঘাপ মািৰ,
তাৰ েসঁা কাণ খন কািট েপলােল েসই দাসৰ নাম আিছল ‘মল্ক’
11 েতিতয়া যীচুেৱ িপতৰক ক’েল, “তেৰাৱাল ফাকত সুমুৱাই েথাৱা;
িপতৃেয় েমাক িয দূখৰ পান-পাত্র িদেল, মই তােত পান নকিৰম েন?”

12 েতিতয়া ৈসনয্ দল আৰু েতওঁেলাকৰ েসনাপিত আৰু ইহুদী
সকলৰ ৰখীয়ােবােৰ যীচুক ধিৰ বািন্ধ, 13 প্রথমেত হাননৰ ওচৰৈল
ৈল গ’ল; িকয়েনা েতওঁ েসই বছৰত মহা-পুেৰািহত েহাৱা কায়াফাৰ
শহুেৰক আিছল 14 এই কায়াফাই ইহুদী সকলক পৰামশর্ িদিছল েয,
‘েলাক সকলৰ কাৰেণ এজন মানুহ মৰা ভাল’

15 েতিতয়া িচেমান িপতৰ আৰু আন এজন িশষয্ যীচুৰ পােছ
পােছ গ’ল েসই িশষয্ৰ মহা-পুেৰািহতৰ ৈসেত িচনািক থকা বােব
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যীচুেৰ ৈসেত মহা-পুেৰািহতৰ েচাতালৈল েসামাই গ’ল 16 িকন্তু
িপতৰ দুৱাৰৰ বািহৰত িথয় ৈহ থািকল এই েহতুেক মহা-পুেৰািহতৰ
িচনািক েসই আন িশষয্ই আেকৗ বািহৰৈলআিহ, দুৱৰী মিহলা গৰাকীক
ৈক, িপতৰক িভতৰৈল আিনেল

17 তােত েসই দুৱৰী মিহলা গৰাকীেয় িপতৰক ক’েল, “তুিমও এই
মানুহ জনৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ এজন নহয় েন?” েতওঁ ক’েল,
“মই নহয় ” 18 েসই ঠাইেত দাস আৰু ৰক্ষকেবােৰ ঠাণ্ডাৰ কাৰেণ
জুই জ্বলাইিছল আৰু িথয় ৈহ জুই পুৱাই আিছল; িপতেৰও িসহঁতৰ
লগত িথয় ৈহ জুই পুৱাই আিছল

19 েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত যীচুক, েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ িবষেয়
আৰু িশক্ষাৰ িবষেয় সুিধেল 20 যীচুেৱ েতওঁক উত্তৰ িদ ক’েল,
“মই জগতৰ আগত মুকিলৈক ক’েলঁা; মই নাম-ঘৰত আৰু মিন্দৰত,
ইহুদী সকলৰ েগাট েখাৱা ঠাইত সদায় িশক্ষা িদেলঁা আৰু েকিতয়াও
গুপুেত এেকা েকাৱা নাই 21আেপানােলােক েমাক িকয় সুিধ আেছ?
েতওঁেলাকক েসাধক িয সকেল েমাৰ কথা শুিনেল; েতওঁেলাকক মই
িক ক’েলা, েসই িবষেয় েতওঁেলােক জােন ”

22 যীচুেৱ এইেবাৰ কথা েকাৱাত, ওচৰত িথয় ৈহ থকা
েটেকলােবাৰৰ মাজৰ এজেন যীচুক চৰ মািৰেল আৰু ক’েল, “এেন
ধৰণৰ উত্তৰ মহা-পুেৰািহতক িকয় িদছা?” 23 যীচুেৱ েতওঁক উত্তৰ
িদেল, “যিদ মই িকবা অনয্ায় কথা ৈকেছঁা, েতিতয়াহেল অনয্ায় কথাৰ
প্রমাণ িদয়া; িকন্তু যিদ মই সিঠক কথা ৈকেছঁা, েতেনহেল েমাক
িকয় মািৰছা?” 24 তাৰ পাছত হানেন যীচুক, মহা-পুেৰািহত কায়াফাৰ
ওচৰৈল পঠাই িদেল, যীচুক েতিতয়া বািন্ধ েথাৱা আিছল

25 তােত িচেমান িপতেৰ িথয় ৈহ জুই পুৱাই আিছল তাত থকা
মানুহেবােৰ েতওঁক সুিধেল, “তুিমও েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ মাজৰ
এজন নহয় েন?” েতওঁ অস্বীকাৰ কিৰ ক’েল, “মই নহয় ” 26 মহা-
পুেৰািহতৰ এজন দােস, িয জনৰ কাণ িপতেৰ কািট েপলাইিছল,
েতওঁৰ সমন্ধীয় এজেন ক’েল, “মই েতামাক েতওঁৰ লগত বািগছাত
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েদখা নািছেলা েন?” 27 েতিতয়া িপতেৰ আেকৗ অস্বীকাৰ কিৰেল;
আৰু েসই সময়েত তৎক্ষণাত কুকুৰাই ডাক িদেল

পীলাতৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ আৰু প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা
28 ইয়াৰ পাছত েতওঁেলােক যীচুক কায়াফাৰ ঘৰৰ পৰা

