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লূেক িলখা শুভবাতর্ া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
প্রাচীন েলাকসকলৰ অিভন্ন িবশ্বাস েয, েলখক লুক এজন

িচিকৎসক আিছল আৰু েতঁেৱ এই েলখা িলিখিছল, েতওঁ িদ্বতীয়
প্রজন্মৰ খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ মাজৰ পৰা আিবভুর্ ত ৈহিছল প্রথাগতভােব
েতওঁক এজন অনা-িযহূদী িহচােব েদখা যায়, েতওঁ আিছল প্রাথিমক
স্তৰত এজন প্রচাৰক, েতঁেৱই এই শুভবাতর্ া আৰু পঁাচিনৰ কমর্ পুস্তক
িলিখিছল আৰু েতওঁ েপৗলৰ িমছনাৰী কমর্ৰ সংগী আিছল (কলচীয়া
4:14; 2 তীম. 4:11; িফিলপীয়া 2:4)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভবতঃ সময় প্রায় 60-80 খ্রীষ্টাব্দ
লুেক েতওঁৰ এই েলখা ৈকচিৰয়াত আৰম্ভ কিৰিছল আৰু েৰামত

সমাপ্ত কিৰিছল েলখাৰ মূল স্থান আিছল ৈবৎেলেহম, গালীল,
িযহূদীয়া আৰু িযৰূচােলম

প্রাপক
লুকৰ এই পুস্তক খন িথয়’িফলাচৈল উৎসগর্ কৰা ৈহিছল, এই নামৰ

অথর্ হ’ল ‘ঈশ্বৰ েপ্রিমক’ এইেটা স্পষ্ট আিছল েয, েতওঁ ইিতমেধয্
এজন খ্রীষ্টিয়ান আিছল অথবা েতওঁ এজন িহচােপ িবেবিচত আিছল
প্রকৃতেত লুেক েতওঁক অিত উত্তম বুিল িচনাক্ত কেৰ (লূক 1:3)
হয়েতা েতওঁ এজন েৰামান কমর্কতর্ া আিছল, ইয়াত েতওঁ অনা-িযহূদী
েশ্রাতাৰ বােব িবিভন্ন তথয্গত কথা িলিখেছ আৰু েতওঁৰ এই েলখাৰ
প্রধান লক্ষয্ই হ’ল মানুহৰ পুত্র আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ িবষেয় প্রকাশ
কৰা (লুক 5:24, 19:10, 17:20-21; 13:18)

উেদ্দশয্
এই পুস্তক খন হ’ল যীচুৰ জীৱনৰ এক বণর্না, লুেক যীচুক

মানুহৰ পুত্র িহচােপ উপস্থাপন কিৰেছ, েতওঁ এয়া িথয়’িফলাচৰ প্রিত
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িলিখেছ, যােত েতওঁ িয িশিকেল-বুিজেল, েসয়া যােত েতঁেৱা ভালদেৰ
বুিজ পাব পােৰ (লুক 1:4) লুক হ’ল এক িনপীড়ন সময়ত খ্রীষ্ট
িবশ্বাসৰ এটা প্রিতৰক্ষা েলখা আিছল, ইেয় েদখুৱাই েয যীচু খ্রীষ্টৰ
অনুসৰণকাৰীসকলৰ সম্পকর্ ত প্রিতষ্ঠান িবেৰাধী বা অশুভ এেকােৱ
নািছল মূল িবষয় যীচু- প্রকৃত মানুহ

মূল িবষয়
যীচু- প্রকৃত মানুহ

প্রান্তেৰখা
1. যীচুৰ জন্ম আৰু প্রাৰিম্ভক জীৱন — 1:5-2:52
2. যীচুৰ কমর্ৰ আৰম্ভিণ — 3:1-4:13
3. যীচু হ’ল পিৰত্রাণৰ েলখক — 4:14-9:50
4. কু্রচত যীচুৰ অগ্রগিত — 9:51-19:27
5. যীচুৰ তূৰীধ্বিনেৰ িযৰূচােলমত প্রেৱশ, কু্রচিবদ্ধ আৰু
পুনৰুত্থান — 19:28-24:53

পাতিন
1 আমাৰ মাজত িযেবাৰ ঘটনা ঘিটল, েসইেবাৰ ঘটনাৰ িবৱৰণ

িলিপবদ্ধ কিৰবৈল অেনক বয্িক্তেয় েচষ্টা কিৰেছ 2আিদেৰ পৰা িয
সকেল িনজৰ চকুেৰ েদিখিছল আৰু িয সকল দােস বাকয্ েঘাষণা
কিৰিছল, েতওঁেলােকই আমাক এইেবাৰ জনােল 3 এই েহতুেক, েহ
মহামিহম িথয়িফল, এই সম্বেন্ধ মই প্রথমেৰ পৰা ভালদেৰ অনুসন্ধান
কিৰেলঁা আৰু েসেয় আেপানাৈল একািদক্রেম িলখা উিচত হব েযন
েদিখেলঁা 4 মই ইচ্ছা কেৰঁা, আপুিনও েযন এই িবষয়েবাৰৰ িশক্ষা
পায়, আৰু েসইেবাৰৰ সতয্তা জািনব পােৰ

েযাহন বাপ্তাইজকৰ জন্মৰ িবষেয় স্বগর্ৰ দূেত জেনাৱা
5 িযহুদীয়াৰ ৰজা েহেৰাদৰ িদনত পুেৰািহত *অিবয়ৰ দলত

জখিৰয়া নােমেৰ এজন পুেৰািহত আিছল; জখিৰয়াৰ ভাযর্া এলীচােবৎ
* 1 অধয্ায়:5 ‘অিবয়ৰ দল’- পুেৰািহতৰ দল ইহুদী পুেৰািহত সকল 24 টা দলত িবভক্ত
আিছল 1 বংশাৱলী 24
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হােৰাণৰ বংশৰ আিছল 6 এওঁেলাক দুেয়া ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ধাির্মক,
পিবত্র আিছল প্রভুৰ সকেলা আজ্ঞা আৰু িবধানত উভেয় িনখঁুত
ৰূেপ জীৱন-যাপন কিৰিছল 7 িকন্তু এলীচােবৎ বন্ধয্া েহাৱা কাৰেণ,
েতওঁেলাকৰ েকােনা সন্তান নািছল েতওঁেলাক দুেয়া বয়সেতা অিত
বৃদ্ধ আিছল

8 এিদন িনজৰ দলৰ পাল ক্রেম পুেৰািহতৰ দািয়ত্ব েপাৱাত,
জখিৰয়াই পুেৰািহত িহচােপ ঈশ্বৰৰ সনু্মখত কাযর্ কিৰ আিছল;
9 িকয়েনা পুেৰািহত সকলৰ কাযর্-প্রণালী অনুযায়ী প্রভুৰ মিন্দৰত
েসামাই ধূপ জ্বলাবৈল েতওঁৰ ওপৰত পাল পিৰল 10 ধূপ জ্বেলাৱাৰ
সময়ত তাত েগাট েখাৱা সকেলা েলােক বািহৰত প্রাথর্না কিৰ আিছল
11এেন সময়েত প্রভুৰ এজন দূতআিহ জখিৰয়াৰ সনু্মখত উপিস্থত ৈহ
ধূপ েবিদৰ েসঁাফােল িথয় হ’ল 12 স্বগর্ৰ দূতক েদিখ জখিৰয়া চমিক
উিঠল আৰু েতওঁৰ ভয় লািগল 13 িকন্তু েসই দূেত েতওঁক ক’েল,
“েহ জখিৰয়া, ভয় নকিৰবা; িকয়েনা েতামাৰ প্রাথর্না শুনা গল, আৰু
েতামাৰ ভাযর্া এলীচােবেত এজন পুত্র প্রসৱ কিৰব আৰু তুিম েতওঁৰ
নাম েযাহন থবা ” 14 েতওঁৰ কাৰেণ েতামাৰ আনন্দআৰু উল্লাস হব,
আৰু েতওঁৰ জন্মত অেনেক আনন্দ কিৰব 15 িকয়েনা প্রভুৰ দৃষ্টিত
েতওঁ মহান হব; েতওঁ দ্রাক্ষাৰস বা সুৰা পান নকিৰব; আৰু ওপজােৰ
পৰা পিবত্র আত্মােৰ পূণর্ হব 16 ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ অেনকক
েতওঁ েতওঁেলাকৰ প্রভু ঈশ্বৰৈল ঘূৰাব 17 েতওঁ এিলয়াৰ আত্মা
আৰু শিক্তেৰ ৈসেত প্রভুৰ আেগ আেগ যাব েতওঁ িপতৃ সকলৰ
মন েতওঁেলাকৰ সন্তানৈল ঘূৰাব আৰু অবাধয্ সকলক ধাির্মকতাৰ
জ্ঞানৈল ঘূৰাব এইদেৰ েতওঁ প্রভুৰ কাৰেণ যুগুেতাৱা েলাক সকলক
প্রস্তুত কিৰব 18 েতিতয়া জখিৰয়াই েসই দূতক ক’েল, “ইয়াক
মই েকেনৈক জািনম? িকয়েনা মই বৃদ্ধ ৈহেছঁা আৰু েমাৰ ভাযর্য্াও
অিত বৃদ্ধা ৈহেছ ” 19 তােত দূেত উত্তৰ িদ ক’েল, “মই গািব্রেয়ল;
ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত মই িথয় ৈহ থােকঁা; েতামাৰ ৈসেত কথা হবৈল আৰু
েতামাৰ আগত এই শুভবাতর্ া েঘাষণা কিৰবৰ বােব েমাক পেঠাৱা
হ’ল 20 েচাৱা, এইেবাৰ ঘটনা নঘটা পযর্ন্ত তুিম েবাবা ৈহ থািকবা;
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েকােনা কথা কব েনাৱািৰবা; কাৰণ তুিম েমাৰ কথা িবশ্বাস নকিৰলা
িকন্তু এই সকেলা কথা িনৰূিপত সময়ত পূণর্ হব ”

21 আনিপেন, মানুহেবােৰ জখিৰয়াৰ বােব অেপক্ষা কিৰ আিছল
আৰু মিন্দৰৰ িভতৰত েতওঁৰ পলম েহাৱা েদিখ িচিন্তত হ’ল
22 পাছত েতওঁ েযিতয়া বািহৰৈল আিহল, েলাক সকলৰ লগত এেকা
কথা কব েনাৱািৰেল; েতিতয়া েলাক সকেল বুিজব পািৰেল েয
মিন্দৰৰ িভতৰত েতওঁ েকােনা দশর্ন পাইেছ িকন্তু েতওঁ েলাক
সকলৰ ৈসেত ইংিগেতেৰেহ কথা পািতেল, মুেখেৰ েকােনা কথা কব
েনাৱািৰেল 23 ইয়াৰ পাছত েতওঁৰ েসৱা কাযর্ৰ পাল সমূ্পণর্ েহাৱাত,
েতওঁ িনজৰ ঘৰৈল গ’ল

24 িকছুিদনৰ পাছত েতওঁৰ ভাযর্া এলীচােবৎ গভর্ ৱতী হ’ল; আৰু
পঁাচ মাহৈলেক ঘৰৰ পৰা বািহৰ েনালাল েতওঁ ক’েল 25 “এই কাযর্
েমাৰ বােব প্রভুেৱ কিৰেল মানুহৰ মাজত েমাৰ লজ্জা দূৰ কিৰবৈল
েতওঁ েমাৰ ফােল দয়াৰ দৃষ্টি কিৰেল ”

যীচুৰ জন্মৰ িবযেয় স্বগর্ৰ দূেত জেনাৱা
26এলীচােবৎ েযিতয়া ছয় মাহৰ গভর্ ৱতী, েতিতয়া ঈশ্বেৰ গািব্রেয়ল

দূতক গালীল প্রেদশৰ নাচৰত নগৰৰ মিৰয়ম নােমেৰ এক কুমাৰীৰ
ওচৰৈল পঠােল 27 এই কুমাৰী ৰজা দায়ুদৰ বংশৰ েযােচফ নােমেৰ
এজন বয্িক্তৈল বাগ্দান কৰা আিছল 28 তােত েসই দূেত েতওঁৰ
ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েহ মহা অনুগ্রহ েপাৱা কনয্া, েতামাৰ মঙ্গল
হওক! প্রভু েতামাৰ লগত আেছ ” 29 িকন্তু এই কথা শুিন মিৰয়মৰ
উগুল-থুগুল লািগল আৰুআচিৰত ৈহ ভািবেল “ই েকেন মঙ্গলবাদ!”

30 স্বগর্ৰ দূেত েতওঁক ক’েল, “েহ মিৰয়ম, ভয় নকিৰবা; িকয়েনা
তুিম ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা অনুগ্রহ পালা 31 েচাৱা, তুিম গভর্ ৱতী ৈহ এিট
পুত্র প্রসৱ কিৰবা আৰু েতওঁৰ নাম যীচু থবা 32 েতওঁ মহান হব,
আৰু সেবর্াপিৰ জনৰ পুত্র বুিল প্রখয্াত হব প্রভু পৰেমশ্বেৰ েতওঁৰ
পূবর্পুৰুষ দায়ুদৰ িসংহাসন েতওঁক িদব; 33 যােকাবৰ বংশৰ ওপৰত
েতওঁ িচৰকাল ৰাজত্ব কিৰব, আৰু েতওঁৰ ৰাজয্ৰ েকিতয়াও অন্ত
নহব ” 34 েতিতয়া মিৰয়েম স্বগর্ৰ দূতক ক’েল, “ই েকেনৈক সম্ভৱ
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হব পােৰ? কাৰণ মই এজনী কুমাৰী ” 35 েতিতয়া স্বগর্ৰ দূেত উত্তৰ
িদ েতওঁক ক’েল, “পিবত্র আত্মা েতামাৰ ওপৰৈল আিহব, আৰু
সেবর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ শিক্তেয় েতামাক ছঁা িদ ধিৰব এই েহতুেক েসই
পিবত্র গভর্ ফলৰ নাম ঈশ্বৰৰ পুত্র বুিল প্রখয্াত হব, 36 আৰু েচাৱা,
েতামাৰ আত্মীয় এলীচােবেত বৃদ্ধাকালেতা গভর্ ত পুত্র সন্তান ধাৰণ
কিৰেছ; যিদও েতওঁক েলােক বঁাজী বুিলিছল, িকন্তু েতওঁ এিতয়া ছয়
মাহৰ গভর্ ৱতী 37 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ বােব েকােনা িবষয় অসাধয্ নহয় ”
38 মিৰয়েম ক’েল, “প্রভুৰ দাসী িয মই, েমাৈল আপুিন েকাৱাৰ দেৰ
হওক ” ইয়াৰ পাছেত স্বগর্ৰ দূত মিৰয়মৰ ওচৰৰ পৰা গুিচ গ’ল

এলীচােবতৰ লগত মিৰয়মৰ সাক্ষাৎ
39 েতিতয়া মিৰয়েম উিঠ েবগােবিগৈক িযহুদীয়াৰ পাবর্তয্ অঞ্চলৰ

এখন নগৰৈল গ’ল 40 তাত জখিৰয়াৰ ঘৰত েসামাই মিৰয়েম
এলীচােবতক অিভবাদন জনােল 41 তােত মিৰয়মৰ েসই মঙ্গলবাদ
শুনা মােত্রই, এলীচােবতৰ গভর্ ৰ িশশুিট নািচ উিঠল; আৰুএলীচােবত
পিবত্র আত্মােৰ পূণর্ হ’ল 42 তাৰ পাছত এলীচােবেত বৰ ডাঙৰ
মােতেৰ কবৈল ধিৰেল, “িতেৰাতা সকলৰ মাজত তুিম ধনয্া; আৰু
েতামাৰ গভর্ ফেলা ধনয্ 43 েমাৰ প্রভুৰ মাতৃ েয েমাৰ ওচৰৈল
আিহেছ, েমাৰ এেন েসৗভাগয্ েকেনৈক হ’ল? 44 িকয়েনা েতামাৰ
মঙ্গলবাদৰ স্বৰ েমাৰ কাণত পৰাৰ লেগ লেগ, েমাৰ গভর্ ৰ িশশুিট
উল্লাসত নািচ উিঠল 45 তুিম ধনয্া; িকয়েনা প্রভুেৱ েতামাক িয িয
কথা ৈকিছল, েসই সকেলা িসদ্ধ হব বুিল তুিম িবশ্বাস কিৰলা ”

মিৰয়েম ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কৰা
46 েতিতয়া মিৰয়েম ক’েল,

“েমাৰ প্রােণ প্রভুৰ মিহমা বণর্াইেছ,
47 েমাৰ আত্মাই েমাৰ ত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰত উল্লাস কেৰ
48 িকয়েনা েতওঁ েতওঁৰ দাসীৰ নীহ অৱস্থাৈল চােল;
আৰু এিতয়াৰ পৰা পুৰুষানুক্রেম সকেলােৱ েমাক ধনয্া বুিলব
49 িকয়েনা পৰাক্রমী জেন েমাৰ কাৰেণ মহৎ কমর্ কিৰেল; আৰু

েতওঁৰ নাম পিবত্র
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50 িয সকেল েতওঁৈল ভয় কেৰ, পুৰুেষ পুৰুেষ েতওঁেলাকৰ ওপৰত
েতওঁৰ দয়া থােক

51 েতওঁ িনজ বাহুৰ দ্বাৰাই পৰাক্রমী কমর্ কিৰেল
িনজ িনজ অন্তৰত অহংকাৰ কৰা সকলক েতওঁ িছন্ন-িভন্ন কিৰেল
52 েতওঁ শাসক সকলক িসংহাসনৰ পৰা নমাই িদেল, িকন্তু নীহ

েলাকক তুিল ধিৰেল
53 েতওঁ কু্ষধাতুৰ েলাকক উত্তম বস্তু িদেল আৰু ধনৱন্তক শুদা-হােত

পঠাই িদেল
54 েতওঁ িনজৰ দাস ইস্রােয়লক সাহাযয্ কিৰেল, েতওঁ দয়ালু;
55 অব্রাহাম আৰু েতওঁৰ বংশৈল িচৰকাল দয়া কিৰবৰ কাৰেণ,
েযেনৈক েতওঁ আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ ওচৰত প্রিতজ্ঞা কিৰিছল,

েসই িবষয় েতওঁ েসঁাৱৰণ কিৰেল ”
56 পাছত এলীচােবতৰ লগত মিৰয়ম িতিন মাহ মান থািক িনজৰ

ঘৰৈল উলিট আিহল
েযাহন বাপ্তাইজকৰ জন্ম

57 পাছত এলীচােবতৰ প্রসৱৰ কাল পূণর্ েহাৱাত, েতওঁ এিট পুত্র
প্রসৱ কিৰেল 58 তােত ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু আত্মীয় স্বজেন েযিতয়া
শুিনেল েয প্রভুেৱ েতওঁৰ প্রিত দয়া কিৰেল, েতিতয়া সকেলােৱ
েতওঁেৰ ৈসেত আনন্দ কিৰেল 59 তাৰ পাছত আঠ িদনৰ িদনা
েতওঁেলােক িশশুিটক ৈল চুন্নৎ কিৰবৈল আিহল আৰু সকেলােৱ
বােপকৰ নাম অনুসােৰ িশশুৰ নাম জখিৰয়া থব খুিজিছল; 60 িকন্তু
মােক উত্তৰ িদ ক’েল, “নহয় ইয়াৰ নাম েযাহন হব ” 61 েতিতয়া
েতওঁেলােক এলীচােবতক ক’েল, “েতামাৰ বংশৰ মাজত এই নাম
কােৰা নাই ” 62পাছত েতওঁেলােক সংেকত িদ ল’ৰাৰ বােপকৰ পৰা
জািনব িবচািৰেল েয, েতওঁ িক নাম িদব ইচ্ছা কেৰ 63 েতিতয়া েতওঁ
ফিল খুিজ তাত িলিখেল, “ইয়াৰ নাম ‘েযাহন’ ” তােত সকেলােৱ
িবস্ময় মািনেল 64 েতিতয়াই জখিৰয়াৰ মুখ আৰু িজভাৰ বান্ধ মুকিল
ৈহ গ’ল আৰু েতওঁ ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰবৈল ধিৰেল 65 েতিতয়া
আেশ-পােশ থকা েলাক সকল আচিৰত হ’ল আৰু িযহুদীয়াৰ েগােটই



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 1 অধয্ায়:66 vii লূেক িলখা শুভবাতর্ া 1 অধয্ায়:76

পাবর্তয্ অঞ্চলৰ েলাক সকেল িয ঘিটল েসই িবষেয় েকাৱা-কুই
কিৰবৈল ধিৰেল 66 িয সকেল এই কথা শুিনেল, েতওঁেলােক মেন
মেন িবষয়েটা ভািৱ কবৈল ধিৰেল, “ভিৱষয্েত এই ল’ৰা েতেনহেল
িক হব?” িকয়েনা েতওঁেলােক বুিজিছল েয প্রভুৰ হাত েতওঁৰ লগত
আেছ

জখিৰয়াই ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কৰা
67 পাছত ল’ৰা জনৰ িপতৃ জখিৰয়াই পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ ৈহ,

এই ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰেল
68 ‘ইস্রােয়লৰ প্রভু ঈশ্বৰৰ প্রশংসা হওক;
িকয়েনা েতওঁ িনজৰ মানুহেবাৰক সহায় কিৰবৈল আৰু েতওঁেলাকক

মুক্ত কিৰবৈল আিহেছ
69 েতওঁ আমাৰ কাৰেণ েতওঁৰ দাস দায়ুদৰ বংশত এজন শিক্তশালী

ত্রাণকতর্ াক িদেল
70 এই িবষেয় ঈশ্বেৰ পিবত্র ভাৱবাদী সকলৰ দ্বাৰা পূবর্েত ৈকিছল
71 েতওঁ শত্রু সকলৰ হাতৰ পৰা আৰু িয সকেল
আমাক ঘৃণা কেৰ, েসই সকেলােৰ হাতৰ পৰা
আমাক ৰক্ষা কৰাৰ প্রিতশ্রুিত িদেল
72 েতওঁ আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ প্রিত দয়া েদখুৱাব আৰু
েতওঁৰ পিবত্র িবধান েসঁাৱৰণ কৰাব;
73 এই িবধান ৈহেছ প্রিতজ্ঞা, িয আমাৰ পূবর্পুৰুষ অব্রাহামক েতওঁ

িদিছল
74 শত্রুেবাৰৰ হাতৰ পৰা আমাক মুক্ত কিৰম বুিল েতওঁ
প্রিতশ্রুিত িদেল, যােত আিম িনভর্ েয় েতওঁৰ আগত েসৱা কিৰব

পােৰঁা,
75 আৰু আমাৰ জীৱনৰ আয়ুসৰ কালত পিবত্র আৰু ধাির্মকতােৰ

েসৱা কিৰ থািকব পােৰঁা
76 েহ েমাৰ সন্তান, েতামাক সেবর্াপিৰ জনৰ ভাৱবাদী বুিল েকাৱা হব;
িকয়েনা তুিম প্রভুৰ আগমণৰ কাৰেণ েলাক সকলক যুগুত কিৰবৈল

েতওঁৰ আেগ আেগ যাবা
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77 েলাক সকলক পাপৰ ক্ষমা লাভৰ দ্বাৰা পিৰত্রাণ েপাৱাত সহায়
পাবৈল িশক্ষা িদবা

78 ঈশ্বেৰ আমাক ক্ষমা কিৰব, কাৰণ েতওঁ েকামল িচত্তৰ আৰু
দয়ালু

েতওঁ কৰুণােৰ পুৱাৰ অৰুণৰ দেৰ ত্রাণকতর্ াই স্বগর্ৰ পৰা আমাক
সহায় কিৰবৈল আিহব

79 েতওঁ অন্ধকাৰ আৰু মৃতুয্ছায়াত বিহ থকা েলাক সকলক েপাহৰ
িদব

েতওঁ আমাৰ ভিৰ শািন্তৰ পথত গমন কৰাব’
80 এেনদেৰ েযাহন বাপ্তাইজক বািঢ়বৈল ধিৰেল আৰু আত্মাত

শিক্তশালী ৈহ উিঠল; ইস্রােয়ল জািতৰ আগত মুকিলৈক প্রকাশ
েহাৱাৰ আগৈলেক েতওঁ মৰুপ্রান্তত বাস কিৰিছল

2 অধয্ায়
যীচু খ্রীষ্টৰ জন্ম

1 েসই সময়ত চীজাৰ আগষ্টেচ* িনেদর্ শ জািৰ কিৰেল েয, েৰাম
সাম্রাজয্ত বাস কৰা সকেলা েলাকৰ নাম িলখাই গণনা কৰা হওক
2 িচিৰয়াৰ ৰাজয্পাল কুৰীণীয়ৰ সময়ত এেয় প্রথম েলাক িপয়ল
ৈহিছল 3 েসেয়, নাম িলখাবৰ বােব প্রেতয্েক িনজৰ িনজৰ নগৰৈল
গ’ল

4 ৰজা দায়ুদৰ বংশধৰ েহাৱা েহতুেক েযােচেফও গালীল প্রেদশৰ
নাচৰত নগৰৰ পৰা দায়ুদৰ নগৰ নােমেৰ খয্াত িযহূদাৰ ৈবৎেলহম
নগৰৈল গ’ল 5 েযােচেফ েতওঁৈল বাগ্দান কৰা মিৰয়মেকা লগত
ৈল নাম িলখাবৰ বােব গ’ল েসই সময়ত মিৰয়ম গভর্ ৱতী আিছল
6 পাছত েতওঁেলাক তােত থােকােত, মিৰয়মৰ প্রসৱৰ কাল পূণর্
হ’ল 7 েতওঁ িনজৰ প্রথম পুত্র সন্তান প্রসৱ কিৰেল আৰু েতওঁক
কােপােৰেৰ েমিৰয়াই দানা পাত্রত শুৱাই থেল; কাৰণ অিতিথশালাত
েতওঁেলাকৰ কাৰেণ থকা ঠাই নািছল
* 2 অধয্ায়:1 চীজাৰ আগষ্টচ - িদ্বতীয় েৰাম সম্রাট চীজাৰ (30 খ্রী:পূ:-14 খ্রীষ্টাব্দ)



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 2 অধয্ায়:8 ix লূেক িলখা শুভবাতর্ া 2 অধয্ায়:20

যীচুৰ িবষেয় স্বগর্ৰ দূেত েমষৰখীয়াক জেনাৱা
8 েসই অঞ্চলত িকছুমান েমষৰখীয়াই ৰািত পথাৰত িনজৰ

িনজৰ জাকেবাৰ পহৰা িদ আিছল 9 হঠােত প্রভুৰ দূত এজন
আিহ েতওঁেলাকৰ ওচৰত উপিস্থত হ’ল আৰু েতিতয়াই প্রভুৰ
মিহমা েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল উজ্জ্বল ৈহ প্রকািশত হ’ল; তােত
েতওঁেলাকৰ অিতশয় ভয় লািগল 10 েতিতয়া দূেত েতওঁেলাকক
কেল, “ভয় নকিৰবা; িকয়েনা েচাৱা, িয শুভবাতর্ া সকেলা েলাকৰ
কাৰেণ হব, েসই মহা আনন্দৰ শুভবাতর্ া মই েতামােলাকৰ আগত
েঘাষণা কেৰঁা েয, 11 আিজ দায়ুদৰ নগৰত েতামােলাকৰ কাৰেণ
ত্রাণকতর্ া জিন্মল; েতওঁ অিভিষক্ত প্রভু খ্রীষ্ট 12 েতামােলাকৈল এেয়
িচন হব েয, ল’ৰা জনক কােপােৰেৰ েমিৰয়াই দানা পাত্রত শুৱাই
েথাৱা েদখা পাবা ”

13 েতিতয়া অকস্মােত স্বগর্বািহনীৰ এক বৃহৎ দেল েসই দূতৰ লগ
ল’েল আৰু ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ কবৈল ধিৰেল,
14 “উদ্ধর্ েলাকত ঈশ্বৰৰ মিহমা,
আৰু পৃিথৱীত েতওঁৰ প্রীিতৰ পাত্র মানুহেবাৰৰ মাজত শািন্ত ”

15 পাছত স্বগর্ৰ দূত সকল েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা স্বগর্ৈল
উলিট েযাৱাত েমষৰখীয়ােবােৰ পৰস্পেৰ েকাৱা-কুই কিৰেল, “ব’লা,
এিতয়া আিম ৈবৎেলহমৈল যাওঁহক; িয ঘটনাৰ কথা প্রভুেৱ আমাৰ
আগত েঘাষণা কিৰেল, তােক চাবৈল যাওঁ ব’লা ” 16 তাৰ পাছত
েতওঁেলােক েবগাই িবচািৰ গ’ল, তােত িবচািৰ েযাৱাত মিৰয়ম,
েযােচফ, আৰু দানা পাত্রত শুৱাই েথাৱা ল’ৰা জনক েদখা পােল
17 এইদেৰ েদখাৰ পাছত িশশুিটৰ িবষেয় েতওঁেলাকক িয িয কথা
দূেত ৈকিছল, েসই সকেলা কথা েতওঁেলােক েলাক সকলক জনােল
18 তােত েমষৰখীয়া সকলৰ কথা শুিন সকেলােৱ িবস্ময় মািনেল
19 িকন্তু মিৰয়েম হেল েসইেবাৰ কথা মনেত সঁািচ থেল আৰু েসই
িবষেয় িচন্তা কিৰবৈল ধিৰেল 20 ইয়াৰ পাছত েমষৰখীয়ােবােৰ
েতওঁেলাকক িয দেৰ েকাৱা ৈহিছল, েসই অনুসােৰ সকেলা েদিখ
আৰু শুিন েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ প্রশংসা স্তুিত কিৰ ঘৰৈল উলিট গ’ল



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 2 অধয্ায়:21 x লূেক িলখা শুভবাতর্ া 2 অধয্ায়:32

21 পােছ আঠ িদনৰ পাছত, েযিতয়া েতওঁৰ চুন্নৎ কিৰবৰ সময়
হ’ল, েতিতয়া েতওঁেলােক িশশুিটৰ নাম যীচু ৰািখেল; েতওঁ মাতৃগভর্ ত
িস্থিত েহাৱাৰ আেগেয় স্বগর্ৰ দূেত এই নাম িদিছল

িশশু যীচুক মিন্দৰৈল িনয়া আৰু িচিমেয়ােন যীচুক েদখা
22 েমািচৰ িবধান অনুসােৰ শুিচকৰণৰ িদন উপিস্থত েহাৱাত

েযােচফ আৰু মিৰয়েম িশশু যীচুক প্রভুৰ ওচৰত উপিস্থত কিৰবৰ
কাৰেণ েতওঁেলাক িযৰূচােলমত থকা মিন্দৰৈল আিনেল 23 কাৰণ
প্রভুৰ িবধান-শাস্ত্রত িলখা আেছ েয “প্রথেম জন্মা প্রিতজন পুত্র
সন্তানক প্রভুৰ উেদ্দেশয্ ‘পিবত্র’ বুিল েকাৱা হব ” 24আৰু “এেযাৰ
কেপৗ বা দুটা পাৰ েপাৱািল” বিলদান কৰাৰ কথা িয দেৰ প্রভুৰ
িবধান-শাস্ত্রত িলখা আেছ, তাক উৎসগর্ কিৰবৈলেকা েতওঁেলাক
িযৰূচােলমৈল আিহল

25 েতিতয়া িযৰূচােলমত িচিমেয়ান নােমেৰ এজন ধাির্মক আৰু
ঈশ্বৰভক্ত েলাক আিছল আৰু েতওঁ ইস্রােয়লৰ সান্ত্বনাৰ কাৰেণ
অেপক্ষা কিৰ আিছল পিবত্র আত্মা েতওঁৰ ৈসেত আিছল 26 প্রভুৰ
অিভিষক্ত †জনক েদখা নাপায় মােন, েতওঁ মৃতুয্েভাগ নকিৰব, এই
কথা পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰাই েতওঁৈল প্রকাশ কৰা ৈহিছল

27 েসইিদনা পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰা চািলত ৈহ িচিমেয়ান মিন্দৰৈল
আিহিছল িবধানৰ িবধান পালন কিৰবৈল মাক-বােপেক িশশু যীচুক
িভতৰৈল আিনেল 28 েতিতয়া িচিমেয়ােন যীচুক েকালাত ৈল ঈশ্বৰৰ
প্রশংসা কিৰ ক’েল,
29 “েহ প্রভু, এিতয়া আপুিন িনজৰ প্রিতশ্রুিত অনুসােৰ আেপানাৰ

দাসক শািন্তেৰ িবদায় িদয়ক
30 িকয়েনা েমাৰ চকুেৱ আেপানাৰ পিৰত্রাণ েদখা পােল,
31 িয পিৰত্রাণ আপুিন সকেলা েলাকৰ সাক্ষােত প্রস্তুত কিৰেল
32 েতওঁ অনা-ইহুদী সকলৰ আগত সতয্ প্রকাশ কৰাৰ এক েপাহৰ

হব আৰু েতেৱঁই আেপানাৰ প্রজা ইস্রােয়ল েলাকৰ েগৗৰৱ
হব ”

† 2 অধয্ায়:26 অিভিষক্ত খ্রীষ্ট



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 2 অধয্ায়:33 xi লূেক িলখা শুভবাতর্ া 2 অধয্ায়:43

33 িশশুিটৰ িবষেয় িচিমেয়ােন িয সকেলা কথা ক’েল, েসই
িবষয় শুিন মাক-বােপক িবিস্মত ৈহ গ’ল 34 তাৰ পাছত
িচিমেয়ােন েতওঁেলাকক আশীবর্াদ কিৰ যীচুৰ মাক মিৰয়মক ক’েল,
“মেনােযােগেৰ শুনা! এই িশশুিটেয়ই ইস্রােয়লৰ মাজত অেনকৰ
পতন আৰু উত্থানৰ কাৰণ হব আৰু েতওঁ এেন এক িচন হ’ব যাৰ
িবৰুেদ্ধ অেনেকই কথা কব; 35 তােত বহু েলাকৰ মনৰ ভাৱনা প্রকাশ
ৈহ পিৰব আৰু েতামাৰ িনজৰ হৃদয় শূেল িবিন্ধব ”

হান্নাই যীচুক েদখা
36 েসই ঠাইেত হান্না নামৰ এগৰাকী ভাববািদনী আিছল েতওঁ

আেচৰ ৈফদৰ পনুেৱলৰ জীেয়ক েতওঁৰ অেনক বয়স ৈহিছল
িববাহৰ পাছত েতওঁ স্বামীৰ ৈসেত সাত বছৰ থািকল 37 আৰু পাছত
েচৗৰাশী বছৰ বয়সৈলেক েতওঁ িবধৱাৰ জীৱন কটােল েতওঁ মিন্দৰ
এিৰ কৈলেকা েযাৱা নািছল; িদেন ৰািতেয় উপবাস আৰু প্রাথর্নােৰ
ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কিৰিছল 38 িঠক েসই সময়েত, েতওঁ েতওঁেলাকৰ
ফােল আগবািঢ় আিহ ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদবৈল আৰম্ভ কিৰেল আৰু
িযৰূচােলমৰ মুিক্তৰ অেপক্ষাত থকা সকেলােক েসই িশশুিটৰ িবষেয়
ক’বৈল ধিৰেল

39 প্রভুৰ িবধানৰ মেত কিৰবলগীয়া সকেলা িনয়ম সমূ্পণর্ কিৰ
েযােচফ আৰু মিৰয়ম িনজৰ নগৰ গালীল প্রেদশৰ নাচৰতৈল উলিট
আিহল 40 পােছ িশশুিট ক্রেম ক্রেম বৃিদ্ধ পাই শিক্তমান হব ধিৰেল
আৰু জ্ঞােনেৰও পূণর্ হব ধিৰেল; ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ েতওঁৰ ওপৰত
আিছল

যীচুৰ ৈকেশাৰ কাল
41 ‡ িনস্তাৰ-পবর্ পালন কিৰবৈল প্রেতয্ক বছেৰ যীচুৰ মাক

আৰু বােপক িযৰূচােলমৈল যায় 42 যীচুৰ বয়স েযিতয়া বাৰ
বছৰ, েতিতয়া েতওঁেলােক যথা ৰীিত মেত েসই পবর্ৈল ৈগিছল
43 পবর্ৰ সকেলা ৰীিত েশষ কিৰ েতওঁেলাক েযিতয়া ঘৰৈল উলিট
‡ 2 অধয্ায়:41 িনস্তাৰ পবর্: ইহুদী সকলৰ এিট গুৰুত্বপূণর্ পিবত্র িদন ঈশ্বেৰ েমািচৰ
দ্বাৰা েতওঁেলাকক িমচৰৰ বন্দী অৱস্থাৰ পৰা মুকিল কিৰ আিনিছল এই িদনত তাক স্মৰণ
কেৰ



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 2 অধয্ায়:44 xii লূেক িলখা শুভবাতর্ া 3 অধয্ায়:1

আিহিছল, েতিতয়া ল’ৰা যীচু িযৰূচােলমেত ৈৰ গ’ল; িকন্তু েতওঁৰ
মাক-বােপেক এই কথা জনা নািছল 44 েতওঁেলাকৰ ৈসেত যাত্রা
কৰা দলৰ লগেত যীচু আেছ বুিল ভািব, েতওঁেলাক এিদনৰ বাট
গ’ল পাছত েতওঁেলােক আত্মীয়-স্বজন আৰু বনু্ধ-বান্ধৱৰ মাজত
েতওঁক িবচািৰবৈল ধিৰেল 45 িকন্তু মানুহৰ মাজত িবচািৰ নাপায়
িযৰূচােলমৈল পুণৰ ঘূিৰ আিহ েতওঁেলােক যীচুক তাত িবচািৰ ফুিৰব
ধিৰেল 46 িতিন িদনৰ পাছত েতওঁেলােক যীচুক মিন্দৰত পােল
েতওঁ অধয্াপক সকলৰ মাজত বিহ েতওঁেলাকৰ কথা শুিন আিছল
আৰু নানা প্রশ্ন সুিধ আিছল 47আৰু িয সকেল েতওঁৰ কথা শুিনেল,
েতওঁেলাক সকেলােৱ েতওঁৰ বুিদ্ধ আৰু উত্তৰত িবস্ময় মািনেল
48 মাক-বােপেকও েতওঁক েদিখ আচিৰত হ’ল৷ মােক েতওঁক ক’েল,
“েবাপা, তুিম আমাৈল িকয় এইদেৰ কিৰলা? েতামাৰ েদউতাৰা আৰু
মই েতামাক িবচািৰ হাবাথুিৰ খাই ফুিৰেছঁা ” 49 েতিতয়া েতওঁেলাকক
েতওঁ ক’েল, “েতামােলােক িক কাৰেণ েমাক িবচািৰ ফুিৰছা? মই
েমাৰ িপতৃৰ ঘৰত থকা েয উিচত, ইয়াক জােনা েতামােলােক
নাজানা?” 50 িকন্তু েতওঁ িক কথা কব িবচািৰিছল, েসই কথাৰ অথর্
েতওঁেলােক বুিজ নাপােল

51 তাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ লগত েতওঁ নাচৰতৈল উভিট গ’ল
আৰু েতওঁেলাকৰ বাধয্ ৈহ থািকল েতওঁৰ মােক এই সকেলা কথা
মনত ৰািখেল 52 িকন্তু এইদেৰ যীচু জ্ঞান আৰু বয়সত বৃিদ্ধ পাব
ধিৰেল; আৰু ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ ৈসেত, মানুহৰ েপ্রমত অিধকৈক বািঢ়
যাব ধিৰেল