িপ্রটিৰয়মৈল ৈল গ’ল; েতিতয়া সময় ৰািতপুৱা আিছল; েতওঁেলােক
িনেজই িপ্রটিৰয়ামৰ িভতৰত েসামাবৈল মন নকিৰেল, জােনাছা
েতওঁেলাক অশুিচ ৈহ পেৰ, িকয়েনা েতওঁেলােক িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ
খাবৈল আশা কিৰ আিছল৷ 29 এেতেক পীলােত বািহৰৈল ৈগ
েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতামােলােক এই মানুহ জনৰ িবপেক্ষ িক
েগাচৰ আিনছা?” 30 েতওঁেলােক উত্তৰ িদ পীলাতক ক’েল, “এই
েলাক জন দুষ্কম্মীর্ েনােহাৱা হ’েল, আেপানাৰ হাতত এওঁক েশাধাই
িনিদেলােহঁেতন ”

31 েতিতয়া পীলােত েতওঁেলাকক ক’েল, “এওঁক ৈল েযাৱা
েতামােলাকৰ িবধানৰ মেত েতওঁৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা ” ইহুদী সকেল
েতওঁক ক’েল, “কােকা প্রাণদণ্ড িদবৈল িবধান অনুসিৰ আমাৰ ক্ষমতা
নাই ” 32 িকদেৰ েতওঁৰ মৃতুয্ হব এই িবষেয় যীচুেৱ িয কথা ইিঙ্গত
িদিছল, েসই ধৰণেৰ মিৰবৈল এই ইিঙ্গত িসদ্ধ হ’বৈল এেন হ’ল

33 এেতেক পীলােত আেকৗ িপ্রটিৰয়মৰ িভতৰৈল েসামাই ৈগ,
যীচুক সুিধেল “তুিম ইহুদী সকলৰ ৰজা েন?” 34 যীচুেৱ উত্তৰ
িদেল, “তুিম িনেজই এই কথা সুিধছা েন নাইবা অনয্ েলােক েমাৰ
িবষেয় েতামাক এই কথা সুিধবৈল ক’েল?” 35 পীলােত উত্তৰ িদেল,
“মই জােনা ইহুদী মানুহ? েতামাৰ িনজৰ জািতৰ েলাক আৰু প্রধান
পুেৰািহত সকেল েমাৰ হাতত েতামাক েশাধাই িদেল; তুিম িক কমর্
কিৰলা?”

36 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “েমাৰ ৰাজয্ এই জগতৰ নহয়; েমাৰ
ৰাজয্ এই জগতৰ েহাৱা হ’েল ইহুদী সকলৰ হাতত যােত েমাক
েশাধাই িদব েনাৱােৰ তাৰ কাৰেণ েমাৰ েসৱক সকেল েমাক ৰক্ষা
কিৰবৈল প্রাণপেণ যুদ্ধ কিৰেলেহঁেতন; িকন্তু এিতয়া েমাৰ ৰাজয্ ইয়াত
নহয় ” 37 েতিতয়া পীলােত েতওঁক ক’েল, “েতেনহেল তুিম ৰজা
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েন?” যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “মই েয ৰজা হওঁ, ইয়াক তুিমেয়ই ৈকছা
সতয্তাৰ পেক্ষ সাক্ষয্ িদবৈল মই জন্ম ধিৰ এই জগতৈল আিহেলঁা িয
েকােনােৱ এই সতয্ৰ পক্ষত আেছ, েতওঁেলােক েমাৰ কথা শুেন৷”

38 পীলােত েতওঁক ক’েল, “সতয্ েনা িক?” এই কথা সুিধ েতওঁ
পুনৰ বািহৰত থকা ইহুদী সকলৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁেলাকক ক’েল,
“মই এই মানুহ জনৰ এেকা েদাষ েদখা েপাৱা নাই৷ 39 েতামােলাকৰ
এটা িনয়ম আেছ, েসই িনয়ম অনুসােৰ িনস্তাৰ-পবর্ৰ সময়ত মই
েতামােলাকৈল এজনক এিৰ িদব লােগ, েতামােলাকৰ যিদ ইচ্ছা হয়,
েতেনহেল মই েতামােলাকৈল ইহুদী সকলৰ ৰজাক এিৰ িদম েন?”
40 েতিতয়া েতওঁেলােক আেকৗ আটাহ পািৰ ক’েল, “এই মানুহ জনক
নহয় িকন্তু বাৰাব্বাক এিৰ িদয়ক ” েসই ‘বাৰাব্বা’ এজন ডকাইত
আিছল

19 অধয্ায়
1 েতিতয়া পীলােত যীচুক চাবুেকেৰ েকাবাবৈল আেদশ িদেল

2 তাৰ পাছত ৈসনয্ সকেল কঁাইেটেৰ িকৰীিট সািজ যীচুৰ মূৰত িদ,
েবেঙনা *কােপাৰ িপন্ধােল; 3 ইয়াৰ পাছত েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ
কবৈল ধিৰেল, “অিভনন্দন, েহ ইহুদী সকলৰ ৰজা, জয় হওক!”
এইদেৰ ৈক েতওঁক চৰ মািৰবৈল ধিৰেল