3 অধয্ায়
েযাহন বাপ্তাইজকৰ প্রচাৰ

1 িতিবিৰয়া চীজাৰৰ ৰাজত্বৰ েপান্ধৰ বছৰত িযহূদীয়াৰ ৰাজয্পাল
আিছল পন্তীয় পীলাত েসই সময়ত েহেৰাদ আিছল গালীল
প্রেদশৰ ৰজা; আৰু েতওঁৰ ভােয়ক িফিলপ আিছল িযতূিৰয়া আৰু
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ত্রােখানীিতয়া প্রেদশৰ ৰজা; লুচািণয় আিছল অিবলীনী প্রেদশৰ ৰজা
2 হানন আৰু কায়াফা আিছল ইহুদী সকলৰ মহা-পুেৰািহত
েসই সময়েত অৰণয্ত জখিৰয়াৰ পুেতক েযাহনৈল ঈশ্বৰৰ বাকয্

আিহল 3 েতিতয়া েযাহেন যদ্দর্ ন নদীৰ েচৗিদশৰ সকেলা প্রান্তৈল
ৈগ প্রচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল, যােত েলাক সকেল পাপৰ পৰা ক্ষমা
লাভ পাবৰ কাৰেণ মন-পালটন কেৰ আৰু বািপ্তস্ম* লয় 4 ভাৱবাদী
িযচয়াৰ পুস্তকত েযেনৈক িলখা আেছ:
“মৰুপ্রান্তত এজনৰ কন্ঠস্বৰ শুনা ৈগেছ,
েতামােলােক প্রভুৰ পথ যুগুত কৰা,
েতওঁৰ বাট েপান কৰা
5 আটাই উপতয্কা পূৰ কৰা হব,
প্রিতেটা পবর্ত আৰু পাহাৰ সমান কৰা হব,
একা-েবকা পথেবাৰ েপান হব,
খলা-বমা পথেবাৰ সমান কৰা হব
6 সকেলা মত্তর্ য্ই ঈশ্বৰৰ পিৰত্রাণ েদিখব ”†

7 তােত বািপ্তস্ম লবৰ কাৰেণ অেনক েলাক েযাহনৰ ওচৰৈল
আিহব ধিৰেল েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েহ দুষ্ট সপর্ৰ বংশধৰ!
ঈশ্বৰৰ িয েক্রাধ আিহ আেছ তাৰ পৰা পলাবৰ বােব েকােন
আেপানােলাকক সতকর্ কিৰ িদেল? 8 আেপানােলােক েয মন-
পালটন কিৰেছ, তাৰ উপযুক্ত ফেলেৰ ফলবান হওক িনজৰ
মনেত নাভািৱব েয ‘অব্রাহাম আমাৰ িপতৃপুৰুষ’ িকয়েনা মই
আেপানােলাকক কওঁ েয, এই িশলেবাৰৰ পৰাও ঈশ্বেৰ অব্রাহামৰ
কাৰেণ সন্তান উৎপন্ন কিৰব পােৰ 9 গছৰ গুিৰত ইিতমেধয্ কুঠাৰ
লািগেয়ই আেছ; িয গেছ ভাল ফল িনিদেয়, তাক কািট জুইত েপেলাৱা
হব ”

10 েতিতয়া েলাক সকেল েযাহনক সুিধেল, “েতেনহেল আিম
এিতয়া িক কিৰব লািগব?” 11 েতওঁ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল,
“যিদ কােৰাবাৰ দুটা েচালা আেছ, েতেনহেল যাৰ নাই েতওঁক এটা
* 3 অধয্ায়:3 বািপ্তস্ম এিট গ্রীক শব্দ, যাৰ অথর্ হল েকােনা বয্িক্তক অলপ সময়ৰ
কাৰেণ পানীত ডুব িদয়া জলদীক্ষা † 3 অধয্ায়:6 িযচ 40:3-5
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েচালা িদয়ক আৰু যাৰ েখাৱা বস্তু আেছ, েতেৱঁা েসইদেৰ কৰক ”
12 েতিতয়া েকইজনমান কৰ সংগ্রহকাৰীেয়া বািপ্তস্ম লবৰ বােব
আিহল েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েহ গুৰু, আিম িক কিৰব
লােগ?” 13 েতওঁ েসই েলাক সকলক ক’েল, “িযমান কৰ আদায়
কিৰব লােগ তাতৈক অিধক ধন নলব ”

14 েকইজনমান ৈসিনেকও েতওঁক সুিধেল, “আৰু আমাৰ
িবষেয়েনা িক হ’ব? আিম িক কিৰম?” েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল,
“বেলেৰ কােৰা পৰা ধন নলব কােকা িমছাৈক েদাষােৰাপ নকিৰব
আেপানােলাকৰ িয েবতন তােত সন্তুষ্ট ৈহ থািকব ”

15 েলাক সকেল িযেহতু অিতআগ্রেহেৰ খ্রীষ্টৰআগমণৈল অেপক্ষা
কিৰ আিছল, েসেয় এই েযাহেনই েতওঁেলাকৰ েসই প্রতয্ািশত
অিভিষক্ত খ্রীষ্ট জন হয় েন নহয় েসই িবষেয় েতওঁেলােক মেন
মেন িবেবচনা কিৰ আিছল 16 েযাহেন উত্তৰ িদ সকেলােক কেল,
“মই আেপানােলাকক পানীতেহ বািপ্তস্ম িদওঁ, িকন্তু েমাতৈক অিধক
শিক্তমান এজন আিহেছ; মই েতওঁৰ পাদুকাৰ িফটাৰ বান্ধ খুিলবেৰা
েযাগয্ নহওঁ; েতেৱঁই আেপানােলাকক পিবত্র আত্মাত আৰু জুইত
বািপ্তস্ম িদব 17 শসয্ৰ মৰণা মৰা েচাতাল ভালৈক পিৰষ্কাৰ কিৰবৈল
আৰু ধান িনজৰ ভঁৰালত চপাই থবৈল েতওঁৰ কুলা েতওঁৰ হাতত
আেছ আৰু িয জুই েকিতয়াও নুনুমায়, তাত েতওঁ ঘুলা পুিৰ েপলাব ”

18 এইদেৰ আন বহুেতা উপেদশ িদ েযাহেন েলাক সকলৰ আগত
শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল 19 ৰজা েহেৰােদ িনজৰ ভােয়কৰ ভাযর্া
েহেৰািদয়াক িবয়া কেৰঁাৱা আৰু েতওঁ কৰা অনয্ানয্ কু-কমর্েবাৰৰ
কাৰেণ েযাহেন েহেৰাদেকা িতৰস্কাৰ কিৰেল 20 েতিতয়া েহেৰােদ
পূণৰ আন এক দুষ্কমর্ কিৰেল; েতওঁ েযাহনক বন্দী কিৰ বন্দীশালত
থেল

েযাহনৰ দ্বাৰা যীচুৰ বািপ্তস্ম
21 সকেলা মানুেহ েযিতয়া েযাহনৰ দ্বাৰা বািপ্তস্ম ৈল আিছল,

যীচুেয়ও বািপ্তস্ম লেল পাছত েতওঁ েযিতয়া প্রাথর্না কিৰেল, েতিতয়া
আকাশৰ দুৱাৰ মুকিল হ’ল 22 েসই সময়ত পিবত্রআত্মা এক কেপৗৰ
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আকৃিতেৰ েতওঁৰ ওপৰৈল নািম আিহলআৰু স্বগর্ৰ পৰা এই মাত শুনা
গ’ল, “তুিম েমাৰ িপ্রয় পুত্র, েতামাত মই পৰম সন্তুষ্ট ”

যীচু খ্রীষ্টৰ বংশাৱলী
23 প্রায় িত্রশ বছৰ বয়সত যীচুেৱ িনজৰ কাযর্ আৰম্ভ কিৰেল

েলাক সকলৰ ধাৰণাত েতওঁ েযােচফৰ পুত্র; েযােচফ এিলৰ পুত্র;
24এিল মত্ততৰ পুত্র; মত্তৎ েলবীৰ, েলবী মিল্কৰ; মিল্ক যান্নায়ৰ; যান্নায়

েযােচফৰ পুত্র;
25 েযােচফ মত্তিথয়ৰ পুত্র; মত্তিথয় আেমাচৰ; আেমাচ নহূমৰ; নহূম

ইচিলৰ; ইচিল নিগৰ পুত্র;
26 নিগ মাটৰ পুত্র; মাট মত্তিথয়ৰ; মত্তিথয় িচিমিয়নৰ; িচিমিয়ন

েযােচফৰ; েযােচফ েযাদাৰ পুত্র;
27 েযাদা েযাহাননৰ পুত্র; েযাহানন ৰীচাৰ; ৰীচা, জৰুব্বািবলৰ;

জৰুব্বািবল চল্টীেয়লৰ; চল্টীেয়ল েনিৰৰ;
28 েনিৰ মিল্কৰ পুত্র; মিল্ক অদ্দীৰ; অদ্দী েকাচমৰ; েকাচম ইলমাদমৰ;

ইলমাদম এৰৰ;
29 এৰ িযেহাচুৱাৰ পুত্র; িযেহাচুৱা ইলীেয়চৰৰ; ইলীেয়চৰ েযাৰীমৰ;

েযাৰীম মত্ততৰ; মত্তত েলবীৰ;
30 েলবী িচিমেয়ানৰ পুত্র; িচিমেয়ান যুদাৰ; যুদা েযােচফৰ; েযােচফ

েযানমৰ; েযানম ইলীয়াকীমৰ;
31 ইলীয়াকীম িমেলয়াৰ পুত্র; িমেলয়া িমন্নাৰ; িমন্না মত্তথৰ; মত্তথ

নাথনৰ; নাথন দায়ুদৰ;
32 দায়ুদ িযচয়ৰ পুত্র; িযচয় ওেবদৰ; ওেবদ েবাৱজৰ; েবাৱজ

চালেমান; চলেমান নহেচানৰ;
33 নহেচান অম্মীনাদবৰ পুত্র; অম্মীনাদব অদমীন; অদমীন অণীর্ৰ

পুত্র; অণীর্ িহেষ্রাণৰ; িহেষ্রাণ েপৰচৰ; েপৰচ িযহূদাৰ পুত্র;
34 িযহূদা যােকাবৰ পুত্র; যােকাব ইচহাকৰ; ইচহাক অব্রাহামৰ;

অব্রাহাম েতৰহৰ; েতৰহ নােহাৰৰ পুত্র;
35 নােহাৰ চৰূগৰ পুত্র; চৰূগ িৰয়ূৰ; িৰয়ূ েপলগৰ; েপলগ এবৰৰ;

এবৰ েচলহৰ পুত্র;
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36 েচলহ ৈকননৰ পুত্র; ৈকনন অফর্ কচদৰ; অফর্ কচদ েচমৰ; েচম
েনাহৰ; েনাহ েলমকৰ পুত্র;

37 েলমক মথূেচলহৰ পুত্র; মথূেচলহ হেনাকৰ; হেনাক েযৰদৰ; েযৰদ
মহলােললৰ; মহলােলল ৈকননৰ পুত্র;

38 ৈকনন ইেনাচৰ পুত্র; ইেনাচ েচথৰ; েচথ আদমৰ পুত্র; আদম
ঈশ্বৰৰ পুত্র

4 অধয্ায়
চয়তানৰ দ্বাৰা যীচু পৰীিক্ষত েহাৱা

1 ইয়াৰ পাছত যীচু পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ ৈহ যদ্দর্ ন নদীৰ পৰা
উলিট আিহল আৰু আত্মাৰ দ্বাৰা পিৰচািলত ৈহ মৰুপ্রান্তৈল গ’ল
2তাত চিল্লশ িদন ধিৰ চয়তােন েতওঁক প্রেলাভনত েপলাব িবচািৰেল
এই চিল্লশ িদন যীচুেৱ এেকােক নাখােল; েসেয়, এই সময় পাৰ েহাৱাৰ
পাছত েতওঁৰ েভাক লািগল

3 েতিতয়া চয়তােন যীচুক ক’েল, “আপুিন যিদ ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়,
েতেনহেল এই িশলেবাৰ িপঠা হবৈল িদয়ক ” 4 যীচুেৱ তাক উত্তৰ
িদেল, “শাস্ত্রত িলখা আেছ, মানুহ েকৱল িপঠােৰ জীয়াই নাথােক ”*

5 তাৰ পাছত চয়তােন যীচুক এক ওখ ঠাইৈল ৈল গ’ল আৰু
মুহূতর্ েত জগতৰ সকেলা ৰাজয্ েতওঁক েদখুৱােল 6 চয়তােন
েতওঁক ক’েল, “এই সকেলা ৰাজয্ৰ ক্ষমতা আৰু েসইেবাৰৰ ঐশ্বযর্
মই আেপানাক িদম, কাৰণ এই সকেলা েমাক িদয়া ৈহেছ আৰু
মই িয জনেক ইচ্ছা কেৰঁা, েতওঁেক এইেবাৰ িদব পােৰঁা 7 এই
েহতুেক আপুিন যিদ েমাৰ আগত প্রিণপাত কিৰ েমাৰ আৰাধনা
কেৰ, েতেনহেল এই সকেলা আেপানােৰই হব ” 8 েতিতয়া যীচুেৱ
উত্তৰ িদ তাক ক’েল, “শাস্ত্রত িলখা আেছ: ‘তুিম েকৱল েতামাৰ
প্রভু পৰেমশ্বৰক প্রিণপাত কিৰবা, আৰু েতওঁেৰই েকৱল েসৱা
কিৰবা ’ ”†

* 4 অধয্ায়:4 িদ্বতীয় িবৱৰণ 8:3 † 4 অধয্ায়:8 িদ্বতীয় িবৱৰণ 6:13
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9 তাৰ পাছত চয়তােন যীচুক িযৰূচােলমৈল ৈল গ’ল আৰু মিন্দৰৰ
সুউচ্চ চূড়াৰ ওপৰত িথয় কৰাই ক’েল, “আপুিন যিদ ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়,
েতেনহেল ইয়াৰ পৰা তলৈল িনজক েপলাই িদয়ক 10 িকয়েনা শাস্ত্রত
এেনদেৰ িলখা আেছ:

‘েতামাক ৰক্ষা কিৰবৈল েতওঁ িনজৰ দূত সকলক েতামাৰ অেথর্
আজ্ঞা িদব‡’ আৰু

11 ‘েতামাৰ ভিৰ েযন িশলত খুন্দা নাখায়, এই কাৰেণ েতওঁেলােক
েতামাক হােতেৰ দািঙ ধিৰব§’ ”

12 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “ ‘েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক
পৰীক্ষা নকিৰবা’ এেনৈকেয়া িলখা আেছ ”*

13 এইদেৰ চয়তােন যীচুক পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত আন সময়ত
সুেযাগ েপাৱাৰ অেপক্ষােৰ যীচুক এিৰ ৈথ আতিৰ গ’ল

যীচুৰ িশক্ষা আৰু িনজ নগৰত অগ্রাহয্ েহাৱা
14 তাৰ পাছত যীচু আত্মাৰ শিক্তেৰ গালীল প্রেদশৈল উলিট গ’ল

আৰু এই সংবাদ েসই অঞ্চলৰ চািৰওিদেশ িবয়িপ পিৰল 15 েতওঁ
েতওঁেলাকৰ নাম-ঘৰেবাৰত িশক্ষা িদব ধিৰেল, আৰু সকেলােৱ
েতওঁৰ প্রশংসা কিৰেল

16 এিদন যীচু নাচৰতৈল গ’ল এই ঠাইেত েতওঁ ডাঙৰ-দীঘল
ৈহিছল েতওঁ িনজৰ িনয়ম অনুসােৰ িবশ্রামবােৰ নাম-ঘৰত† েসামাই
শাস্ত্রপাঠ কিৰবৈল িথয় হ’ল 17 েতওঁৰ হাতত ভাৱবাদী িযচয়াই িলখা
পুস্তক খন িদয়া হ’ল েতওঁ েসই পুস্তক েমেলােত এই অংশেটা পােল,
য’ত িলখা আেছ:
18 “প্রভুৰ আত্মা েমাৰ ওপৰত আেছ,
িকয়েনা দিৰদ্র সকলৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰবৈল, েতওঁ েমাক

অিভিষক্ত কিৰেল
েতওঁ েমাক বন্দীয়াৰ সকলৰ আগত মুিক্তৰ কথা
‡ 4 অধয্ায়:10 গীতমালা 91:11 § 4 অধয্ায়:11 গীতমালা 91:12 * 4
অধয্ায়:12 িদ্বতীয় িবৱৰণ 6:16 † 4 অধয্ায়:16 নাম-ঘৰ: এই ঠাইত ইহুদী সকেল
প্রাথর্না, শাস্ত্রপাঠ আৰু সাধাৰণ সভাৰ কাৰেণ েগাট খায়
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আৰু অন্ধৰ আগত পুনৰায় দৃষ্টি েপাৱাৰ কথা েঘাষণা কিৰবৈল
পঠােল

েচপা েখাৱা সকলক মুকিল কিৰবৈল পঠােল
19 ইয়াৰ উপিৰ প্রভুৰ গ্রাহয্ বছৰ েঘাষণা
কিৰবৈল েমাক পঠােল ”‡

20 পাছত যীচুেৱ পুস্তক খন জপাই পিৰচাৰকৰ হাতত িদেল আৰু
েতওঁ বিহল েসই সময়ত নাম-ঘৰত উপিস্থত থকা েলাক সকলৰ
দৃষ্টি েতওঁৰ ওপৰত আিছল 21 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক কবৈল
ধিৰেল, “ধমর্শাস্ত্রৰ এই িয বচন আেপানােলােক শুিনেল, েসয়া আিজ
পূণর্ হ’ল ”

22 েতওঁ েকাৱা কথাৰ পেক্ষ সকেলােৱ সাক্ষয্ িদেল আৰু েতওঁৰ
মুখৰ পৰা ওেলাৱা অনুগ্রহৰ কথাত িবিস্মত হ’ল েতওঁেলােক ক’েল,
“এওঁ েযােচফৰ পুেতক নহয় জােনা?”

23যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “অৱেশয্ই আেপানােলােক প্রচিলত
এই দৃষ্টান্তেটা েমাক কব, ‘েবজ, আেগেয় িনজেক সুস্থ কৰা’
কফৰনাহূমত তুিম িয িয কাযর্ কিৰছা বুিল আিম শুিনেছা, েসই সকেলা
ইয়াত িনজৰ গাওঁেটা কৰা ” 24 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “মই সিঠক ভােব
আেপানােলাকক কওঁ, েকােনা ভাৱবাদী েতওঁৰ িনজৰ গাৱঁত গ্রাহয্
নহয় 25 মই সতয্তােৰ আেপানােলাকক কওঁ েয, এিলয়াৰ িদনত
েযিতয়া চােৰ িতিন বছৰ ধিৰ বৰষুণ েনােহাৱাৈক আকাশ বন্ধ আিছল
আৰু েগােটই েদশত বৰ আকাল ৈহিছল, েসই সময়ত ইস্রােয়ল
েদশত অেনক িবধৱা আিছল; 26 িকন্তু েতওঁেলাকৰ েকােনা এজনীৰ
ওচৰৈলেক এিলয়াক পেঠাৱা েহাৱা নািছল, েকৱল চীেদান এেলকাৰ
চািৰফতত বাস কৰা অনা-ইহুদী িবধৱা এগৰাকীৰ কাষৈলেহ পেঠাৱা
ৈহিছল 27 পুণৰ ইলীচা ভাববাদীৰ িদনত ইস্রােয়লৰ মাজত অেনক
কুষ্ঠ েৰাগী আিছল, িকন্তু েতওঁেলাকৰ েকােনা এজনেক সুস্থ কৰা
েহাৱা নািছল, েকৱল িচিৰয়া েদশৰ নামানকেহ সুস্থ কিৰ শুিচ কৰা
ৈহিছল ”
‡ 4 অধয্ায়:19 িযচয়া 61:1-2
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28 এইেবাৰ কথা শুিন নাম-ঘৰৰ েলাক সকল খঙত জ্বিল-পিক
উিঠল 29 েতওঁেলােক উিঠ যীচুক বেলেৰ নগৰৰ বািহৰৈল ৈল
গ’ল আৰু েতওঁেলােক পাহাৰৰ চূড়াৰ পৰা েতওঁক েঠিল তলৈল
েপলাই িদয়াৰ মেনাভােবেৰ েতওঁেলাকৰ নগৰ খন িয পাহাৰৰ ওপৰত
আিছল, েসই পাহাৰ খনৰ েশষ প্রান্তৈলেক েতওঁক ৈল গ’ল 30 িকন্তু
েতওঁ েসই েলাক সকলৰ মােজিদেয়ই ওলাই আিহল আৰু েতওঁৰ
পথত গুিচ গ’ল

কফৰনাহূমত যীচুেৱ িবশ্রামবােৰ উপেদশ িদয়া আৰু অেনকক
সুস্থ কৰা

31 তাৰ পাছত যীচু গালীল প্রেদশৰ কফৰনাহূম চহৰৈল গ’ল
তাত এিদন িবশ্রামবােৰ েতওঁ েলাক সকলক নাম-ঘৰত উপেদশ িদ
আিছল 32 েতওঁৰ উপেদশত েতওঁেলােক িবস্ময় মািনেল; িকয়েনা
েতওঁ ক্ষমতােৰ ৈসেত িশক্ষা িদিছল

33 নাম-ঘৰত েসইিদনা অশুিচ আত্মাৰ ভূেত েপাৱা এজন মানুহ
আিছল েতওঁ বৰ মােতেৰ িচঞিৰ ৈকিছল, 34 “েহ, নাচৰতীয়া
যীচু! আেপানাৰ লগত আমাৰ িক প্রেয়াজন? আপুিন আমাক
ধ্বংস কিৰবৈল আিহেছ েনিক? মই জােনা আপুিন েকান, আপুিন
ঈশ্বৰৰ পিবত্র জন ” 35 যীচুেৱ তাক ডিবয়াই কেল, “মেন মেন থাক
আৰু তাৰ পৰা বািহৰ ওলা!” েতিতয়া েসই ভূতৰ আত্মাই মানুহ
জনক সকেলােৰ মাজেত আচািৰ েপলােল আৰু েতওঁৰ এেকা ক্ষিত
নকৰাৈক েতওঁৰ িভতৰৰ পৰা বািহৰ ওলাই গ’ল

36 ইয়ােক েদিখ সকেলােৱ অবাক ৈহ িনজৰ মাজেত েকাৱা-কুই
কিৰবৈল ধিৰেল, “ই েকেনকুৱা কথা? ক্ষমতা আৰু পৰাক্রেমেৰ
এওঁ েদেখান অশুিচ আত্মােবাৰেকা আজ্ঞা িদেয় আৰু িসহঁত বািহৰ
ওলাই যায়?” 37 পাছত েতওঁৰ িবষেয় সকেলা কথা েসই অঞ্চলৰ
চািৰওফােল থকা সকেলা ঠাইেত িবয়িপ গ’ল

38 যীচু নাম-ঘৰৰ পৰা ওলাই িচেমানৰ ঘৰৈল গ’ল তােত িচেমানৰ
শাহুেয়ক ভীষণ জ্বৰত কষ্ট পাই আিছল েতওঁক সুস্থ কিৰবৰ কাৰেণ
েতওঁেলােক যীচুক অনুেৰাধ কিৰেল 39 েতিতয়া যীচুেৱ িচেমানৰ
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শাহুেয়কৰ ওচৰত িথয় ৈহ জ্বৰক ডিবয়ােল েতিতয়া েতওঁৰ পৰা জ্বৰ
এিৰেল আৰু েতওঁ উিঠ েতওঁেলাকৰ েসৱা শুশ্রূষা কিৰব ধিৰেল

40 সূযর্ অস্ত েযাৱাৰ সময়ত েলাক সকেল নানা ধৰণৰ
েৰাগত আক্রান্ত সকেলা েৰাগীেক যীচুৰ ওচৰৈল ৈল আিনেল
েতওঁ েতওঁেলাকৰ প্রেতয্কেৰ ওপৰত হাত ৰািখ সুস্থ কিৰেল
41 েতওঁেলাকৰ মাজৰ অেনকৰ পৰা ভূতেবাৰ ওলাই আিহল িসহঁেত
আটাহ পািৰ কবৈল ধিৰেল, “আপুিন ঈশ্বৰৰ পুত্র!” িকন্তু েতওঁ
িসহঁতক ডিবয়াই মুখ বন্ধ কিৰ িদেল; কাৰণ িসহঁেত জািনিছল েয,
েতেৱঁই খ্রীষ্ট

42 েযিতয়া ৰািতপুৱা হ’ল, যীচু ওলাই আিহ এক িনজর্ ন ঠাইৈল
গ’ল তােত জনতাৰ এটা বৃহৎ দেল েতওঁক িবচািৰ আিহ েতওঁৰ
ওচৰ পােল আৰু েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা েতওঁ আতিৰ নাযাবৰ বােব
েতওঁক ধিৰ ৰািখবৈল েচষ্টা কিৰেল 43 িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক
ক’েল, “মই আন নগৰেতা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ িবষেয় শুভবাতর্ া েঘাষণা
কিৰব লােগ, কাৰণ এই বােবই েমাক পেঠাৱা ৈহেছ ”

44তাৰ পাছত েতওঁ সমগ্র িযহূদা ৰাজয্ৰ নাম-ঘৰেবাৰত প্রচাৰ কিৰ
ফুিৰেল

5 অধয্ায়
আচিৰতৰূেপ অেনক মাছ ধৰা

1এিদন যীচু িগেনচৰৎ হ্রদৰ পাৰত িথয় ৈহ আিছল আৰু বহুেলােক
েতওঁক চািৰওকােষ েবিৰ ধিৰ ঈশ্বৰৰ বাকয্ শুিন আিছল 2 এেন
সময়েত েতওঁ েদিখেল হ্রদৰ দঁািতত দুখন নাও ৈৰ আেছ আৰু
মাছমৰীয়া সকেল নাও দুখনৰ পৰা নািম জাল ধুই আেছ 3 তােৰ
এখন নাৱত যীচু উিঠল, েসই নাও খন িচেমানৰ আিছল যীচুেৱ
েতওঁক নাও খন বামৰ পৰা অলপ দূৈৰত ৈল যাবৰ বােব ক’েল; তাৰ
পাছত েতওঁ নাৱত বিহল আৰু তাৰ পৰাই েলাক সকলক িশক্ষা িদব
ধিৰেল

4 েতওঁৰ কথা েশষ েহাৱাত িচেমানক ক’েল, “এিতয়া দ পানী ৈল
নাও খন ৈল ব’লা আৰু তাত মাছ ধৰাৰ কাৰেণ েতামােলাকৰ জাল
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েপেলাৱা ” 5 িচেমােন উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ মহাশয়, আিম ওেৰ ৰািত
পিৰশ্রম কিৰ এেকা নাপােলঁা; তথািপ আেপানাৰ কথাত মই জাল
েপলাম ” 6 পাছত েতওঁেলােক তাত জাল েপলাওেত, প্রচুৰ মাছ
জালত লািগল আৰু েতওঁেলাকৰ জাল ফািটবৈল ধিৰেল 7 েতিতয়া
েতওঁেলােক সহায়ৰ কাৰেণ আন নাৱত থকা সঙ্গী সকলক হাত বাউল
িদ মািতেল আৰু সঙ্গী সকেল আিহ দুেয়াখন নাৱত ইমান মাছ ভৰােল
েয, নাও ডুেবা ডুেবা হ’ল 8 ইয়ােক েদিখ িচেমান িপতেৰ যীচুৰ
চৰণত পিৰ ক’েল, “প্রভু মই এজন পাপী মানুহ, আপুিন েমাৰ ওচৰৰ
পৰা আতিৰ যাওক ” 9 ইমানেবাৰ মাছ েদিখ িচেমান আৰু েতওঁৰ
লগত মাছ ধেৰােত এেকলেগ থকা েলাক সকল অবাক ৈহ গ’ল
10 িচেমানৰ বয্ৱসায়ৰ সঙ্গী িচবিদয়ৰ পুেতক যােকাব আৰু েযাহনও
আচিৰত হ’ল েতিতয়া যীচুেৱ িচেমানক ক’েল, “ভয় নকিৰবা,
এিতয়াৰ পৰা তুিম মনুষয্ ধিৰবা ” 11পােছ েতওঁেলােক নাও েকইখন
বামৈল আিন সকেলা তয্াগ কিৰ যীচুৰ অনুগামী হ’ল

যীচুেৱ দুজন েৰাগীক সুস্থ কৰা
12 এবাৰ যীচু অনয্ এখন নগৰত আিছল তাত সবর্ শৰীৰ কুষ্ঠ

েৰােগেৰ ভৰা এজন মানুেহ যীচুক েদিখ উবুিৰ ৈহ পিৰল আৰু িমনিত
কিৰ েতওঁক ক’েল, “প্রভু, আপুিন যিদ ইচ্ছা কেৰ, েতেনহেল েমাক
শুিচ কিৰব পােৰ ” 13 েতিতয়া যীচুেৱ হাত েমিল েতওঁক চুই ক’েল,
“মই এিতয়াই ইচ্ছা কিৰেছঁা, তুিম শুিচ েহাৱা ” আৰু েতিতয়াই েতওঁৰ
শৰীৰৰ পৰা কুষ্ঠেৰাগ আতিৰল 14 তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁক এই
আেদশ িদেল “এই কথা কােকা নকবা িকন্তু েযাৱা, পুেৰািহতৰ
ওচৰত িনজেক েদখুওৱাৈগ আৰু েলাক সকলৰ আগত সাক্ষয্ হবৈল
শুিচ েহাৱাৰ কাৰেণ েমািচৰ িনেদর্ শ অনুসিৰ বিল উ  ৎসগর্ কৰাৈগ ”

15 তথািপ যীচুৰ িবষেয় নানা খবৰ অিধক ৰূপত িবয়িপ গ’ল আৰু
েতওঁৰ কথা শুিনবৈল আৰু েৰাগৰ পৰা সুস্থ হবৰ বােব বহুেলােক
েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ িভৰ কিৰব ধিৰেল 16 িকন্তু যীচুেৱ প্রােয়
আতিৰ ৈগ িনজর্ ন ঠাইত প্রাথর্না কিৰ আিছল
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17 এিদন েতওঁ িশক্ষা িদ থকা সময়ত েকইজনমান ফৰীচী আৰু
িবধানৰ অধয্াপক তাত বিহ আিছল েতওঁেলাক গালীল আৰু িযহূদা
অঞ্চলৰ িবিভন্ন গাওঁ আৰু িযৰূচােলম নগৰৰ পৰাও আিহিছল েৰাগী
সুস্থ কিৰবৈল প্রভুৰ শিক্ত যীচুৰ লগত আিছল 18 েতেন সময়েত
েকইজনমান মানুেহ এজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত* বয্িক্তক শযয্ােৰ ৈসেত
কিঢ়য়াই আিনেল; েতওঁেলােক েৰাগীজনক যীচুৰ সনু্মখত থবৈল
ইচ্ছা কিৰ িভতৰত আিনবৰ বােব েচষ্টা কিৰিছল 19 িকন্তু েলাক
সকলৰ িভৰৰ কাৰেণ িভতৰৈল যাবৰ বােব বাট নাপােল েসই
কাৰেণ েতওঁেলােক ঘৰৰ ওপৰত উিঠ চািল আতৰাই শযয্াৰ ৈসেত
েৰাগীজনক েলাক সকলৰ মাজত থকা যীচুৰ সনু্মখেত এেকবােৰ
নমাই িদেল 20 েতওঁেলাকৰ িবশ্বাস েদিখ যীচুেৱ ক’েল, “ভাই,
েতামাৰ পাপ ক্ষমা কৰা হ’ল ” 21 তােত িবধানৰ অধয্াপক আৰু
ফৰীচী সকেল এই আেলাচনা কিৰবৈল ধিৰেল, “ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰ
কথা েকাৱা এই জন েকান হয়? একমাত্র ঈশ্বৰৰ বািহেৰ আন েকােন
পাপ ক্ষমা কিৰব পােৰ?” 22 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ মনৰ িচন্তা
বুিজ পাই ক’েল, “আেপানােলােক মনৈল িকয় এই প্রশ্ন আিনেছ?
23 েকানেটা কবৈল সহজ, ‘েতামাৰ পাপ ক্ষমা কৰা হল’ েন ‘তুিম
উিঠ েখাজকািঢ় ফুৰা’? 24 িকন্তু আেপানােলােক েযন জািনব পােৰ
েয পৃিথৱীত পাপ ক্ষমা কিৰবৈল মানুহৰ পুত্রৰ†ক্ষমতা আেছ ” েসেয়
েতওঁ পক্ষাঘাত েৰাগীজনক ক’েল, “মই েতামাক কওঁ, উঠা, েতামাৰ
শযয্া তুিল ৈল িনজৰ ঘৰৈল েযাৱা ” 25লেগ লেগ সকেলােৰ সনু্মখত
মানুহ জন িথয় হ’ল আৰু িয শযয্াৰ ওপৰত েতওঁ শুই আিছল, েসই
শযয্া তুিল ৈল ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ কিৰ িনজৰ ঘৰৈল উলিট গ’ল
26 তােত সকেলা েলাক আচিৰত হ’ল আৰু ভেয়েৰ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ
ক’েল, “আিজ আিম আশ্চযর্জনক ঘটনা েদিখেলঁা ”

যীচুেৱ েলবীক আহ্বান কৰা
* 5 অধয্ায়:18 ইংৰাজীত েপেৰলাইজ েৰাগী বুিল িলখা আেছ; অসমীয়াত
‘পক্ষাঘাতগ্রস্ত৷’ † 5 অধয্ায়:24 মানুহৰ পুত্র- যীচু, দািন 7:13-14; খ্রীষ্টৰ কাৰেণ
এই নাম বয্ৱহাৰ কৰা ৈহেছ; েতওঁক ঈশ্বেৰ জগতৰ পিৰত্রাতা িহচােপ পঠাইিছল



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 5 অধয্ায়:27 xxiii লূেক িলখা শুভবাতর্ া 5 অধয্ায়:38

27 এই ঘটনাৰ পাছত, যীচু তাৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই গ’ল আৰু
কৰ আদায় কৰা ঠাইত েলবী নামৰ এজন কৰ-সংগ্রহক বিহ থকা
েদিখ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ পােছ পােছ আহা ” 28 তােত েলবী
উিঠল আৰু সকেলা এিৰ যীচুৰ অনুগামী হ’ল

29 তাৰ পাছত েলবীেয় িনজৰ ঘৰত যীচুৰ কাৰেণ এক বৰ
েভাজ পািতেল; েতওঁেলাকৰ লগত অেনক কৰ-সংগ্রহক আৰু আন
আন িকছুমান েলােকা েভাজ েমজত বিহিছল আৰু খাই আিছল
30 েতিতয়া ফৰীচী আৰু েতওঁেলাকৰ িবধানৰ অধয্াপক সকেল যীচুৰ
িশষয্ সকলৰ ওচৰত অিভেযাগ কিৰ ক’েল, “েতামােলােক িকয় কৰ-
সংগ্রহক আৰু পাপী েলাকৰ ৈসেত েভাজন-পান কৰা?” 31 েতিতয়া
যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “িনেৰাগী মানুহৰ েবজত সকাম নাই; িকন্তু
েৰাগীৰেহ আেছ 32 মই ধাির্মক জনক নহয়; িকন্তু মন-পালটন
কিৰবৈল পাপীকেহ িনমন্ত্রণ কিৰবৈল আিহেছঁা ”

33 েতওঁেলােক যীচুক ক’েল, “েযাহনৰ িশষয্ সকেল প্রােয় প্রাথর্না
কেৰ আৰু লেঘান িদেয়, ফৰীচী সকলৰ অনুগামী সকেলও েসইদেৰ
কেৰ; িকন্তু আেপানাৰ িশষয্ সকেল সকেলা সময়েত েভাজন-পান
কেৰ ” 34 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “দৰা লগত থােকােত
বৰযাত্রী সকলক জােনা েকােনােৱ উপবােস ৰািখব পােৰ? 35 িকন্তু
এেন িদন আিহব, েতিতয়া েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা দৰাক ৈল েযাৱা
হব আৰু েসই িদনেবাৰত েতওঁেলােকও লেঘান িদব ”

36 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক এটা দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “নতুন বস্ত্রৰ
পৰা এেডাখৰ ফািল ৈল েকােনও পুৰিণ বস্ত্রত টাপিল নামােৰ; যিদ
েকােনাবাই েসইদেৰ কেৰ, েতেনহেল েতওঁ নতুন বস্ত্র খন ফািলব;
তাৰ উপিৰ নতুন বস্ত্রৰ পৰা েলাৱা কােপাৰৰ টুকুৰা েডাখৰ পুৰিণ
বস্ত্রৰ কােপাৰ খনৰ লগত িনিমিলব

37 পুৰিণ ছালৰ েমাটত েকােনও নতুন দ্রাক্ষাৰস নথয়; থেল
নতুন ৰেস েসই েমাট ফািল েপলাব; তােত ৰসও পিৰ যাব আৰু
েমােটা নষ্ট হব 38 নতুন দ্রাক্ষাৰস নতুন ছালৰ েমাটত ৰখা উিচত
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39 পুৰিণ দ্রাক্ষাৰস পান কৰাৰ পাছত েকােনও নতুন ৰস পান কিৰবৈল
িনিবচােৰ; িকয়েনা েতওঁ কয়, ‘পুৰিণেটােৱ ভাল’ ”

6 অধয্ায়
িবশ্রামবাৰ সম্বেন্ধ যীচুৰ িশক্ষা

1 এিদন িবশ্রামবােৰ যীচু শসয্েক্ষত্রৰ মােজেৰ ৈগ আিছল
তােত েতওঁৰ িশষয্ সকেল শসয্ৰ েথাক িছিঙ, হােতেৰ েমাহািৰ
েমাহািৰ খাই ৈগিছল 2 ইয়ােক েদিখ েকইজনমান ফৰীচীেয় ক’েল,
“িবধানৰ মেত িবশ্রামবােৰ িয কাম আচলেত কিৰব নাপায়, েসই
কাম েতামােলােক িকয় কিৰছা?” 3 তাৰ উত্তৰত যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “দায়ুদ আৰু েতওঁৰ লগৰেবাৰৰ েযিতয়া েভাক লািগিছল,
েতিতয়া েতওঁেলােক িক কিৰিছল েসই কথা আেপানােলােক জােনা
পঢ়া নাই? 4 েতওঁেতা ঈশ্বৰৰ গৃহত েসামাই ঈশ্বৰৰ দশর্ন িপঠা ৈল
খাইিছল আৰু েতওঁৰ সঙ্গী সকলেকা খাবৈল িদিছল, িকন্তু েসই িপঠা
পুেৰািহত সকলৰ বািহেৰ আেন েখাৱা িবধান সন্মত নািছল ” 5 যীচুেৱ
েতওঁেলাকক পুনৰ ক’েল, “মানুহৰ পুত্রই িবশ্রামবাৰৰ প্রভু ”

িবশ্রামবােৰ যীচুেৱ এজন েলাকক সুস্থ কৰা
6 আন এিদন িবশ্রামবাৰত যীচুেৱ নাম-ঘৰত েসামাই িশক্ষা িদ

আিছল; তাত এেন এজন েলাক আিছল িয জনৰ েসঁা হাত খন
শুকাই ৈগিছল 7 িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকেল যীচুক েদাষ
িদবৰ বােব এক অজুহাত িবচািৰ আিছল েসেয় িবশ্রামবােৰ েতওঁ
কােৰাবাক সুস্থ কেৰ েন নকেৰ তােক চাবৈল যীচুক ওচৰৰ পৰা
লক্ষয্ কিৰ থািকল 8 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ মনৰ ভাব জািনিছল আৰু
েসেয় শুকানহতীয়া মানুহ জনক েতওঁ ক’েল, “তুিম উিঠ সকেলােৰ
মাজত িথয় েহাৱা ” েতিতয়া মানুহ জেন সকেলােৰ আগত িথয়
হ’ল 9 েতিতয়া যীচুেৱ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকলক ক’েল, “মই
আেপানােলাকক এটা প্রশ্ন সুেধা, ‘িবধান অনুসােৰ িবশ্রামবােৰ েকেন
ধৰণৰ কমর্ কৰা উিচত, ভাল কমর্ কৰা েন েবয়া কৰা? এজনৰ প্রাণ
বেচঁাৱা েন ধ্বংস কৰা উিচত’?” 10 তাৰ পাছত চািৰওফােল বিহ
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থকা েলাক সকলক চাই যীচুেৱ মানুহ জনক ক’েল, “েতামাৰ হাত
খন েমিল িদয়া ” েতওঁ েসই কথা শুিন হাত খন েমিল িদওঁেত, েতওঁৰ
হাত খন এেকবােৰ ভাল ৈহ গ’ল 11 তােত ফৰীচী আৰু অধয্াপক
সকলৰ ভীষণ খং উিঠল আৰু যীচুক ৈল িক কিৰব পৰা যায় েসই
িবষেয় পৰস্পেৰ আেলাচনা কিৰবৈল ধিৰেল