4 পীলােত আেকৗ বািহৰৈল ৈগ মানুহেবাৰক ক’েল, “েচাৱা, মই
এওঁত এেকা েদাষ নাপােলঁা আৰু েসেয়েহ েতামােলােক জািনবৰ
কাৰেণ, এওঁক েতামােলাকৰ সনু্মখৈল উিলয়াই আিনেছা ” 5এেনেত
যীচুক কঁাইটৰ িকৰীিট আৰু উজ্বল বৰণীয়া কােপাৰ িপন্ধাই বািহৰৈল
উিলয়াই আিনেল৷ পীলােত েতওঁেলাকক ক’েল “েচাৱা, এই জেনই
েসই মানুহ!” 6 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত আৰু েতওঁেলাকৰ িবষয়া
সকেল যীচুক েদিখ, আটাহ পািৰ ক’েল, “কু্রচত িদয়ক, কু্রচত
িদয়ক” পীলােত েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক িনেজ এওঁক
িন কু্রচত িদয়াৈগ; িকয়েনা মই এওঁত এেকা েদাষ নাপােলঁা ”

* 19 অধয্ায়:2 েবেঙনা উজ্বল বৰণীয়া
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7 ইহুদী সকেল পীলাতক উত্তৰ িদেল, “আমাৰ এক িবধান আেছ,
েসই িবধানৰ মেত তাৰ প্রাণদণ্ড েহাৱা উিচত; িকয়েনা িস িনজেক
িনেজ ঈশ্বৰৰ পুত্র বুিল দাবী কেৰ ” 8 েতিতয়া পীলােত এই কথা
শুিন বৰ ভয় পােল, 9 েতওঁ িপ্রটিৰয়মৰ িভতৰৈল েসামাই যীচুক
আেকৗ সুিধেল, “তুিম ক’ৰ পৰা আিহছা?” িকন্তু যীচুেৱ েতওঁক
এেকা উত্তৰ িনিদেল৷

10 েতিতয়া পীলােত েতওঁক ক’েল, “তুিম েমাক এেকা কথা
েনােকাৱা েন? েতামাক েয এিৰ িদবৈল েমাৰ ক্ষমতা আেছ আৰু
েতামাক কু্রচত িদবৈলেকা েমাৰ ক্ষমতা আেছ, ইয়াক তুিম নাজানা
েনিক?” 11 যীচুেৱ েতওঁক উত্তৰ িদেল, “ওপৰৰ পৰা ক্ষমতা
িনিদয়া হ’েল, েমাৰ িবৰুেদ্ধ েতামাৰ এেকা ক্ষমতা নহ’লেহঁেতন; এই
কাৰেণ, িয জেন েতামাৰ হাতত েমাক েশাধাই িদেল; েতওঁেৰই পাপ
গুৰুতৰ ”

12 এই উত্তৰ শুিন পীলােত েতওঁক এিৰ িদবৈল উপায় িবচািৰেল;
িকন্তু ইহুদী সকেল আটাহ পািৰ ক’েল, “যিদ এওঁক এিৰ িদেয়,
েতেনহেল আপুিন চীজাৰৰ বনু্ধ নহয়; িয েকােনােৱ িনজেক িনেজ
ৰজা পােত, েতওঁ চীজাৰৰ িবৰুেদ্ধ কথা কয় ” 13 এইেবাৰ কথা
শুিন, পীলােত যীচুক পুনৰ বািহৰৈল অনােল, আৰু ইব্রী ভাষােৰ যাক
গব্বথা েবােল, এেন িশলপতা নােমেৰ ঠাইত েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল
িবচাৰৰ আসনত বিহল

14 েতিতয়া িনস্তাৰ-পবর্ৰ আেয়াজনৰ িদনৰ প্রায় বাৰটা বজাৰ
সময় ৈহিছল আৰু পীলােত ইহুদী সকলক ক’েল, “েচাৱা, এয়া
েতামােলাকৰ ৰজা” 15 েতিতয়া েতওঁেলােক আটাহ পািৰ ক’েল, “দূৰ
কৰক, দূৰ কৰক, কু্রচত িদয়ক” পীলােত েতওঁেলাকক ক’েল,
েতামােলাকৰ ৰজাক েনা কু্রচত িদম েন? প্রধান পুেৰািহত সকেল
উত্তৰ িদেল, “চীজাৰৰ বািহেৰ আমাৰ আন ৰজা নাই ” 16 েতিতয়া
পীলােত যীচুক কু্রচত িদবৈল, েতওঁেলাকৰ হাতত েশাধাই িদেল

যীচুৰ কু্রচত মৃতুয্
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17 তাৰ পাছত েতওঁেলােক যীচুক বািহৰৈল ৈল আিহল আৰু িনজৰ
কাৰেণ কু্রচৰ ভাৰ ৈব, ইব্রী ভাষােৰ যাক গলগথা† েবােল, এেন মূৰৰ
লাউেখালা নােমেৰ ঠাইৈল ৈল গ’ল 18 েসই ঠাইেত েতওঁেলােক
যীচুক কু্রচত িদেল৷ েতওঁৰ লগত আন দুজনক মানুহক দুইকােষ ৰািখ
যীচুক মাজত কু্রচত িদেল

19 পীলােত এখন জাননী িলিখ কু্রচত ওপৰত লগাই িদেল তাত
এই কথা িলখা আিছল, “নাচৰতীয়া যীচু, ইহুদী সকলৰ ৰজা৷” 20 এই
জাননী ইব্রী, েৰামীয়া আৰু গ্রীক ভাষােৰ িলখা আিছল; আৰু যীচুক
কু্রচত িদয়া ঠাই নগৰৰ ওচৰ েহাৱাত, ইহুদী সকলৰ বহুেলােক েসই
জাননী খন পিঢ়েল 21 এই কাৰেণ ইহুদী সকলৰ প্রধান পুেৰািহত
সকেল পীলাতক ক’েল, “ইহুদী সকলৰ ৰজা” এই কথা িনিলিখব;
িকন্তু ‘মই ইহুদী সকলৰ ৰজা, এই বুিল এওঁ ৈকিছল’, ইয়ােক
িলখক ” 22পীলােত উত্তৰ িদেল, “মই িয িলিখেলঁা, িলিখেলঁােৱই”