যীচুেৱ বাৰ জন িশষয্ক পঁাচিন বাব িদয়া
12 েসই সময়েত যীচুেৱ এবাৰ প্রাথর্না কিৰবৰ কাৰেণ পবর্তৰ

ওপৰৈল গ’ল ওেৰ ৰািত েতওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰ থািকল
13 পাছত েপাহৰ েহাৱাৰ সময়ত, েতওঁ েতওঁৰ িশষয্ সকলক িনজৰ
ওচৰৈল মািতেল আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা বাৰ জনক মেনানীত
কিৰ েতওঁেলাকক ‘পঁাচিন’* পদ িদেল 14 েসই পঁাচিন সকলৰ নাম
হ’ল- িচেমান, এই জনক েতওঁ িপতৰ নাম িদিছল, আৰু েতওঁৰ
ভােয়ক আিন্দ্রয়; যােকাব, েযাহন, িফিলপ, বাথর্লময়, 15 মিথ, েথামা,
আলফয়ৰ পুেতক যােকাব, িচেমান, এই জন উেদয্াগী দলৰ েলাক
আিছল, 16 যােকাবৰ পুেতক িযহুদা আৰু িযহূদা ঈষ্কিৰেয়াতীয়া, এই
জেন েশষত িবশ্বাসঘাতক হ’ল

17 তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ পঁাচিন সকলৰ লগত পবর্তৰ পৰা
নািম আিহ এেডাখৰ সমতল ভুিমত িথয় হ’ল তাত েতওঁৰ িশষয্
সকলৰ এক িবশাল দল আিছল সমগ্র িযহূদা, িযৰূচােলম, তুৰ আৰু
চীেদানৰ সমুদ্রৰ উপকুলবতীর্ অঞ্চলৰ পৰা অেনক েলাক আিহ তাত
উপিস্থত ৈহিছল 18 েতওঁেলােক যীচুৰ কথা শুিনবৈল আৰু নিৰয়াৰ
পৰা সুস্থ হবৰ বােব েতওঁৰ ওচৰৈল আিহিছল িয সকেল অশুিচ
আত্মাৰ দ্বাৰা কষ্ট পাই আিছল েতওঁেলােকা সুস্থ হ’ল 19 েতিতয়া
সকেলােৱ েতওঁক স্পশর্ কৰাৰ েচষ্টা কিৰবৈল ধিৰেল, কাৰণ েতওঁৰ
পৰা ওলাই অহা শিক্তেয় সকেলােক আেৰাগয্ কিৰিছল

পবর্তৰ ওপৰত িদয়া যীচুৰ উপেদশ
20 পাছত েতওঁ িশষয্ সকলৰ ফােল চাই ক’েল,

* 6 অধয্ায়:13 পঁাচিন: েতওঁেলাকক েকাৱা হয়, িয সকলক যীচুেৱ িনজৰ কাযর্ৰ িবেশষ
সহায়ক িহচােপ মেনানীত কিৰিছল



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 6 অধয্ায়:21 xxvi লূেক িলখা শুভবাতর্ া 6 অধয্ায়:30

“ধনয্ েতামােলাক দিৰদ্র সকল, িকয়েনা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ েতামােলাকৰ
21 ধনয্ েতামােলাক, িয জন এিতয়া েভাকাতুৰ, িকয়েনা েতামােলাক

তৃপ্ত হ’বা
ধনয্ েতামােলাক, িয সকেল এিতয়া কািন্দ আছা, িকয়েনা

েতামােলােক হঁািহবা
22 ধনয্ েতামােলাক, েযিতয়া েলাক সকেল মানুহৰ পুত্রৰ কাৰেণ

েতামােলাকক িঘণ কেৰ, সমাজচুয্ত কেৰ, িনন্দা কেৰ, আৰু
েতামােলাকৰ নাম শুিনেল পািপষ্ঠ বুিল বািহৰ কেৰ

23 েসই সময়ত েতামােলােক আনন্দ কিৰবা, আনন্দত নািচ উিঠবা;
িকয়েনা েচাৱা, স্বগর্ত েতামােলাকৰ বােব পুৰস্কাৰ সিঞ্চত আেছ;
কাৰণ েতওঁেলাকৰ পূবর্-পুৰুষ সকেলও ভাৱবাদী সকলক এেন ধৰণৰ
বয্ৱহােৰ কিৰিছল

24 িকন্তু হায় ধনৱন্ত েলাক, েতামােলাক সন্তাপৰ পাত্র! িকয়েনা
েতামােলােক িনজৰ সুখ পাইছা

25 হায় হায় িয সকল এিতয়া তৃপ্ত, েতামােলাক সন্তাপৰ পাত্র!
িকয়েনা েতামােলােক পাছত কু্ষধাতর্ হবা হায় হায় িয সকেল এিতয়া
হঁািহছা, েতামােলাক সন্তাপৰ পাত্র! িকয়েনা েতামােলােক েশাক আৰু
ক্রন্দন কিৰবা

26 েযিতয়া সকেলা মানুেহ েতামােলাকক শলািগব, েতামােলাক
সন্তাপৰ পাত্র! িকয়েনা েতওঁেলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকেল ভঁািৰেকাৱা
ভাববাদী সকলৈলও এেন ধৰণৰ বয্ৱহাৰ কিৰিছল

শত্রুক েপ্রম কৰা
27 িকন্তু িয সকেল শুিন আছা, মই েতামােলাকক কওঁ,

েতামােলােক িনজৰ শত্রুেবাৰক েপ্রম কিৰবা আৰু িয সকেল
েতামােলাকক িঘণ কেৰ, েতওঁেলাকৈল মঙ্গল কিৰবা 28 িয সকেল
েতামােলাকক শাও িদেয়, েতওঁেলাকক আশীবর্াদ কিৰবা িয সকেল
েতামােলাকক দুবর্য্ৱহাৰ কেৰ, েতওঁেলাকৰ কাৰেণ প্রাথর্না কিৰবা

29 েকােনােৱ যিদ েতামাৰ এখন গালত চৰ মােৰ, েতওঁক আন খন
গােলা পািত িদবা; আৰু েকােনােৱ যিদ েতামাৰ চাদৰ খন কািঢ় লয়;
েতওঁক েতামাৰ েচালাও ল’বৈল বাধা িনিদবা 30 িয জেন েতামাক
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েখােজ, েতওঁক িদয়া; েতামাৰ েকােনা বস্তু যিদ েকােনাবাই লয়,
েতেনহেল েসই বস্তু ওেভাতাই িনিবচািৰবা 31 েলােক েতামােলাকক
েযেন বয্ৱহাৰ কিৰেল েতামােলােক ভাল েপাৱা, েতামােলােকও
েতওঁেলাকক েতেন বয্ৱহাৰ কৰা

32 েতামােলাকক েপ্রম কৰা সকলকেহ যিদ েতামােলােক েপ্রম
কৰা, েতেনহেল িক প্রশংসা পাবা? িকয়েনা পাপীেয়ও েতওঁেলাকক
েপ্রম কৰা সকলক েপ্রম কেৰ 33 েতামােলাকক উপকাৰ কৰা
সকলেক যিদ েতামােলােক েকৱল উপকাৰ কৰা, েতেনহেল িক
প্রশংসা পাবা? িকয়েনা পাপীেয়ও েসইদেৰ কমর্ কেৰ 34 ধাৰ
পিৰেশাধৰ আশা কিৰব পৰা েলাকেক যিদ েতামােলােক েকৱল ধাৰ
িদয়া, েতেনহেল েতামােলােক িক প্রশংসা পাবা? িকয়েনা পাপীেয়ও
পাপীক ধাৰ িদেয় আৰু েসই ধাৰ পুণৰ ঘূৰাই েপাৱাৰ আশা কেৰ
35 িকন্তু েতামােলােক িনজৰ শত্রুেবাৰক েপ্রম কিৰবা আৰু উপকাৰ
কিৰবা েকিতয়াও েকােনা বস্তু ঘূৰাই পাবৈল আশা নকিৰ ধাৰ িদবা;
এইদেৰ উিচত কমর্ কিৰেল েতামােলাকৰ পুৰস্কাৰ অিধক হ’ব আৰু
েতামােলাক সেবর্াপিৰ জনাৰ সন্তান হ’বা িকয়েনা েতওঁ অকৃতজ্ঞ
আৰু দুষ্ট সকলৰ প্রিতও দয়াৱান হয় 36 েতামােলাকৰ িপতৃ েযেন
দয়ালু, েতামােলােকা েতেন দয়ালু েহাৱা

িনজক প্রথেম েচাৱা
37 েতামােলােক পৰৰ েসাধ-িবচাৰ নকিৰবা, েতিতয়া

েতামােলাকেৰা িবচাৰ কৰা নহ’ব আনৰ েদাষ নধিৰবা, েতিতয়া
েতামােলাকেৰা েদাষ ধৰা নহ’ব আন েলাকক ক্ষমা কৰা, েতিতয়া
েতামােলাকেকা ক্ষমা কৰা হ’ব 38 দান কৰা, তােত েতামােলাকেকা
দান িদয়া হ’ব; েলােক িঠক েজাখত েহঁিচ, েজাকািৰ, উপচাই,
েতামােলাকৰ েকঁাচত বািক িদব; িকয়েনা িয েজােখেৰ েতামােলােক
েজাখা, েসই েজােখেৰ েতামােলাকেকা েজাখা হ’ব

39 পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক এটা দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, এজন অন্ধই
জােনা আন এজন অন্ধক বাট েদখুৱাই িনব পােৰ? 40 দুেয়া খাৈৱত
নপিৰব েন? গুৰুতৈক িশষয্ উদ্ধর্ ত নহয়; িকন্তু িশক্ষা সমূ্পণর্ হেল
প্রিতজন িশষয্ িনজৰ গুৰুৰ দেৰ ৈহ উেঠ 41 িনজৰ চকুত থকা
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চিত ডালৈল মন নকিৰ, ভােয়ৰাৰ চকুত থকা সৰু কুটা ডালৈল িকয়
চাইছা? 42 তুিম িনজৰ চকুত থকা চিত ডালৈল নাচাই, েকেনৈক
েতামাৰ ভাইক ক’ব পাৰা েয, ‘ভাই, েতামাৰ চকুত িয কুটা আেছ,
আহা েসই ডাল উিলয়াই িদওঁ’ েহ কপটীয়া, প্রথমেত িনজৰ চকুৰ
পৰা চিত ডাল উিলয়াই েপেলাৱা, েতিতয়া েতামাৰ ভােয়ৰাৰ চকুত
থকা কুটা ডাল উিলয়াবৈল ভালদেৰ েদখা পাবা ”

দুই প্রকাৰৰ ফল
43 “এেন েকােনা ভাল গছ নাই, য’ত েবয়া ফল ধেৰ; এেন েকােনা

েবয়া গছ নাই, য’ত ভাল ফল ধেৰ 44 কাৰণ প্রেতয্ক গছেক তাৰ
ফলৰ দ্বাৰাই িচনা যায় িকয়েনা মানুেহ কঁাইটীয়া েজােপাহাৰ পৰা
িডমৰু ফল সংগ্রহ নকেৰ পুিল কঁাইটৰ পৰাও আঙুৰ নাপােৰ
45 ভাল মানুেহ িনজৰ হৃদয়ৰ ভাল ভঁৰালৰ পৰা ভাল দ্রবয্ উিলয়ায়
আৰু দুষ্ট েলােক মন্দ হৃদয়ৰ পৰা মন্দ িবষয় উিলয়ায় িকয়েনা
মানুহৰ হৃদয়ত িয থােক, েতওঁৰ মুেখ তােক কয়

দুই প্রকাৰৰ েলাক
46 েতামােলােক িকয় েমাক ‘প্রভু, প্রভু’ বুিল মাতা, অথচ মই

িয কওঁ তাক পালন নকৰা? 47 িয েকােনােৱ েমাৰ ওচৰৈল আিহ
েমাৰ বাকয্ শুিন পালন কেৰ, েতওঁ কাৰ িনিচনা হয়, েসই িবষেয় মই
েতামােলাকক জনাওঁ- 48 েতওঁ এেন এজন মানুহৰ িনিচনা, িয মানুেহ
ঘৰ সােজঁােত দৈক খািন্দ িশলৰ ওপৰত েভঁিট স্থাপন কিৰেল পাছত
েযিতয়া বান আিহল, েতিতয়া পানীৰ েসঁাত আিহ েসই ঘৰত েজােৰেৰ
আঘাত কিৰেল, িকন্তু তাক লৰাব েনাৱািৰেল িকয়েনা তাক ভালৈক
সজা ৈহিছল 49 িকন্তু িয েকােনােৱ েমাৰ বাকয্ শুিন পালন নকেৰ,
েতওঁ এেন এজন মানুহৰ িনিচনা িয মানুেহ েভঁিট স্থাপন নকৰাৈক
মািটৰ ওপৰত ঘৰ সােজ পাছত েযিতয়া বান আিহল, েতিতয়া পানীৰ
েসঁাত আিহ েসই ঘৰত েজােৰেৰ আঘাত কিৰেল আৰু েতিতয়াই
ঘৰেটা ভািঙ গ’ল; তােত ঘৰেটা সমূ্পণর্ৈক ধ্বংস হ’ল ”
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7 অধয্ায়
েসনাপিতৰ দাসক সুস্থ কৰা

1 যীচুেৱ ক’ব িবচৰা সকেলা কথা মানুহেবােৰ শুিনব পৰাৈক
েকাৱাৰ পাছত েতওঁ কফৰনাহূম চহৰত েসামাল৷

2 েসই ঠাইত* এজন এশৰ েসনাপিতৰ িপ্রয় দাস অসুস্থ ৈহ মেৰঁা
মেৰঁা অৱস্থাত আিছল৷ 3 িকন্তু েসনাপিতেয় েযিতয়া যীচুৰ িবষেয়
শুিনবৈল পােল, েতিতয়া অসুস্থ দাস জনক ৰক্ষা কিৰবৰ বােব যীচুক
অনুেৰাধ কিৰবৈল ইহুদী সকলৰ েকইজনমান পিৰচাৰকক পিঠয়াই
িদেল৷ 4 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচুৰ ওচৰৈল আিহল আৰু অিতশয়
িবনয় কিৰ ক’েল, “যাৰ বােব আেপানাৰ ওচৰত আিহেছঁা, েতওঁৈল
আপুিন েযন অনুগ্রহ কিৰব; েতওঁ এেন অনুগ্রহ পাবৰ েযাগয্ বয্িক্ত৷
5 িকয়েনা েতওঁ আমাৰ েদশীয় েলাকক েপ্রম কেৰ আৰু নাম-ঘৰেটাও
েতেৱঁই আমাৰ বােব সািজ িদেল৷”

6 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ লগত ৈগ ঘৰৰ ওচৰ পাওঁেত, েসই
েসনাপিতেয় বনু্ধেবাৰক েতওঁৰ ওচৰত কবৈল পঠােল েয, “েহ প্রভু,
িনজেক দুখ িনিদব; িকয়েনা আপুিন েয আিহ েমাৰ ঘৰৰ িভতৰত
েসামাব, মই এেন েযাগয্ নহওঁ; 7 েসই কাৰেণ মেয়া আেপানাৰ
ওচৰৈল যাবৰ বােব েযাগয্ ৈহেছঁা বুিল নাভািবেলঁা; িকন্তু মাত্র এষাৰ
বাকয্ কওক, তােত েমাৰ দাস েযন সুস্থ হ’ব 8 িকয়েনা মই পৰৰ
ক্ষমতাৰ অধীন মানুহ, েমাৰ অধীনেতা েসনােবাৰ আেছ; মই এজনক
েযাৱা বুিলেল, িস যায় আৰু আন এজনক আহা বুিলেল, িস আেহ৷
েমাৰ দাসক এইেটা কৰ বুিলেল, িস কেৰ ”

9 যীচুেৱ এই কথা শুিন অিত িবস্ময় মািনেল আৰু মুখ ঘূৰাই েতওঁৰ
পােছ পােছ িভৰ কিৰ অহা েলাক সকলক ক’েল, “মই েতামােলাকক
কওঁ, ইস্রােয়লৰ মাজেতা মই ইমান িবশ্বাস েকােনা এজনৰ পৰা েপাৱা
নাই ” 10 পাছত িয সকলক পেঠাৱা ৈহিছল, েতওঁেলােক ঘৰৈল
উভিত আিহ, েসই দাসক সুস্থ েহাৱা েদখা পােল
* 7 অধয্ায়:2 মিথ 8: 5-13
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এজনী বঁাৰী িতেৰাতাৰ পুেতকক জীউৱা
11 ইয়াৰ িকছুিদনৰ পাছত, যীচু নািয়ন নােমেৰ এখন নগৰৈল ৈগ

আিছল৷ তােত েতওঁৰ িশষয্ সকল আৰু এজাক মানুহৰ এটা দল
েতওঁৰ লগত ৈগ আিছল 12 েযিতয়া েতওঁ ৈগ নগৰৰ দুৱাৰৰ ওচৰ
পােল, েতিতয়া এজন মৃত েলাকক িকছুমান মানুেহ বািহৰৈল কিঢ়য়াই
ৈল আিহ থকা েদিখেল৷ েসই মৃত েলাক জন আিছল এজনী িবধৱাৰ
একমাত্র সন্তান৷ েসই নগৰৰ বহুত েলােক েতওঁৰ সংেগ সংেগ আিহ
আিছল 13 েতিতয়া প্রভুেৱ েতওঁক েদিখ গভীৰ মৰমত েতওঁৰ ফােল
চােল আৰু ক’েল, “তুিম নাকািন্দবা ” 14 পাছত েতওঁ ওচৰৈল ৈগ
মৰা েলাক জনক কিঢ়য়াই িনয়া চাং খন চুেল; তােত চাং খন কিঢ়য়াই
িনয়া েলাক সকল িস্থৰ ৈহ পিৰল েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “েহ েডকা,
মই েতামাক ইয়ােক ৈকেছঁা, তুিম উঠা ” 15 েতিতয়াই েসই মৃত েলাক
জন উিঠ †বিহল আৰু কথা কবৈল আৰম্ভ কিৰেল েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁক িন, েতওঁৰ মাতৃৰ হাতত তুিল িদেল

16 ইয়ােক েদিখ সকেলােৰ ভয় লািগল আৰু ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ
েতওঁেলােক কবৈল ধিৰেল, “আমাৰ মাজত এজন মহান ভাৱবাদী
ওলাল, আৰু ঈশ্বেৰ েতওঁৰ মানুহেবাৰৈল দৃষ্টি কিৰেল৷” 17 পাছত
েগােটই িযহুদীয়াত আৰু ইয়াৰ চািৰওফােল থকা অঞ্চল সমূহত েতওঁৰ
িবষেয় এই কথা িবয়িপ গ’ল

েযাহন বাপ্তাইজকৰ প্রশ্ন আৰু যীচুৰ উত্তৰ
18 পাছত‡ েযাহনৰ িশষয্েবােৰ এই সকেলােবাৰ ঘটনাৰ িবষেয়

েযাহনৰ ওচৰত ৈগ সম্বাদ িদেল 19 েতিতয়া েযাহেন েতওঁৰ দুজন
িশষয্ক মািত আিন প্রভুৰ ওচৰত শুিধবৰ বােব পিঠয়ােল েয, “আিহব
লগা জন আপুিনেয় েন? েন আিম আন েকােনা এজনৰ বােব
অেপক্ষা কিৰ থািকম?” 20 েতিতয়া েসই েলাক দুজন যীচুৰ ওচৰৈল
আিহল আৰু ক’েল, “বাপ্তাইজক েযাহেন আমাক আেপানাৰ ওচৰৈল
† 7 অধয্ায়:15 মাকর্ 5:42; েযা 11:44 ‡ 7 অধয্ায়:18 মিথ 11:2-19
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পিঠয়াইেছ আৰু শুিধেছ েয, ‘আিহবলগীয়া জন আপুিনেয়ই েন? েন
আন েকােনা এজনৰ বােব আিম অেপক্ষা কিৰ থািকম’?”