23 পাছত ৈসনয্ সকেল যীচুক কু্রচত িদেল, েতওঁৰ িপন্ধা কােপাৰ
চািৰ ভাগ কিৰ, গাইপিত এভাগ এভাগ ল’েল; আৰু েতওঁৰ েচালাও
ল’েল েসই েচালা িসয়িন েনােহাৱাৈক ওপৰেৰ পৰা েগােটইেটা
েবাৱা আিছল 24এই কাৰেণ েতওঁেলােক পৰস্পেৰ ক’েল, “এইেটা
েচালা আিম ফািল েনেপলাও, িকন্তু এইেটা পাবৰ বােব িচিঠ েখেলাৱা
হওক৷” শাস্ত্রীয় বচন িসদ্ধ হবৈল এেন হ’ল৷
“েতওঁেলােক িনজৰ মাজত েমাৰ িপন্ধা কােপাৰ ভাগ-বঁািট ল’েল৷.

ইয়াক নাফািল েকােন পাব িচিঠ েখলােল৷”
25 এেতেক ৈসনয্ সকেল এইেবাৰ কমর্ কিৰেল যীচুৰ কু্রচৰ

ওচৰেত েতওঁৰ মাক, মাকৰ ভনীেয়ক, েক্লাপাৰ িতেৰাতা মিৰয়ম,
আৰু মগ্দলীনী মিৰয়ম িথয় ৈহ আিছল 26 েযিতয়া যীচুেৱ েতওঁৰ
মাক আৰু িয িশষয্ক েতওঁ েপ্রম কিৰিছল, েসই িশষয্ ওচৰত িথয় ৈহ
থকা েদিখেল, েতিতয়া েতওঁ মাকক ক’েল, “েহ নাৰী, েচাৱা, েতামাৰ
পুত্র”! 27 েতিতয়া েতওঁ েসই িশষয্েকা ক’েল, “েচাৱা, েসৗৱা েতামাৰ
† 19 অধয্ায়:17 বা মুৰৰ লাওেখালা (কালভািৰ)
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মাতৃ”! েসই সময়েৰ পৰা েসই জন িশষয্ই েতওঁক িনজৰ ঘৰৈল ৈল
গ’ল

28 ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ বুিজেল েয সকেলা কমর্ এিতয়া েশষ
হ’ল; েসেয়েহ শাস্ত্রীয় বচন িসদ্ধ হ’বৰ কাৰেণ ক’েল, “েমাৰ িপয়াহ
লািগেছ” 29 েসই ঠাইত িচৰকােৰ পূৰ েহাৱা এটা পাত্র আিছল;
তােত েতওঁেলােক িচৰকােৰ পূৰ েহাৱা স্পঞ্জ এেডাখৰ এেচাব এডালত
লগাই, েতওঁৰ মুখত িদেল 30 তােত যীচুেৱ েসই িচৰকা পাই ক’েল,
“িসদ্ধ হ’ল”; তাৰ পাছত েতওঁ মূৰ েদাৱাই আত্মা অপর্ণ কিৰেল

যীচুক ৈমদাম িদয়া
31 েসইিদন আেয়াজনিদন েহাৱাত, িবশ্রামবাৰত েদহ কু্রচৰ ওপৰত

নাথােক, (েসই িবশ্রামবাৰ িদনেটা এটা িবেশষ িদন বা বৰ-িদন
আিছল, িকয়েনা েসইিদনা িনস্তাৰপবর্ৰ িদেনা আিছল), এই কাৰেণ
েতওঁেলাকৰ ভিৰ ভািঙ, েদহ তলৈল নমাবৰ বােব ইহুদী সকেল
পীলাতৰ ওচৰত ৈগ সুিধেল 32 তােত ৈসনয্ সকেল আিহ, যীচুৰ
লগত কু্রচত িদয়া, প্রথম আৰু িদ্বতীয় জনেৰা ভিৰ ভািঙেল 33 িকন্তু
েযিতয়া যীচুৰ ওচৰৈল আিহল, েতিতয়া েতওঁৰ মৃতুয্ েহাৱা েদিখ, ভিৰ
নাভািঙেল৷

34 তথািপ ৈসনয্ সকলৰ এজেন বৰছােৰ েখঁাচ মািৰ েতওঁৰ েকাষ
হািনেল; আৰু েতিতয়াই তাৰ পৰা েতজ আৰু পানী ওলাই আিহল
35 এই ঘটনা িয জেন েদিখেল েসই জেন আিহ এই িবষেয় সাক্ষয্
িদেল, েতওঁৰ সাক্ষয্ সতয্; আৰু েতওঁ জােন েয েতওঁ সতয্ কথা
ৈকেছ, এই কাৰেণ েতামােলােকও েযন িবশ্বাস কৰা

36 িকয়েনা ‘েতওঁৰ এডাল হােড়া ভঙা নহব’, ধমর্শাস্ত্রৰ এই বচন
িসদ্ধ হ’বৈলেহ, এই সকেলা ঘটনা ঘিটল 37 ধমর্শাস্ত্রই পুনৰ আন
এঠাইত ৈকেছ, ‘েতওঁেলােক িয জনক িবিন্ধেল, েসই জনৈলেক দৃষ্টি
কিৰব’