21 েসই সময়ত যীচুেৱ অেনক েলাকক েৰাগ, মহাবয্ািধৰ পৰা
আেৰাগয্ কিৰিছল আৰু ভূতৰ আত্মাৰ পৰা অেনকক মুক্ত কিৰিছল
আৰু অেনক অন্ধক দৃষ্টি পাবৈল অনুমিত িদিছল 22 েতিতয়া েতওঁ
েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলােক েযাৱা, আৰু িয েদিখলা,
শুিনলা, েসই িবষয়ৰ সম্বাদ েযাহনক িদয়াৈগ; আৰু ক’বা, ‘অন্ধই
চকু পুনৰায় পাইেছ, েলেঙৰাই েখাজ কািঢ়েছ, কুষ্ঠ েৰাগীক শুিচ
কৰা ৈহেছ, কলাই শুিনেছ, মৃত েলাকক জীৱন িদয়া ৈহেছ, দিৰদ্র
সকলৰ আগত শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা ৈহেছ, 23আৰু িয জেন েমাত
িবিঘিন নাপায়, েতওঁ ধনয্৷’ ”

24 পাছত েযাহেন পেঠাৱা বাতর্ াবাহক দুজন েযিতয়া ঘূিৰ গ’ল,
েতিতয়া যীচুেৱ েলাক সকলৰ আগত েযাহনৰ িবষেয় কবৈল ধিৰেল,
“আেপানােলােক িক চাবৰ বােব মৰুপ্রান্তৈল ওলাই ৈগিছল, বতােহ
লেৰাৱা নল েন? 25 েতেনহেল িক চাবৈল ৈগিছল, এজন েকামল
কােপাৰ িপন্ধা মানুহ েন? চাওক, িয সকেল উজ্জ্বল বস্ত্র িপিন্ধ
সুখেভােগেৰ জীয়াই থােক, এেন মানয্ৱন্ত েলাক ৰাজভৱনতেহ
থােক 26 েতেনহেল িক চাবৈল ৈগিছল, ভাববাদীক েন? হয়, মই
আেপানােলাকক কওঁ, ভাৱবাদীতৈকেয়া বহু েশ্রষ্ঠ জনক

27 এই জেনই েসই েলাক, যাৰ িবষেয় িলখা ৈহিছল-
‘েচাৱা, মই েমাৰ বাতর্ াবাহকক েতামাৰ আগত পিঠয়াইেছঁা, েতওঁ

েতামাৰ আেগ আেগ ৈগ েতামাৰ বাট যুগুত কিৰব৷’§
28 মই আেপানােলাকক কওঁ, ‘নাৰীৰ পৰা জন্ম েপাৱা েকােনা

েলাকৰ মাজত, েযাহনতৈক মহান েকােনা নাই, িকন্তু ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত
সৰুতৈকেয়া সৰু জেনই েতওঁতৈক মহান’ ”

29 সকেলা মানুেহ আৰু কৰ সংগ্রহকৰী সকেলও যীচুৰ কথা শুিন,
েযাহনৰ বািপ্তেস্মেৰ বাপ্তাইিজত হ’ল আৰু ঈশ্বৰক ধাির্মক* বুিল

§ 7 অধয্ায়:27 মলা 3:1 * 7 অধয্ায়:29 েৰা 3:4
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স্বীকাৰ কিৰেল; 30 িকন্তু ফৰীচী আৰু পিণ্ডত সকেল েতওঁৰ দ্বাৰাই
বাপ্তাইিজত েনােহাৱাত ঈশ্বৰৰ অিভপ্রায় িনজৰ অেথর্ িবফল কিৰেল৷

31 “এেতেক এেন ধৰণৰ মানুহেবাৰক মই এই যুগৰ কাৰ লগত
তুলনা কিৰম? আৰু েতওঁেলাক কাৰ 32 িযেবাৰ ল’ৰা বজাৰত বিহ
থািক, ইজেন িসজনক মািত কয়, ‘আিম েতামােলাকৰ আগত বঁাহী
বজােলা, িকন্তু েতামােলােক নানািচলা; আিম িবলাপ কিৰেলঁা, িকন্তু
েতামােলােক নাকািন্দলা’; েতওঁেলাক এই ল’ৰােবাৰৰ িনিচনা

33 িকয়েনা বাপ্তাইজক েযাহেন আিহ িপঠা েখাৱা নাই আৰু
দ্রাক্ষাৰেসা পান কৰা নাই; তথািপ আেপানােলােক কয়, ‘েতওঁ ভূেত
েপাৱা’ 34 মানুহৰ পুত্রই আিহ, েভাজন-পান কেৰ; েতিতয়াও
আেপানােলােক কয়, ‘েচাৱা, ই খকুৱা; মদপী, কৰ সংগ্রহকৰী আৰু
পাপীেবাৰৰ বনু্ধ’ 35 িকন্তু জ্ঞান, িনজৰ সকেলা সন্তানৰ দ্বাৰাই
অিনন্দনীয় বুিল প্রমািণত ৈহেছ ”

অনুতািপত িতেৰাতাৈল যীচুৰ দয়া
36 এিদন ফৰীচী সকলৰ এজন েলােক যীচুক েতওঁৰ ঘৰত েভাজন

কিৰবৈল অনুেৰাধ কিৰেল৷ েসেয়েহ েতওঁ েসই ফৰীচীৰ ঘৰত েসামাই
েভাজনত বিহল 37 েসই সময়ত নগৰত থকা এজনী পাতকী
িতেৰাতাই ফৰীচীৰ ঘৰত েতওঁ েভাজনত বিহ থকা বুিল জািনবৈল
পায়, সুগিন্ধ েতেলেৰ ভৰা এটা স্ফিটকৰ বটল আিনেল; 38 তাৰ
পাছত েতওঁ যীচুৰ পাছফােল চৰণৰ ওচৰত িথয় ৈহ কািন্দ কািন্দ
চকুেলােৰ েতওঁৰ চৰণ িতয়াই মুৰৰ চুিলেৰ মিচেল আৰু েতওঁৰ চৰণত
চুমা খাই, সুগিন্ধ েতল সািনেল 39 েতওঁক িনমন্ত্রণ কৰা ফৰীচীেয়
ইয়ােক েদিখ িনজৰ মনেত ক’েল, ‘এওঁ ভাববাদী েহাৱা হেল, এওঁক
স্পশর্ কৰা এইজনী িতেৰাতা েকান আৰু এওঁ েকেন িতেৰাতা, অথর্াৎ
েতওঁ েয পাতকী, ইয়াক েতওঁ জািনেলেহঁেতন’ 40 েতিতয়া যীচুেৱ
উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “েহ িচেমান, েতামাক েমাৰ িকছু কথা কবৈল
আেছ ” তােত েতওঁ ক’েল, “েহ গুৰু, কওক ”
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41 যীচুেৱ ক’েল “এজন মহাজনৰ দুজন ধৰুৱা আিছল; তাৰ
মাজৰ এজনৰ পঁাচ শ দীনাৰী,†এজনৰ পঞ্চাশ দীনাৰী ৰূপ ধাৰ
আিছল; 42 পাছত ধাৰ শুিজবৈল েতওঁেলাকৰ এেকা নথকাত, েতওঁ
দুেয়ােকা ক্ষমা কিৰেল৷ তাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ মাজত েকান জেন
েতওঁক অিধক েপ্রম কিৰব?” 43 েতিতয়া িচেমােন উত্তৰ িদ ক’েল,
“েবাধ কেৰঁা, িয জনক অিধক ক্ষমা কিৰেল, েতেৱঁই ” েতিতয়া
যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম সঁচাৈক শুদ্ধৰূেপ িবচাৰ কিৰলা ”

44 েতিতয়া েতওঁ েসই িতেৰাতাৰ ফালৈল মুখ ঘূৰাই িচেমানক
ক’েল, “এই িতেৰাতা জনীক েদিখছা েন? মই েতামাৰ ঘৰৈল
আিহেলঁা, তুিম েমাক ভিৰ ধুবৈল পানী িনিদলা; িকন্তু েতওঁ চকুেলােৰ
েমাৰ ভিৰ িতয়াই, চুিলেৰ মিচেল 45 তুিম েমাক চুমা নাখালা; িকন্তু
মই আিহবেৰ পৰা েতওঁ েমাৰ ভিৰত চুমা খাবৈল েনিৰেল

46 তুিম েমাৰ মূৰত েতল নাসািনলা; িকন্তু েতওঁ েমাৰ ভিৰত সুগিন্ধ
েতল সািনেল; 47 এই েহতুেক মই েতামাক কওঁ, েতওঁৰ পাপ বহুত
েহাৱােতা ক্ষমা কৰা হ’ল, িকয়েনা েতওঁ অিধক েপ্রম কিৰেল; িকন্তু
িয জনৰ অলপ ক্ষমা হয়, েতওঁক অলপ েপ্রম কেৰ ” 48 পাছত
েতওঁ েসই িতেৰাতাক ক’েল, “েতামাৰ পাপ ক্ষমা হ’ল ” 49 েতিতয়া
েতওঁৰ ৈসেত েভাজনত বিহ থকা সকেল িনজৰ িনজৰ মাজত কবৈল
ধিৰেল, “পাপ ক্ষমা কিৰব পৰা এওঁ েনা েকান?” 50 িকন্তু যীচুেৱ
েসই িতেৰাতাক ক’েল, “েতামাৰ িবশ্বােসই েতামাক পিৰত্রাণ কিৰেল;
শািন্তেৰ েযাৱা ”‡

8 অধয্ায়
1 তাৰ অলপ সময়ৰ পাছত, েতওঁ নগেৰ নগেৰ আৰু গােৱঁ গােৱঁ

যাত্রা কিৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ শুভবাতর্ া েঘাষণা আৰু প্রচাৰ কিৰব ধিৰেল;
েতওঁৰ ৈসেত েসই বাৰ জন পঁাচিনও আিছল৷ 2 ইয়াৰ উপিৰ ভূতৰ
আত্মা আৰু নিৰয়াৰ পৰা মুক্ত েহাৱা েকইজনীমান িতেৰাতা, লগেত
সাতটা ভূতৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ েহাৱা মগ্দলীনী বুিল মতা েসই
† 7 অধয্ায়:41 অথর্াৎ এিদনৰ মজুৰী ‡ 7 অধয্ায়:50 লূক 8:48; 18:42
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মিৰয়ম; 3 আৰু েহেৰাদ ৰজাৰ ঘৰিগৰী কূচৰ ভাযর্া, েযাহানা, আৰু
েচাচন্না, আৰু আন আন অেনক মিহলা েতওঁৰ লগত আিছল৷ এই
িতেৰাতা সকেল িনজ িনজ সম্পিত্তৰ পৰা েতওঁেলাকৰ েসৱা শুশ্রূষা
কিৰিছল*

এজন েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত
4 †েসই সময়ত িবিভন্ন চহৰৰ পৰা দেল দেল মানুহেবাৰ আিহ যীচুৰ

ওচৰত একেগাট ৈহিছল৷ েতিতয়া েতওঁ উপেদশ িদব ধেৰােত, এই
দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “এজন েখিতয়েক বীজ িসিঁচবৈল গ’ল; 5 তােত
বীজ িসচঁাৰ সময়ত, িকছুমান বীজ বাটৰ কাষত পিৰল; েতিতয়া
ভিৰেৰ গচকা হ’ল আৰু আকাশৰ চৰাইেবােৰ েসইেবাৰ খঁুিট খােল
6 িকছুমান িশলিনত পিৰল; তােত গজািল েমিল গছৰ পুিল ৈহ বািঢ়ল,
িকন্তু েসই ঠাই জীপাল েনােহাৱা বােব পুিলেবাৰ শুকাই গ’ল

7 িকছুমান বীজ কঁাইটৰ মাজত পিৰল; তােত কঁাইটীয়া বন তাৰ
লগত বািঢ়, েহিচ ধিৰ মািৰেল 8 িকন্তু িকছুমান বীজ ভাল মািটত
পিৰল, তােত েসইেবাৰ গজািল েমিল গছ ৈহ বািঢ় এশ গুণ গুিট
ধিৰেল৷” এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত, েতওঁ বৰ মােতেৰ ক’েল,
“িয জনৰ শুিনবৈল কাণ আেছ, েতওঁ শুনক৷”

9পাছত েতওঁৰ িশষয্েবােৰ আিহ সুিধেল, “এই দৃষ্টান্তৰ অথর্ িক হব
পােৰ?” 10 তােত েতওঁ ক’েল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ েগাপন ৰহসয্েবাৰ
জািনবৈল েতামােলাকক অগ্রািধকাৰ িদয়া ৈহেছ, িকন্তু আন েলাক
সকলক দৃষ্টান্তেৰেহ েকৱল িশক্ষা িদয়া হব, কাৰণ েতওঁেলােক েদিখও
েনেদেখ আৰু শুিনও েতওঁেলােক নুবুেজ৷

11 দৃষ্টান্তেটাৰ অথর্ এই; বীেজই ঈশ্বৰৰ বাকয্ ‡ 12 বাটৰ কাষত িয
বীজেবাৰ পিৰিছল, েসইেবাৰ শুনা েলাক সকল; তােত চয়তােন আিহ
েতওঁেলাকৰ মনৰ পৰা বাকয্েবাৰ কািঢ় ৈল যায়, যােত েতওঁেলােক
িবশ্বাস নকেৰ আৰু পিৰত্রােণা নাপায়৷ 13আৰু িশলিনত িয পিৰল,
েসইেবাৰ বাকয্ শুিন আনেন্দেৰ গ্রহণ কৰা মানুহ; এওঁেলাকৰ িশপা
* 8 অধয্ায়:3 মিথ 27:55 † 8 অধয্ায়:4 মিথ 13:1-23; মাকর্ 4:1-20 ‡ 8
অধয্ায়:11 1 িপ 1:23
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নথকাত, এওঁেলােক অলপ সময় িবশ্বাসত থােক, পাছত পৰীক্ষাৰ
সময় আিহেল খিহ পেৰ §

14 আৰু িযেবাৰ বীজ কঁাইটিনত পিৰল, েসেয় ৈহেছ, িয সকলৰ
শুনাৰ পাছত আয়ুসৰ কাল িনয়ঁাওেত, জীৱনৰ িচন্তা, ধন, সম্পিত্ত
আৰু সুখত মগ্ন েহাৱাত,*এওঁেলাকৰ এেকা ফল িসদ্ধ নহয় 15 িকন্তু
ভাল মািটত পৰা বীজেবাৰ হ’ল এেনকুৱা মানুহ, েতওঁেলােক বাকয্
শুিন সৰল আৰু শুদ্ধৰূেপ মনত ৰােখ আৰু েসই বাকয্ত িস্থৰ
ৈহ†ৈধযর্েৰ ফল উৎপন্ন কেৰ

16 েকােনও চািক লগাই পােত্রেৰ ঢািক নথয় বা িবচনাৰ তলত
নথয়; িকন্তু িভতৰৈল অহা সকেল েপাহৰ েদিখবৈল গছাৰ ওপৰতেহ
থয় 17 িকয়েনা িয প্রকািশত নহ’ব, এেন েকােনা লুকুৱাই েথাৱা বস্তু
নাই; আৰু িযহক জনা নহ’ব, আৰু িয অপ্রকািশত ৈহ থািকব, এেন
েকােনা গুপুত বস্তু নাই 18 এেতেক আেপানােলােক িকদেৰ শুিনেছ
েসয়া িবেবচনা কিৰব; িকয়েনা িযেয় শুিনেছ, েতেখতক পুণৰ িদয়া
হ’ব; িকন্তু িযেয় শুনা নাই, েতেখেত িয আেছ বুিল িনেজ ভােব,
েসয়াও েতেখতৰ পৰা িনয়া হ’ব ”

যীচুৰ প্রকৃত আই আৰু ভাই
19 েসই সময়ত ‡যীচুৰ মাক আৰু ভােয়ক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল

আিহিছল; িকন্তু েলাক সকলৰ কাৰেণ েতওঁৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰব
েনাৱািৰেল 20 েতিতয়া েতওঁক এই সম্বাদ িদয়া হ’ল েয, “আেপানাৰ
আই আৰু ভাই সকেল আেপানাক েদখা েপাৱাৰ ইচ্ছােৰ বািহৰত িথয়
ৈহ আেছ ” 21 িকন্তু েতওঁ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “িয সকেল
ঈশ্বৰৰ বাকয্ শুিন পালন কেৰ, েতওঁেলােকই েমাৰ আই আৰু েমাৰ
ভাই ”

ধুমুহা বতাহক শান্ত কৰা
§ 8 অধয্ায়:13 গীত 106:12, 13 * 8 অধয্ায়:14 1 তী 6:9, 10; 1 েযা
2:15-17 † 8 অধয্ায়:15 িযিহ 11:19, 20 ‡ 8 অধয্ায়:19 মিথ 12:46-50;
মাকর্ 3:31-35
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22 পাছত এিদন §যীচুেৱ িশষয্েবাৰৰ ৈসেত এখন নাৱত উিঠ,
েতওঁেলাকক ক’েল, “আহা, আিম সেৰাবৰৰ িসপাৰৈল যাওঁ ”
েতিতয়া েতওঁেলােক নাও েমিল িসপাৰৈল গ’ল 23 িকন্তু যাওঁেত
যাওঁেত, েতওঁৰ েটাপিন আিহল; আৰু েসই সময়েত সেৰাবৰত ধুমুহা
বতাহ বিলবৈল ধিৰেল, তােত েঢৗত পানী েসামাই থকাত, েতওঁেলাক
সঙ্কটত পিৰল 24 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচুৰ ওচৰৈল ৈগ েতওঁক
জগাই ক’েল “েহ নাথ, েহ নাথ, আিম এিতয়া মেৰঁােহ ” েতিতয়া
েতওঁ সাৰ পাই, বতাহ আৰু পানীৰ েঢৗক ডিবয়ােল; লেগ লেগ বতাহ
আৰু েঢৗ ক্ষান্ত হ’ল আৰু সকেলােবাৰ শান্ত ৈহ পিৰল 25 েতিতয়া
যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ িবশ্বাস ক’ত?” েতিতয়া
েতওঁেলােক ভয়াতুৰ ৈহ, িবস্ময় মািন ইজেন িসজনক ক’েল, “এওঁ
েনা েকান? বতাহ আৰু পানীেকা আজ্ঞা িদয়াত েসইেবােৰও এওঁৰ
কথা মােন!”