38 ইয়াৰ পাছত অিৰমািথয়া নগৰৰ েযােচফ নােমেৰ যীচুৰ এজন
িশষয্ই, িয জন ইহুদী সকলৰ ভয়ত েগাপেন আিছল, েসই জেন
যীচুৰ েদহ িনবৰ বােব পীলাতৰ ওচৰত ৈগ সুিধেল; তােত পীলােত
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অনুমিত িদয়াত, েতওঁ ৈগ যীচুৰ েদহেটা নমাই ৈল গ’ল 39 েতওঁৰ
লগত নীকদীেমা আিহিছল, এই জেন প্রথম বাৰ ৰািত যীচুক চাবৈল
েতওঁৰ ওচৰৈল ৈগিছল, েতেৱঁা আিহ গন্ধৰস িমহিল কৰা প্রায় েচৗিত্রশ
িকেলাগ্রাম সুগিন্ধ আিনেল

40 এইদেৰ েতওঁেলােক যীচুৰ েদহ ৈল, ইহুদী সকলৰ ৈমদামত
েথাৱা ৰীিত অনুসিৰ েসই সুগিন্ধ সািন শণ সূতাৰ িমিহ কােপােৰেৰ
েমিৰয়াই েতওঁক ৈমদামত থেল৷ 41আৰু িয ঠাইত যীচুক কু্রচত িদয়া
ৈহিছল, েসই ঠাইেত এখন বািগচা আিছল; েসই বািগচােত েকিতয়াও
েকােনা েলাকক েনােথাৱা, এেন এটা নতুন ৈমদােমা আিছল

42 কাৰণ েসইিদনা ইহুদী সকলৰ আেয়াজনিদন েহাৱাত, েসই
ৈমদাম ওচৰত থকা কাৰেণ, েতওঁেলােক তােত যীচুক শুৱাই থেল

20 অধয্ায়
1 সপ্তাহৰ প্রথম িদনা অিত ৰািতপুৱা, আন্ধাৰ থােকােতই, মগ্দলীনী

মিৰয়েম ৈমদামৰ ওচৰত ৈগ, ৈমদামৰ পৰা িশলচটা আতৰাই েথাৱা
েদিখেল 2 তােত েতওঁ েদৗৰ মািৰ, িচেমান িপতৰ আৰু যীচুৰ িপ্রয়
েসই আন িশষয্ৰ ওচৰৈল ৈগ, েতওঁেলাকক ক’েল, েকােনাবাই প্রভুক
ৈমদামৰ পৰা িনেল; িকন্তু েতওঁক ক’ত থেল, েসই িবষেয় আিম
নাজােনা

3 তােত িপতৰ আৰু েসই আন িশষয্ সকল বািহৰৈল ওলাই আিহ
ৈমদামৰ ওচৰৈল গ’ল 4 েতওঁেলাক দুেয়া এেকলেগ েদৗিৰ গ’ল,
িকন্তু অনয্ িশষয্ জন িপতৰক পাছ েপলাই আগত েদৗিৰ ৈগ প্রথেম
ৈমদামৰ ওচৰ পােল; 5 আৰু েতওঁেলােক চাপিৰ চাই, পিৰ থকা শণ
সূতাৰ িমিহ কােপাৰ েদিখেল, িকন্তু ৈমদামৰ িভতৰৈল েনােসামাল
6 তােত িচেমান িপতেৰ েতওঁৰ পােছ পােছ আিহ ৈমদামত েসামাল,
আৰু েদিখেল েয, শণ সূতাৰ িমিহ কােপাৰ েকইখন েসই ঠাইেত
পিৰ আেছ, 7 িকন্তু িয গােমাচা েতওঁৰ মূৰত আিছল, েসই গােমাচা
েসইেবাৰ কােপাৰৰ লগত নাই, সুকীয়াৈক এঠাইত েমিৰয়াই েথাৱা
আেছ
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8 ইয়াৰ পাছত িয জন িশষয্ ৈমদামৈল প্রথমেত ৈগিছেল েতওঁ
িভতৰৈল েসামাই সকেলা েদিখ িবশ্বাস কিৰেল 9 কাৰণ ধমর্শাস্ত্রত
এই কথা েকাৱা ৈহেছ েয ‘মৃত েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা েতওঁ পুনৰায়
উিঠব’, শাস্ত্রৰ এই িশক্ষা েতওঁেলােক এিতয়াৈলেক বুজা নািছল
10 তােত েসই দুজন িশষয্ পুনৰ িনজৰ ঘৰৈল গুিচ গ’ল

মগ্দলীনী মিৰয়েম পুনৰুিত্থত যীচুক েদখা েপাৱা
11 িকন্তু মিৰয়েম ৈমদামৰ বািহৰত িথয় ৈহ কািন্দ আিছল; আৰু

কািন্দ কািন্দ ৈমদামৰ িভতৰৈল মূৰ েদাৱাই চকু ফুৰােল, 12 যীচুৰ
েদহ শুৱাই েথাৱা ঠাইৰ মূৰ-িশতানত এজন আৰু ভিৰ-পথানত এজন,
এেনদেৰ দুজন শুক্ল বস্ত্র পিৰধান কৰা স্বগর্ৰ দূতক বিহ থকা েদিখেল
13 েতিতয়া েতওঁেলােক মিৰয়মক সুিধেল, “েহ নাৰী, িকয় কািন্দছা?”
েতওঁ ক’েল, “েকােনাবাই েমাৰ প্রভুক িনেল; িকন্তু েতওঁক ক’ত থেল
নাজােনা ”

14 এই কথা ৈক, েতওঁ পাছফালৈল মূখ ঘূৰাই, যীচুক িথয় ৈহ থকা
েদিখেল; িকন্তু েতেৱঁই েয যীচু, েতওঁ িচিন নাপােল 15 েতিতয়া
যীচুেৱ েতওঁক সুিধেল, “েহ নাৰী, তুিম িকয় কািন্দছা? েকান জনক
েনা িবচািৰছা?” েতিতয়া েতওঁ বাৰীেচাৱা বুিল ভািব েতওঁক ক’েল,
“েহ মহাশয়, আপুিন যিদ েতওঁক এই ঠাইৰ পৰা িনেল, েতেনহেল
ক’ত থেল, েমাক কওক; মই তাৰ পৰা েতওঁক ৈল যাম ”

16 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “অ’, মিৰয়ম৷” েতিতয়া মিৰয়েম মূখ
ঘূৰাই ইব্রী ভাষােৰ ক’েল “ৰবু্বিণ” ইয়াৰ অথর্, ‘েহ গুৰু৷’ 17 যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, “তুিম েমাক নুচুবা, িকয়েনা েমাৰ িপতৃৰ ওচৰৈল
এিতয়াৈলেক মই উঠা নাই িকন্তু তুিম েমাৰ ভাই সকলৰ ওচৰৈল
ৈগ েতওঁেলাকক েকাৱাৈগ, িয জন েমাৰ িপতৃ আৰু েতামােলাকেৰা
িপতৃ; আৰু েমাৰ ঈশ্বৰ আৰু েতামােলাকেৰা ঈশ্বৰ, েতওঁৰ ওচৰৈল
মই উিঠ যাওঁ৷” 18 েতিতয়া মগ্দলীনী মিৰয়ম গ’ল আৰু িশষয্ সকলক
এই সম্বাদ িদেল েয, “মই প্রভুক েদিখেলঁা৷” মিৰয়েম েতওঁেলাকক
জনােল েয ‘েতেৱঁই েমাক এই কথা ক’বৈল ক’েল’
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িশষয্ সকল আৰু েথামাৰ িবশ্বাস
19 েসইিদনা সিন্ধয়া সময়, এই িদন সপ্তাহৰ প্রথম িদনআিছল, িশষয্

সকল এটা ঘৰত েগাট খােল৷ েতওঁেলাক থকা ঘৰৰ দুৱাৰেবাৰ ইহুদী
সকলৰ ভয়ত বন্ধ কিৰ ল’েল, েতিতয়া যীচুেৱ আিহ েতওঁেলাকৰ
মাজত িথয় ৈহ ক’েল “েতামােলাকৰ শািন্ত হওক” 20 এই কথা
েকাৱাৰ পাছত েতওঁ েতওঁেলাকক েতওঁৰ হাত দুখন আৰু েকাষ
েদখুৱােল তােত িশষয্ সকেল প্রভুক েদিখ আনন্দ কিৰেল

21 এই কাৰেণ যীচুেৱ েতওঁেলাকক পুনৰ ক’েল, “েতামােলাকৰ
শািন্ত হওক, িপতৃেয় েযেনৈক েমাক পঠােল, মেয়া েতেনৈক
েতামােলাকক পিঠয়াই িদম” 22 এই কথা ৈক েতওঁ েতওঁেলাকৰ
ওপৰত িনশ্বাস েপলাই ক’েল, “পিবত্র আত্মা গ্রহণ কৰা
23 েতামােলােক িয সকলৰ পাপ ক্ষমা কিৰবা, েতওঁেলাকৰ পাপ ক্ষমা
কৰা হব; আৰু িয সকলৰ পাপ ক্ষমা নকৰা, েতওঁেলাকৰ পাপ ক্ষমা
কৰা নহব৷”

24 েথামা, বাৰ জনৰ মাজৰ যাক িদদুেমা েবােল, েতওঁ যীচু অহা
সময়ত েতওঁেলাকৰ লগত নািছল 25 এেতেক আন িশষয্ সকেল
েতওঁক ক’েল, “আিম প্রভুক েদিখেলঁা” িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক
ক’েল, “েতওঁৰ হাতত গজালৰ িচন েনেদিখেল আৰু গজালৰ িচনত
েমাৰ আঙুিল নুসুমুৱােল, অ◌াৰু েতওঁৰ েকাষত হাত নুসুমুৱােল মই
েকােনামেত িবশ্বাস নকেৰঁা ”

26 আেকৗ আঠ িদনৰ পাছত, েতওঁৰ িশষয্ সকল েথামাৰ ৈসেত
িভতৰত থােকঁােত, দুৱাৰ বন্ধ ৈহ থকােতা, যীচুেৱ আিহ মাজত িথয়
ৈহ ক’েল, “েতামােলাকৰ শািন্ত হওক” 27 েতিতয়া েতওঁ েথামাক
ক’েল, “ইয়াত েতামাৰ আঙুিল িদ, েমাৰ হাত েচাৱা; আৰু েতামাৰ
হাত েমিল, েমাৰ েকাষত সুমুউৱা৷ অিবশ্বাসী নৈহ িবশ্বাসকাৰী েহাৱা ”