ভূেত েপাৱা এজন মানুহক সুস্থ কৰা
26 পাছত েতওঁেলােক গালীল প্রেদশৰ সনু্মখত থকা েগৰােচনীয়া

সকলৰ েদশ পােলৈগ 27 তােত যীচুেৱ বামত উেঠােত, নগৰৰ এটা
ভূেত েপাৱা মানুহ েতওঁৰ আগত উপিস্থত হ’ল৷ িস বহু িদনৰ পৰা
কােপাৰ িপন্ধা নািছল আৰু ঘৰেতা থকা নািছল িকন্তু ৈমদামেবাৰতেহ
থািকিছল

28 িস যীচুক েদখাৰ লেগ লেগ কািন্দব ধিৰেল আৰু েতওঁৰ
সনূ্মখেত পিৰল৷ পাছত বৰ মােতেৰ ক’ব ধিৰেল, “েহ সেব্বর্াপিৰ
ঈশ্বৰৰ পুত্র যীচু, আেপানাৰ লগত েমাৰ িক কাম? মই িমনিত কিৰেছঁা,
েমাক যাতনা িনিদব ” 29 িকয়েনা েসই মানুহৰ পৰা ওলাই যাবৈল
েতওঁ অশুিচ আত্মাক আেদশ িদিছল; িকয়েনা েসই অশুিচ আত্মাই
মানুহ জনক বহু িদনৰ পৰা ধিৰ আিছল৷ মানুহ জনক িশকিল আৰু
েবৰীেৰ বািন্ধ ৰািখিছল আৰু পহৰাও িদ থকা ৈহিছল; িকন্তু িস বান্ধ
িছিগ, ভূতৰ দ্বাৰাই চািলত ৈহ িনজর্ ন ঠাইৈল আিহ আিছল
§ 8 অধয্ায়:22 মিথ 8:23-34; মাকর্ 4:35-41:20
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30 েতিতয়া যীচুেৱ তাক সুিধেল, “েতাৰ নাম িক?” েতিতয়া িস
ক’েল, “বািহনী”; িকয়েনা তাৰ িভতৰত অেনক ভূত েসামাই আিছল
31 পাছত েসই ভূতহঁতক অগাধ ঠাইৈল *যাবৰ বােব আজ্ঞা িনিদবৈল
ভূতেবােৰ েতওঁক িবনয় কিৰেল

32 েসই সময়ত পবর্তত এজাক গাহিৰ চিৰ আিছল৷ েতিতয়া
ভূতেবােৰ েসই গাহিৰেবাৰৰ িভতৰত েসামাবৈল অনুমিত িবচািৰ যীচুক
িমনিত কিৰেল৷ েতিতয়া যীচুেৱ েতেনদেৰই িসহঁতক অনুমিত িদেল৷
33 েসই সময়েতই মানুহ জনৰ পৰা ভূতেবাৰ ওলাই, গাহিৰেবাৰৰ
িভতৰত েসামাল আৰু লেগ লেগ গাহিৰ জাক লিৰ ৈগ, গৰাৰ পৰা
সেৰাবৰত পিৰ মিৰল

34 এই ঘটনা েদিখ ৰখীয়ােবােৰ পলাই ৈগ নগৰ আৰু গােৱঁ-ভুেয়
সম্বাদ িদেল 35 েতিতয়া মানুহেবােৰ এই ঘটনা চাবৈল ওলাই আিহল
আৰু যীচুৰ ওচৰৈল আিহ েদিখেল েয, িয মানুহ জনৰ পৰা ভূত ওলাই
ৈগিছল, িস কােপাৰ িপিন্ধ সেচতন আৰু জ্ঞান েপাৱা ৈহ যীচুৰ চৰণৰ
ওচৰত বিহ আেছ৷ ইয়ােক েদিখ আটাইেলােক ভয় কিৰেল

36 আৰু েসই ভূেত েপাৱা েলাক জেন েকেনৈক ৰক্ষা পােল,
েদখােবােৰ েসই িবষেয় আনেবাৰ েলাকৰ আগত ক’েল 37 েতিতয়া
েগৰােচনীয়া সকলৰ েদশৰ চািৰওফালৰ মানুেহ আিহ েতওঁেলাকৰ
ওচৰৰ পৰা আতিৰ যাবৈল যীচুক অনুেৰাধ কিৰেল; িকয়েনা
েতওঁেলাকৰ বৰ ভয় লািগিছল

38 েসেয়েহ েতওঁ নাৱত উিঠ, উলিট গ’ল েতিতয়া িয মানুহৰ
পৰা ভূত ওলাই গ’ল, িস েতওঁৰ লগত থািকবৈল িমনিত কিৰেল;
†িকন্তু েতওঁ তাক পিঠয়াই িদ ক’েল, 39 “েতামাৰ ঘৰৈল েযাৱা,
ঈশ্বেৰ েতামাৰ জীৱনৈল েকেন মহৎ কমর্ কিৰেল, েসই িবষেয় বণর্না
কৰাৈগ ” েতিতয়া িস তাৰ পৰা ৈগ, যীচুেৱ তাৈল িয মহৎ কমর্
কিৰেল, েসই িবষেয় েগােটই খন নগৰত েঘাষণা কিৰব ধিৰেল

এজনী িতেৰাতাক সুস্থ কৰা আৰু যায়ীৰৰ জীেয়কক জীউৱা
* 8 অধয্ায়:31 প্র 20:1-3 † 8 অধয্ায়:38 গীত 73:27, 28



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 8 অধয্ায়:40 xxxviii লূেক িলখা শুভবাতর্ া 8 অধয্ায়:50

40পাছত যীচু ঘূিৰ আেহােত, েলাক সকেল েতওঁকআদেৰেৰ গ্রহণ
কিৰেল; িকয়েনা েতওঁৈল সকেলােৱ অেপক্ষা কিৰ আিছল 41আৰু
েসই ঠাইৰ ‡নাম-ঘৰৰ যায়ীৰ নােমেৰ এজন অিধকাৰীেয় আিহ যীচুৰ
চৰণত পিৰল আৰু েতওঁৰ ঘৰৈল যাবৰ বােব েতওঁক িবনয় কিৰেল;
42 িকয়েনা েতওঁৰ মােথান এজনী বাৰ বছৰীয়া জীেয়ক আিছল আৰু
তােয়া মেৰঁা মেৰঁা ৈহ আিছল তােত েতওঁ আেহােত, েলাক সকল
েতওঁৰ ওচৰত িভৰ লািগ আিছল৷

43 েসই িভৰৰ মাজত বাৰ বছৰ ধিৰ েতজ েযাৱা েৰাগ েভাগ
কিৰ থকা এজনী িতেৰাতা আিছল৷ েতওঁ িচিকৎসকৰ ওচৰত ৈগ,
সব্বর্স্ৱ ধন, সম্পিত্ত বয্য় কিৰও সুস্থ েহাৱা নািছল৷ 44 েসই জনী
িতেৰাতাই যীচুৰ পাছফােলিদ আিহ, েতওঁৰ কােপাৰৰ দিহ চুই িদেল
আৰু েতওঁৰ েতজ েযাৱা েতিতয়াই বন্ধ ৈহ গ’ল 45 তােত যীচুেৱ
ক’েল, “েমাক েকােন চুেল?” েতিতয়া সকেলােৱ স্পশর্ নকৰা বুিল
েকাৱাত িপতৰ আৰু েতওঁৰ লগত েযাৱা সকেল ক’েল, “েহ নাথ,
েলাক সকেল আেপানাক েবিৰ ধিৰ, েহিচ-েমিল িভৰ কিৰ ৰািখেছ ”
46 িকন্তু যীচুেৱ ক’েল, “েকােনাবাই েমাক চুেল; িকয়েনা েমাৰ পৰা
শিক্ত ওলাই েযাৱা মই গম পােলঁা ”

47 তােত েসই িতেৰাতা জনীেয় েদিখেল েয, েতওঁৈল ঘিট েযাৱা
ঘটনােটা েকােনা কাৰণত গুপুত কিৰ ৰািখব েনাৱািৰব৷ েতিতয়া েতওঁ
কঁিপ কঁিপ §আিহ যীচুৰ সনু্মখত উবুিৰ ৈহ পিৰল আৰু িকয় েতওঁক
চুইিছল আৰু েকেনৈক মুহুওর্ েত সুস্থ হ’ল; েসই িবষেয় সকেলাৰ
আগত ক’েল 48 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “আইিট, েতামাৰ
িবশ্বােসই েতামাক সুস্থ কিৰেল; শািন্তেৰ েযাৱা ”

49 েতওঁ এই কথা ৈক থােকােতই, নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী জনৰ ঘৰৰ
পৰা েকােনা এজেন আিহ েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ জীেয়ৰা মিৰল;
গুৰুক পুনৰ দুখ িনিদবা ” 50 িকন্তু যীচুেৱ েসই কথা শুিন েতওঁক
উত্তৰ িদেল, “ভয় নকিৰবা; িবশ্বাস মােথান কৰা আৰু*তােতই তাই
ৰক্ষা পিৰব ”
‡ 8 অধয্ায়:41 মিথ 9:18-26; মাকর্ 5:21-43 § 8 অধয্ায়:47 িযচ 66:2
* 8 অধয্ায়:50 েষা 11:25
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51 পাছত ঘৰৈল আিহ, িপতৰ, েযাহন, যােকাব, আৰু েছাৱালীৰ
মাক-েদউতাকৰ বািহেৰ, েকােনা এজনেক েতওঁৰ লগত েসামাবৈল
িনিদেল 52আৰু সকেলােৱ েসই সময়ত তাইৰ কাৰেণ কািন্দ কািন্দ
িহয়া ভুকুৱাই আিছল িকন্তু েতওঁ ক’েল, “েতামােলােক নাকািন্দবা;
তাই মৰা নাই, তাই মাত্র েটাপিনতেহ আেছ ” 53 িকন্তু তাই মিৰল
বুিল েতওঁেলােক জািন েতওঁক হঁািহেল

54 িকন্তু েতওঁ তাইৰ হাতত ধিৰ, মািত ক’েল, “আইিট, উঠা ”
55 েতিতয়াই তাইৰ প্রাণ উভিত আিহল আৰু তাই উিঠ বিহল৷ েতিতয়া
তাইক খাবৈল িদবৰ বােব যীচুেৱ আেদশ িদেল৷ 56 তােত তাইৰ মাক-
েদউতােক িবস্ময় মািনেল; িকন্তু এই ঘটনাৰ কথা কােকা নকবৈল
েতওঁ েতওঁেলাকক আেদশ িদেল

9 অধয্ায়
বাৰ জন পঁাচিনক আেদশ িদ পিঠওৱা

1 পাছত *যীচুেৱ েতওঁৰ বাৰ জন পঁাচিনক এেকলেগ মািত সকেলা
ভূতৰ ওপৰত ক্ষমতা আৰু েৰাগ সুস্থ কিৰবৈলেকা শিক্ত আৰু ক্ষমতা
িদেল৷ 2 ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ কথা েঘাষণা কিৰবৈল আৰু অসুস্থ েলাক
সকলক সুস্থ কিৰবৈল েতওঁেলাকক পিঠয়ােল৷ 3 েতওঁ েতওঁেলাকক
ক’েল, “যাত্রাৰ কাৰেণ েকােনা বস্তু নলবা; লাখুিট বা েমানা, বা িপঠা
বা ধন; বা দুটাৈক েচালাও নলবা; 4 আৰু েতামােলােক িয ঘৰত
েসােমাৱা, তােত থািকবা আৰু তাৰ পৰাই ওলাই যাবা

5 আৰু িযেবাৰ মানুেহ েতামােলাকক গ্রহণ নকেৰ, েতওঁেলাকৰ
নগৰৰ পৰা ওলাই যাওঁেত, েসই েলাকেবাৰৰ িবপেক্ষ প্রমাণ স্ৱৰূেপ
েতামােলােক ভিৰৰ ধূিল েজাকািৰ েপলাবা ” 6 পাছত েতওঁেলােক
ওলাই ৈগ গােৱঁ গােৱঁ শুভবাতর্ া েঘাষণা কিৰেল আৰু সকেলা ঠাইেত
েৰাগী সকলক সুস্থ কিৰ গ’ল

7 েসই সময়ত† েহেৰাদ ৰজাই এই ঘটনােবাৰৰ বাতর্ া পাই িনজ
মনত অশািন্ত পােল; িকয়েনা িকছুেলােক ৈকিছল েয েযাহন মৃত
* 9 অধয্ায়:1 মিথ 10; মাকর্ 6:7-13 † 9 অধয্ায়:7 মিথ 14:1-12; মাকর্
6:14-29
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সকলৰ মাজৰ পৰা জীিৱত হ’ল, 8 আৰু আন িকছুমান েলােক কব
ধিৰেল েয, “এিলয়া পুণৰ আিবভুর্ ত ৈহেছ” আৰু িকছুমােন ক’েল
েয, “পূবর্কালৰ ভাববাদী সকলৰ মাজৰ েকােনা এজন পুনৰাই জীয়াই
উিঠেছ৷” 9 েহেৰােদ ক’েল “মই েযাহনৰ মুণ্ডেচ্ছদ কিৰেলঁা; িকন্তু
এওঁ েনা েকান যাৰ িবষেয় এেন কথা শুিন আেছঁা?” তােত েতওঁ
যীচুক চাবৈল এটা উপায় িবচািৰেল

যীচুেৱ েলাক সকলক খুউৱা
10 পাছত িয পঁাচিন সকলক পেঠাৱা ৈহিছল েতওঁেলােক ঘূিৰ

আিহ, িয িয কমর্ কিৰিছল েসই সকেলােবাৰ কথা যীচুৰ আগত বণর্না
কিৰেল েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক লগত ৈল ৈবৎ-ৈচদা নােমেৰ
এখন নগৰৰ ফােল েকােনােৱ নজনাৈক আতিৰ গ’ল 11 িকন্তু
েলাক সকেল েসই কথা জািন, েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল৷ েতিতয়া
যীচুেৱও েতওঁেলাকক আনেন্দেৰ গ্রহণ কিৰ, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ িবষেয়
প্রচাৰ কিৰেল আৰু িয সকল েলাকৰ সুস্থ হবৈল প্রেয়াজন আিছল,
েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেল

12 িদনৰ প্রায় েশষ ভাগত‡ বাৰ জন পঁাচিন েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ
ক’েল, “আিম িয ঠাইত আিহ আেছঁা েসয়া অিত িনজর্ ন ঠাই৷ েসেয়েহ
েলাক সকলক িবদায় িদয়ক, েতিতয়া েতওঁেলােক ওচৰৰ গাওঁত ৈগ
িনজৰ বােব থকা ঠাই আৰু েখাৱা বস্তু েযাগাৰ কিৰ লব পািৰব৷”
13 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােকই েতওঁেলাকক
খাবৈল িদয়া ” েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “আিম ৈগ েখাৱা বস্তু
িকিন নািনেল, আমাৰ ওচৰত পঁাচটা িপঠা আৰু দুটা মাছতৈক
অিধক এেকােৱ নাই৷” 14 িকয়েনা েতওঁেলাক প্রায় পঁাচ হাজাৰ মানুহ
আিছল েতিতয়া েতওঁ িশষয্ সকলক ক’েল, “েতওঁেলাকক েগাট
েগাট কিৰ পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জনৈক বিহবৈল িদয়া ”

15 েতিতয়া েতওঁেলােক আতাইেক েতেনদেৰই বিহবৈল িদেল
16 যীচুেৱ েসই পঁাচটা িপঠা আৰু দুটা মাছ হাতত ৈল, স্বগর্ৈল চাই
েসইেবাৰক আশীবর্াদ কিৰেল আৰু েলাক সকলৰ আগত িবলাই
‡ 9 অধয্ায়:12 মিথ 14:15-21; মাকর্ 6:30-40; েযা 6:5-14
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িদবৈল, েতওঁ ভািঙ ভািঙ িশষয্ সকলক িদেল 17 তােত েতওঁেলাক
সকেলােৱ খাই তৃপ্ত হ’ল § পাছত সকেলােৰ েখাৱা েশষ েহাৱাত
বস্তুেবাৰৰ ৈৰ েযাৱা টুকুৰা বাৰটা পািচত ভেৰাৱা হ’ল

যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় জেনাৱা
18 এিদন* যীচুেৱ িনজর্ ন ঠাইত প্রাথর্না কৰা সময়ত িশষয্ সকেলা

েতওঁৰ লগত আিছল, েসই সময়ত েতওঁ িশষয্ সকলক সুিধেল,
“েলাক সকেল েমাক েকান বুিল কয়?” 19 েতিতয়া েতওঁেলােক
উত্তৰ িদ ক’েল, “েযাহন বাপ্তাইজক, িকন্তু আন িকছুমােন এিলয়া
বুিল ভােৱ, আন িকছুমােন পূবর্কালৰ ভাববাদী সকলৰ েকােনা এজন
পুনৰায় জীিৱত ৈহ উঠা েলাক বুিল ভােব ”

20 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল, “িকন্তু েতামােলােক েনা
েমাক েকান বুিল ভাবা?” তােত িপতেৰ উত্তৰ িদ ক’েল, “ঈশ্বৰৰ
অিভিষক্ত, খ্রীষ্ট ” 21 েতিতয়া এই কথা কােকা নকবৈল েতওঁ
েতওঁেলাকক সাৱধান কিৰ আেদশ িদেল; 22 আৰু েতওঁ ক’েল,
“মানুহৰ পুত্রই অেনক দুখ েভাগ কিৰব লািগব আৰু পিৰচাৰক, প্রধান
পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ দ্বাৰাই েতওঁ অগ্রাহয্ আৰু
হত ৈহ তৃতীয় িদনা উিত্থত হব লািগব ”

23 যীচুেৱ সকেলােৰ আগত ক’েল, “েকােনােৱ যিদ েমাৰ পাছত
আিহবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতেনহেল েতওঁ িনেজই িনজেক অস্ৱীকাৰ
কিৰব লািগব†আৰু িদেন িদেন িনজৰ কু্রচ তুিল ৈল, েমাৰ পােছ
পােছ আিহব লািগব 24 িকয়েনা িয েকােনােৱ িনজৰ জীৱন ৰক্ষা
কিৰব েখােজ, েতওঁ তাক েহৰুৱাব; িকন্তু িয েকােনােৱ েমাৰ কাৰেণ
িনজৰ জীৱন েহৰুৱায়, েতওঁেহ তাক ৰক্ষা কিৰব 25 কাৰণ েকােনা
মানুেহ েগােটই খন জগত পােয়া িনজেক িনেজ যিদ েহৰুৱায় বা হািন
কেৰ েতেনহেল েতওঁৰ িক লাভ?