28 েথামাই উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “েহ েমাৰ প্রভু, েহ েমাৰ
ঈশ্বৰ!” 29 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাক েদখাৰ কাৰেণেহ তুিম
িবশ্বাস কিৰছা িয সকেল েনেদিখও িবশ্বাস কেৰ, েতওঁেলােকই
ধনয্ ”

উপসংহাৰ-এই শুভবাতর্ া িলখাৰ উেদ্দশয্
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30 যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ আগত ইয়াতৈকেয়া অেনক
আচিৰত িচন েদখুৱাইিছল, িযেবাৰ এই পুস্তকত িলখা নাই৷ 31 িকন্তু
যীচু েয ঈশ্বৰৰ পুত্র খ্রীষ্ট, ইয়াক েযন েতামােলােক িবশ্বাস কৰা, িবশ্বাস
কিৰ েতওঁৰ নামত েযন জীৱন েপাৱা, এই কাৰেণ এইেবাৰ কথা িলখা
হ’ল

21 অধয্ায়
গালীল সাগৰৰ তীৰত যীচুেৱ েকইজনমান িশষয্ক দশর্ন িদয়া

1 *এই সকেলােবাৰ ঘিট েযাৱাৰ পাছত যীচুেয় িনজেক িতিবিৰয়া
সাগৰৰ দঁািতত িশষয্ সকলৰ সনু্মখত েদখা িদেল৷ এই ভােব যীচুেৱ
পুনৰ িশষয্ সকলক দশর্ন িদেল: 2 †িচেমান িপতৰ আৰু যাক িদদুেমা
েবােল, েসই েথামা, আৰু গালীল প্রেদশৰ কান্না নগৰত থকা নথেনল
আৰু িচবিদয়ৰ পুেতক দুজন আৰু আন দুজন যীচুৰ িশষয্, এওঁেলাক
সকেলােৱ এেক ঠাইেত আিছল 3 িচেমান িপতেৰ েতওঁেলাকক
ক’েল, “মই মাছ মািৰবৈল যাওঁ” েতওঁেলােক ক’েল, “আিমও,
েতামাৰ লগত যাওঁ” এই বুিল েতওঁেলাক ওলাই ৈগ নাৱত উিঠল;
িকন্তু েসই ৰািত েতওঁেলােক এেকােক নাপােল

4 পাছত ৰািত পুৱালত, যীচু বামত িথয় হ’ল; িকন্তু েতওঁ েয
যীচু, ইয়াক েসই িশষয্েকইজেন নাজািনেল 5 েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁেলাকক সুিধেল, “েহৰ যুৱক সকল, েতামােলাকৰ লগত িকবা
েখাৱা বস্তু আেছ েন?” েতওঁেলােক েতওঁক উত্তৰ িদেল, “নাই”
6 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “নাৱৰ েসঁাফােল জাল
েপেলাৱা, েতিতয়ােহ পাবা” তােত েতওঁেলােক জাল েপলােল আৰু
বহুত মাছ লািগল, মাছৰ ভৰত, জাল টািন তুিলবই েনাৱািৰেল

7 েতিতয়া যীচুৰ িপ্রয় ‡িশষয্ই িপতৰক ক’েল, “এেৱঁই প্রভু”
েযিতয়া িচেমান িপতেৰ এই কথা শুিনেল েয, এেৱঁই ঈশ্বৰ,
েতিতয়া েতওঁ গাত েচালা িপিন্ধ িনেজই জঁাপ মািৰ সাগৰত পিৰল
* 21 অধয্ায়:1 2 কিৰ5:7 1িপ 1:8৷ † 21 অধয্ায়:2 পা 20:28; 1িপ 5:2-4৷
‡ 21 অধয্ায়:7 িপ্রয় েপ্রমৰ
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(িকয়েনা েতওঁ সাধাৰণভােব কােপাৰ িপিন্ধ আিছল) 8 িকন্তু আন
িশষয্েকইজেন, মােছ ৈসেত জাল টািন টািন নােৱেৰ আিহল;
েতওঁেলাক বাম পাবৈল েবিছ দুৰ নািছল, িকয়েনা েতওঁেলাক বামৰ
পৰা দুশ হাত মানৰ অিধক আতৰত নািছল 9 পাছত েতওঁেলাক
বামত উিঠল, তােত কয়লাৰ জুইৰ ওপৰত মাছ আৰু িপঠা েদিখেল৷

10 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “এিতয়া িযেবাৰ মাছ ধিৰলা তাৰ
পৰা িকছুমান মাছ আনাৈগ” 11 েতিতয়া িচেমান িপতেৰ নাৱত উিঠ,
এশ দুইকুিৰ েতৰ টা; বৰ মােছেৰ ভিৰ থকা জাল টািন বামৈল তুিলেল;
ইমানেবাৰ মাছ লািগলেতা, জাল নাফািটল

12 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “আহা েতামােলােক পুৱাৰ আহাৰ
েভাজন কৰািহ” েতিতয়া েতেৱঁই েয প্রভু, ইয়ােক জািন ‘তুিম েনা
েকান?’ এই বুিল সুিধবৈল িশষয্ সকলৰ মাজৰ েকােনা এজনৰ সাহস
নহ’ল 13 পাছত যীচুেৱ আিহ, িপঠা আৰু মাছ ৈল েতওঁেলাকক
িদেল 14 মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা উঠাৰ পাছত, এইদেৰ তৃতীয় বাৰ
যীচুেৱ িশষয্ সকলক দশর্ন িদেল

যীচুেৱ িপতৰক প্রশ্ন ধৰা, আৰু আেদশ িদয়া
15 েতওঁেলােক আহাৰ গ্রহণ কৰাৰ পাছত, যীচুেৱ িচেমান িপতৰক

সুিধেল, “েহ েযাহনৰ পুেতক িচেমান, তুিম এই সকেলাতৈক েমাক
অিধক েপ্রম কৰা েন?” িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “হয় প্রভু; মই
েয আেপানাক েপ্রম কেৰঁা, আপুিন জােন” যীচুেৱ েতওঁক ক’েল,
“েমাৰ েমৰ-েপাৱািল সকলক চেৰাৱা ” 16 পুনৰ িদ্বতীয় বাৰ েতওঁ
সুিধেল, “েহ েযাহনৰ পুেতক িচেমান তুিম েমাক েপ্রম কৰা েন?”
িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “হয় প্রভু; আেপানাক মই েপ্রম কেৰঁা, এই
িবষেয় আপুিন জােন ” যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ েমৰেবাৰ
প্রিতপালন কৰা ”

17 তৃতীয় বাৰ েতওঁ সুিধেল, “েহ েযাহনৰ পুেতক িচেমান, তুিম
েমাক েপ্রম কৰা েন?” িপতেৰ অসেন্তাষ কিৰ ক’েল, ‘েতওঁ িকয়
আেকৗ তৃতীয় বাৰ এই কথা সুিধেল, তুিম েমাক ভাল েপাৱা েন?’
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ইয়ােক ভািব েতওঁ ক’েল, “েহ প্রভু, আপুিন সকেলা জােন; মই
েয আেপানাক েপ্রম কেৰঁা, আপুিন জােন ” যীচুেৱ েতওঁক ক’েল,
“েমাৰ েমৰেবাৰক চেৰাৱা 18 মই েতামাক সঁচাৈক কওঁ, তুিম েডকা
কালত, িনেজ িনজৰ কঁকাল বািন্ধ, য’ৈলেক ইচ্ছা ত’ৈলেক ৈগিছলা;
িকন্তু েযিতয়া তুিম বুঢ়া হ’বা, েতিতয়া হাত েমিলবা আৰু অ◌ান
েলােক েতামাৰ কঁকাল বািন্ধ, েতামাৰ য’ৈল যাবৰ ইচ্ছা নাই, ত’ৈলেক
েতামাক ৈল যাব ”

19 েতিতয়া যীচুেৱ এই সকেলা কথােৰ বুজাই িদেল েয, েতওঁ
েকেন মৰেণেৰ ঈশ্বৰক মিহমািন্বত কিৰব এইদেৰ েকাৱাৰ পাছত
যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ পােছ পােছ আহা ”

20 েতিতয়া িপতেৰ মূখ ঘূৰাই, িয জেন ৰািতৰ েভাজনৰ সময়ত,
যীচুৰ বুকুৈল হাউিল ৈগ সুিধিছল, ‘েহ প্রভু, আেপানাক শত্রুৰ হাতত
েকােন েশাধাই িদব?’ যীচুৰ েসই িপ্রয় িশষয্ক পােছ পােছ অহা
েদিখেল 21 তােত িপতেৰ েতওঁক েদিখ, যীচুক সুিধেল, “েহ প্রভু,
এই মানুহ জনৰ িক অৱস্থা হ’ব?”

22 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “ ‘মই অহাৈলেক েতওঁ যিদ জীয়াই
থােক’, মই যিদ এেনদেৰ থকােটা ইচ্ছা কেৰঁা, েতেনহেল তাৰ পৰা
েতামাৰ িক হ’ব? তুিম েমাক অনুসৰণ কৰা ” 23 এই কথা ভাই
সকলৰ মাজত িবয়িপ গ’ল; েসই িশষয্ নমিৰব বুিল যীচুেৱ েতওঁক
েকাৱা নাই; িকন্তু ‘মই অহাৈলেক েতওঁ যিদ জীয়াই থােক, মই যিদ
এেনদেৰ থকােটা িবচােৰা, েতেনহেল তাত েতামাৰ িক কাম?’ অকল
ইয়ােকেহ ৈকিছল

24 িয জেন এইেবাৰৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদেছ আৰু এইেবাৰ িলিখেল,
এেৱঁই েসই িশষয্; আিম জােনা েয, েতওঁৰ সাক্ষয্ সতয্

25 ইয়াৰ বািহেৰও যীচুেৱ বহু কমর্ কিৰেল৷ েসই সকেলােক
এটা এটাৈক িলিখবৈল গ’েল, িযমানেবাৰ পুস্তক হ’ব, েবাধ কেৰঁা,
িসমানেবাৰ পৃিথৱীেতা নধিৰব



lxxvii

ইিণ্ডয়ান িৰভাইচ ভাৰচন (IRV) আচািমচ - 2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the

Assamese Language of India
copyright © 2017, 2018 Bridge Connectivity Solutions

Language: অসমীয়া (Assamese)

Dialect: Standard

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If you make any changes to the text, you must indicate that you did

so in a way that makes it clear that the original licensor is not
necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God'sWord
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
2020-02-11

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source
files dated 29 Jan 2022
1e228d69-d6f5-5171-b1af-4f5bccdf9ed9

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/asm
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	যোহনে লিখা শুভবাৰ্তা