26 িকয়েনা িয েকােনােৱ েমাক আৰু েমাৰ বাকয্ত লাজ পায়,
মানুহৰ পুত্রই েযিতয়া িনজৰ িপতৃ আৰু পিবত্র দূতৰ প্রতােপেৰ আিহব,
§ 9 অধয্ায়:17 গীত 107:9 * 9 অধয্ায়:18 মিথ 16:13-28; মাকর্ 8:27-38
† 9 অধয্ায়:23 েৰা 8:13; কল 3:5
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েতিতয়া েতওঁ েসই েলাকক লাজ িদব 27 িকন্তু মই েতামােলাকক
সতয্ৈক কওঁ, ইয়ােত িথয় ৈহ থকা েলাক সকলৰ মাজেত িকছুমান
েলাক আেছ, িয সকেল ঈশ্ৱৰৰ ৰাজয্ েনেদখাৈল মৃতুয্ৰ েসাৱাদ
নাপাব৷”

যীচুেৱ অনয্ৰূপ ধৰা
28 এই‡ কথা েকাৱাৰ আঠ িদন মানৰ পাছত, েতওঁ িপতৰ, েযাহন

আৰু যােকাবক লগত ৈল, প্রাথর্না কিৰবৈল পবর্তৰ ওপৰৈল গ’ল
29 তােত প্রাথর্না কেৰঁােত েতওঁৰ মুখমণ্ডলৰ েসৗন্দযর্য্ই অনয্ৰূপ লেল
আৰু েতওঁৰ কােপাৰেবাৰ বগা আৰু চক্ মকীয়া হ’ল

30 েসই সময়ত দুজন মানুেহ েতওঁৰ ৈসেত কথা-বাত্তর্ া কিৰ
থকা েতওঁেলােক েদিখেল, েতওঁেলাক েমািচ আৰু এিলয়া আিছল;
31 েতওঁেলাকক প্রতাপযুক্ত েদখা ৈগিছল৷ েতওঁেলােক ঈশ্ৱৰৰ
পিৰকল্পনা অনুসােৰ যীচুেৱ েকেনদেৰ িযৰূচােলমত মৃতুয্বৰণ কিৰব,
েসই িবষেয় কথা পািত আিছল

32 েতিতয়া িপতৰ আৰু েতওঁৰ লগত েযাৱা েকইজনৰ বৰ েটাপিন
ধিৰিছল; তথািপ জািগ থািক, েতওঁৰ মিহমা আৰু েতওঁৰ ওচৰত থকা
েসই দুজন মানুহক েদখা পােল 33 তােত েতওঁেলাক েতওঁৰ ওচৰৰ
পৰা যাবৈল ধেৰােত, িপতেৰ যীচুক ক’েল, “েহ নাথ, ইয়াত থকা
আমাৰ ভাল; আৰু আিম আেপানাৈল এটা, েমািচৈল এটা, আৰু
এিলয়াৈল এটা, এেনদেৰ িতিনটা পঁজা সােজঁা৷” িপতেৰ িয কথা
ৈকিছল েসই িবষেয় েতওঁৰ েকােনা জ্ঞান নািছল৷

34 এই কথা কওঁেতই, এচমকা েমঘ আিহ েতওঁেলাকক ছঁা কিৰ
ধিৰেল; তােত েমঘ চািৰওফােলিদ েসামাওঁেত, েতওঁেলাকৰ ভয়
লািগল 35 েতিতয়া েসই েমঘৰ পৰা এই বাণী§ শুিনেল, “এওঁ েমাৰ
িপ্রয় পুত্র, েমাৰ মেনানীত জন, এওঁৰ কথা শুনা ” 36 েসই বাণী েহাৱা
মােত্র, যীচুক অকেল েদখা গ’ল আৰু েতওঁেলােক েসই সময়ত িয
িয েদিখিছল, নীৰেৱ থািক কােকা এেকা কথা েকাৱা নািছল৷

ভূেত ধৰা এটা ল’ৰাক সুস্থ কৰা আৰু িশক্ষা িদয়া
‡ 9 অধয্ায়:28 মিথ 17:1-20; মাকর্ 9:1-29 § 9 অধয্ায়:35 2 িপ 1:16-18
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37 তাৰ পাছিদনা েতওঁেলাক পবর্তৰ পৰা নমাৰ পাছত বহু মানুহৰ
এটা দল েতওঁৰ আগত উপিস্থত হ’ল 38 েসই সময়ত মানুহেবাৰৰ
মাজৰ পৰা এজেন িৰিঙয়াই ক’েল, “েহ গুৰু, মই িমনিত কেৰঁা,
েমাৰ ল’ৰাৈল দৃষ্টি কৰক; িকয়েনা িস েমাৰ এেকিট ল’ৰা 39 আৰু
চাওক, ভূতৰ আত্মাই তাক ধেৰােত িস অকস্মােত আটাহ পােৰ আৰু
তাক মুচিৰেল মুখৰ পৰা েফন ওলায় আৰু তাক আঘাত কিৰ বৰ
কেষ্টেৰ এিৰ যায় 40 মই েসই অশুিচ আত্মাক েখদাবৈল আেপানাৰ
িশষয্ সকলক িমনিত কিৰেলঁা, িকন্তু েতওঁেলােক েনাৱািৰেল ”

41 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ অিবশ্বাসী আৰু অপেথ
েযাৱা বংশ, মই িকমান কাল েতামােলাকৰ লগত থািক েতামােলাকক
সিহম? েতামাৰ ল’ৰা জনক ইয়াৈল আনা ” 42 তােত িস আেহােতই
ভূেত তাক আছাৰ মািৰ েপলাই বৰৈক মুচিৰেল িকন্তু যীচুেৱ েসই
অশুিচ আত্মাক ডিবয়াই েখিদেল আৰু ল’ৰা জনক সুস্থ কিৰ বােপকৰ
হাতত েশাধাই িদেল 43 তােত ঈশ্বৰৰ মাহাত্ময্ েদিখ সকেলােৱ
িবস্ময় মািনেল; িকন্তু েতওঁ কৰা কমর্েবাৰত েলাক সকেল িবস্ময়
মািন থােকঁােত, েতওঁ িশষয্ সকলক ক’েল, 44 “এই সকেলা কথা
েতামােলােক মনত ৰািখবা; িকয়েনা মানুহৰ পুত্রক মানুহেবাৰৰ হাতত
েশাধাই িদয়া হ’ব ” 45 িকন্তু েতওঁেলােক েসই কথা নুবুিজেল আৰু
বুিজ নাপাবৈল েসই িবষয়ক েতওঁেলাকৰ পৰা গুপুেত ৰখা হ’ল৷
েতওঁেলােক েসই কথাৰ িবষেয় যীচুক সুিধবৈলও ভয় কিৰেল

46 পাছত* েতওঁেলাকৰ মাজত েকান েশ্রষ্ঠ এই কথাক ৈল
েতওঁেলাকৰ বাদ-িবচাৰ ৈহিছল 47 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ মনৰ
িবেবচনা বুিজ েপাৱাত সৰু ল’ৰা এজনক িনজৰ কাষত বহুৱাই ল’েল৷
48 তাৰ পাছত েতওঁেলাকক ক’েল, “িয েকােনােৱ এই ল’ৰা জনক
েমাৰ নােমেৰ গ্রহণ কেৰ, েতওঁ েমােক গ্রহণ কেৰ আৰু িয েকােনােৱ
েমাক গ্রহণ কেৰ, েতওঁ েমাক পেঠাৱা জনেকা গ্রহণ কেৰ৷ িকয়েনা
েতামােলাকৰ সকেলােৰ মাজত িয জন আটাইতৈক সৰু েসই জেনই
মহান ”

* 9 অধয্ায়:46 মিথ 18:1-14; মাকর্ 9:33-50
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49 পাছত েযাহেন মাত লগাই ক’েল, “েহ নাথ, আিম এজনক
আেপানাৰ নােমেৰ ভূতেবাৰক েখেদাৱা েদিখেলঁা; িকন্তু েতওঁ আমাৰ
লগত আেপানাৰ পােছ পােছ অহা নাই কাৰেণ আিম েতওঁক
িনেষধ কিৰেলঁা ” 50 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েতওঁক
িনেষধ নকিৰবা; িকয়েনা িয জন েতামােলাকৰ িবপক্ষ নহয়, েতওঁ
েতামােলাকৰ সপক্ষ ”

যীচুেৱ েশষ বাৰ িযৰূচােলমৈল যাবৈল ওেলাৱা
51 পাছত† যীচুৰ স্ৱগর্ৈল েযাৱাৰ সময় প্রায় পূণর্ েহাৱাৰ অৱস্থাত,

েতওঁ িযৰূচােলমৈল যাবৰ বােব মনস্থ কিৰেল৷ 52 েতওঁ েসই ঠাই ৈগ
েপাৱাৰ আেগেয় িকছুমান বাতর্ াবাহকক পঠােল, েতওঁেলােক যীচুৰ
কাৰেণ সকেলােবাৰ যুগুত কিৰবৈল চমৰীয়া সকলৰ এখন গঁাৱত
েসামাল 53 িকন্তু েতওঁ িযৰূচােলমৈল যাবৰ বােব মন িস্থৰ কৰাত,
েসই ঠাইৰ েলাক সকেল েতওঁক গ্রহণ নকিৰেল

54 ইয়ােক েদিখ যােকাব আৰু েযাহন নামৰ এই দুজন িশষয্ই কেল,
“েহ প্রভু, স্বগর্ৰ পৰা জুই ওলাই আিহ িসহঁতক েযন ভস্ম কেৰ, আিম
এেন আজ্ঞা িদবৈল আপুিন ইচ্ছা কেৰ েন‡?” 55 িকন্তু েতওঁ মুখ
ঘূৰােল আৰু েতওঁেলাকক ডিবয়াই িদেল 56 তাৰ পাছত েতওঁেলাক
আন এখন গঁাৱৈল গ’ল

57 েতওঁেলােক বাটত যাওঁেত, এজন মানুেহ যীচুক ক’েল,
“আপুিন য’ৈলেক যায় ত’ৈলেক মেয়া আেপানাৰ পােছ পােছ যাম ”
58 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “িশয়ালৰ গাত আেছ আৰু আকাশৰ
চৰাইেৰা বাহ আেছ িকন্তু মানুহৰ পুত্রৰ মূৰ থবৈল েকােনা ঠাই নাই ”

59 পাছত যীচুেৱ আন এজনক ক’েল, “তুিম েমাৰ পােছ পােছ
আহা ” িকন্তু েতওঁ ক’েল, “েহ প্রভু, প্রথমেত ৈগ েমাৰ িপতৃক
ৈমদাম িদবৈল অনুমিত িদয়ক৷” 60 েতিতয়া েতওঁ েসই মানুহ জনক
কেল, “মৃতেবােৰ িনজৰ িনজৰ মৃতেবাৰক ৈমদাম িদয়ক িকন্তু তুিম
† 9 অধয্ায়:51 মিথ 19:1; মাকর্ 10:1 ‡ 9 অধয্ায়:54 িকছুমান অনুিলিপত িলখা
আেছ, ‘এিলয়াই েযেনদেৰ কিৰিছল, েতেনদেৰ স্বগর্ৰ পৰা জুই েপলাই ভস্ম কিৰব িবচােৰ’
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ৈগ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ কথা েঘাষণা কৰা ” 61 আন এজেন ক’েল, “েহ
প্রভু, মেয়া আেপানাৰ পােছ পােছ যাম িকন্তু প্রথমেত েমাৰ ঘৰৰ
মানুহেবাৰৰ পৰা িবদায় লবৈল েমাক অনুমিত িদয়ক ” 62 যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, “িয েকােনােৱ নাঙলত হাত ৈথ পাছফালৈল ঘূিৰ চায়
েতওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ উপযুক্ত নহয় ”

10 অধয্ায়
যীচুেৱ সত্তৰ জনক িনযুক্ত কিৰ পিঠওৱা

1 এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত প্রভু যীচুেৱ আন সত্তৰ জনক
িনযুিক্ত কিৰেল৷ তাৰ পাছত েতওঁ িনেজ িয িয নগৰ আৰু ঠাইত
যাব িবচািৰিছল, েসইেবাৰ ঠাইৈল দুজন দুজনৈক পিঠয়াই িদেল
2 আৰু েতওঁেলাকক ক’েল, “শসয্ সৰহ, িকন্তু বনুৱা তাকৰ; েসই
কাৰেণ িনজৰ শসয্েক্ষত্রৈল বনুৱা সকলক পিঠয়াই িদবৈল, শসয্ৰ
গৰাকীক প্রাথর্না কৰা

3 *েতামােলাক েযাৱা; েচাৱা, ৰাংকুকুৰৰ মাজত মই েতামােলাকক
েমৰ-েপাৱািল স্বৰূেপ পিঠয়াইেছঁা 4 েতামােলােক েকােনা ধনৰ
েমানা বা েজােলাঙা বা পাদুকা নলবা; আৰু বাটত যাওঁেত কােকা
সম্ভাষণ†নজনাবা

5 েতামােলােক িয ঘৰত েসােমাৱা, তাত প্রথেম ক’বা, ‘এই
ঘৰৰ কুশল হওক৷’ 6 যিদ তাত কুশলৰ পাত্র থােক, েতেনহেল
েতামােলাকৰ কুশল েসই েলাকৰ ওপৰত থািকব িকন্তু যিদ তাত
কুশলৰ পাত্র নাই, েতেনহেল েতামােলাকৈল ঘূিৰ আিহব 7 আৰু
েতামােলােক িয ঘৰত থািকবা, তেত েতওঁেলােক িয েখাৱা বস্তু িদেয়
েসইেবাৰেক েভাজন-পান কিৰবা; িকয়েনা বনুৱা জন েতওঁৰ েবচৰ
েযাগয্ এঘৰৰ পৰা এঘৰৈল নাযাবা
* 10 অধয্ায়:3 মিথ 9:37, 38 † 10 অধয্ায়:4 সম্ভাষণ বা নমস্কাৰ জেনাৱা
কাযর্েটা ইহুদী সম্প্রদায় বা ইস্রােয়ল জািতৰ কাৰেণ এটা িদঘলীয়া প্রথা; েসেয়েহ প্রভু যীচুেৱ
বাটত যাওঁেত এই কথা পালন কিৰ সময় নষ্ট কিৰব িদয়া নাই৷
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8 েতামােলােক েযিতয়া এখন নগৰত েসােমাৱা আৰু তাত থকা
েলাক সকেল েতামােলাকক গ্রহণ কিৰেল, েতওঁেলােক েতামােলাকৰ
আগত িয খাবৈল িদেয় েসইেবাৰেক েভাজন কিৰবা; 9 েসই ঠাইত
থকা েৰাগী সকলক সুস্থ কিৰবা আৰু ‘ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ েতামােলাকৰ
ওচৰ আিহ পােল’ বুিল েতওঁেলাকক ক’বা

10 িকন্তু েকােনা নগৰত েসামােল, মানুহেবােৰ যিদ েতামােলাকক
গ্রহণ নকেৰ, েসই নগৰৰ আিলবাটৈল যাবা আৰু এই কথা ক’বা,
11 েতামােলাকৰ নগৰৰ িয ধুিল আমাৰ ভিৰত লািগ আেছ েসই ধুিলও
েতামােলাকৰ িবৰুেদ্ধ েজাকািৰ েপলােলা, তথািপ এই কথা জািন
েলাৱা েয ‘ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ েতামােলাকৰ ওচৰ আিহ পােল৷’ 12 মই
েতামােলাকক কওঁ, েসই মহা-িবচাৰৰ িদনা এই নগৰতৈক চেদামৰ
অৱস্থা েবিছ সহনীয় হ’ব

13 হায় হায় েকাৰাচীন!‡হায় হায় ৈবৎ-ৈচদা! েতামােলাক সন্তাপৰ
পাত্র; িকয়েনা েতামােলাকৰ মাজত িযেবাৰ পৰাক্রম কাযর্ কৰা
ৈহিছল, েসইেবাৰ কাযর্ তুৰ আৰু চীেদানত যিদ কিৰেলঁা হয়, েতিতয়া
তাৰ িনবাসী সকেল বহু িদনৰ আেগেয় চট িপিন্ধ, ছাইত বিহ
অনুতাপ কিৰেলেহঁেতন 14 িকন্তু মহা-িবচাৰৰ িদনা েতামােলাকৰ
দশাতৈক তুৰ আৰু চীেদানৰ দশা সিহবৈল েবিছ সহনীয় হ’ব 15 েহ
কফৰনাহূম, তুিম ভাবা েন, তুিম স্বগর্ৈল েতালা হ’বা বুিল? তুিম
নৰকৈলেহ েপেলাৱা হ’বা

16 িয েকােনােৱ েতামােলাকৰ কথা শুেন, েতওঁ েমােৰা কথা শুেন৷
িয েকােনােৱ েতামােলাকক অগ্রাহয্ কেৰ, েতওঁ েমােকা অগ্রাহয্ কেৰ
আৰু িয েকােনােৱ েমাক অগ্রাহয্ কেৰ, েতওঁ েমাক পেঠাৱা জনেকা
অগ্রাহয্ কেৰ ”

17 পাছত েসই সত্তৰ জেন আনেন্দেৰ ঘূিৰ আিহ ক’েল, “েহ প্রভু,
আেপানাৰ নামৰ দ্বাৰাই ভূতেবােৰা আমাৰ বশীভূত হ’ল ” 18 যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “স্বগর্ৰ পৰা িবজুলীৰ িনিচনাৈক, মই চয়তানক
পৰা েদিখেলঁা 19§েচাৱা, সাপআৰু েকঁেকাৰা-িবছা গচিকবৈলআৰু
শত্রুৰ সকেলা পৰাক্রমৰ ওপৰত েতামােলাকক ক্ষমতা িদেলঁা; তােত
‡ 10 অধয্ায়:13 মিথ 11:20-24 § 10 অধয্ায়:19 েযা 12:31; প্র 12:9
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এেকােৱ েতামােলাকৰ েকােনা প্রকােৰ অনয্ায় কিৰব েনাৱািৰব
20 তথািপ ভূতৰ আত্মােবাৰ েয েতামােলাকৰ বশীভূত হ’ল, েসই
কথাত আনন্দ নকিৰ, েতামােলাকৰ নাম েয স্বগর্ত িলখা*ৈহেছ, েসই
বােবেহ অিধক আনন্দ কৰা ”

21 েসই ক্ষণেত েতওঁ† পিবত্র আত্মাত উল্লািসত ৈহ ক’েল, “েহ
িপতৃ, স্বগর্ আৰু পৃিথৱীৰ প্রভু, তুিম জ্ঞানী আৰু িবদয্াৱন্ত েলাকৰ
পৰা এইেবাৰ কথা গুপুেত ৰািখ, িশশু সকলৰ আগত প্রকাশ কিৰলা,
এই বােব েতামাক ধনয্বাদ িদওঁ৷ হয় িপতৃ, েসইদেৰ েতামাৰ দৃষ্টিত
সেন্তাষজনক েহাৱা কাৰেণ েতামাক ধনয্বাদ িদওঁ ”

22 “েমাৰ িপতৃেয় েতামােলাকক েমাৰ ওপৰত সমপর্ন
কিৰেছ‡আৰু পুত্র েনা েকান, িপতৃৰ বািহেৰ েকােনও এই িবষেয়
নাজােন; আৰু িপতৃ েনা েকান, েসই িবষেয় পুত্রৰ বািহেৰ আন
েকােনও নাজােন আৰু িয জনৰআগত পুত্রই েতওঁক প্রকাশ কিৰবৈল
ইচ্ছা কেৰ, েতওঁৰ বািহেৰ আন েকােনও জািনব েনাৱােৰ ”

23 ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ িশষয্ সকলৰ ফােল ঘূিৰ গুপুেত ক’েল,
“েতামােলােক িয িয েদিখছা েসইেবাৰ েদখা চকুেবাৰ ধনয্; 24 িকয়েনা
মই েতামােলাকক কওঁ েয, েতামােলােক িয িয েদিখছা, তাক অেনক
ভাৱবাদী আৰু ৰজাই েদিখবৈল ইচ্ছা কিৰও েদিখবৈল নাপােল আৰু
েতামােলােক িয িয শুিনছা, েসই িবষেয় অেনেক শুিনবৈল ইচ্ছা
কিৰও, শুিনবৈল নাপােল ”

এজন দয়ালু চমৰীয়াৰ দৃষ্টান্ত
25 ইয়াৰ পাছত এজন িবধান পিণ্ডেত উিঠ যীচুক পৰীক্ষা কিৰ

েচাৱাৰ ছেলেৰ সুিধেল, “েহ গুৰু, মই িক কিৰ অনন্ত জীৱনৰ
অিধকাৰী হম?” 26 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “িবধানত িক িলখা আেছ?
তুিম েকেনৈক িবধান-শাস্ত্র পিঢ়ছা?” 27 েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “তুিম
সকেলা হৃদয়, সকেলা প্রাণ, সকেলা শিক্ত আৰু সকেলা িচেত্তেৰ
েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক েপ্রম কৰা, §আৰু েতামাৰ চুবুৰীয়াক িনজৰ
* 10 অধয্ায়:20 প্র 13:8; 21:27 † 10 অধয্ায়:21 মিথ 11:25-27 ‡ 10
অধয্ায়:22 মিথ 28:18 § 10 অধয্ায়:27 িদ্ব িব 6:5; েল 19:18
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িনিচনাৈক েপ্রম কৰা ” 28 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম
সিঠক উত্তৰ িদলা; ইয়ােক কৰা েতিতয়া তুিম অনন্ত জীৱন পাবা৷”*

29 িকন্তু েতওঁ িনজেক িনেদ্দর্ াষী বুিল প্রমািণত কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰ
যীচুক ক’েল, “েমাৰ চুবুৰীয়া েনা েকান?” 30 েতিতয়া যীচুেৱ সিমধান
িদ ক’েল, “এজন মানুহ িযৰূচােলমৰ পৰা িযৰীেহা নগৰৈল ৈগ
আিছল; যাওঁেত বাটেত েতওঁ ডকাইতৰ হাতত পিৰল; েতিতয়া িসহঁেত
েতওঁক িববস্ত্র কিৰ মিৰয়াই, বস্তু-বাহািন ৈল আধামৰাৈক মািৰ এিৰ
ৈথ গুিচ গ’ল

31 এেনেত েকােনা এজন পুেৰািহত েসই বােটিদ ৈগিছল; পাছত
েতওঁ েসই মানুহ জনক েদিখ, এফলীয়া ৈহ গ’ল 32 েসইদেৰ এজন
েলবীেয়ও েসই ঠাই েপাৱাত মানুহ জনক েদিখ এফলীয়া ৈহ গ’ল

33 িকন্তু এজন চমৰীয়াই যাত্রা কিৰ ৈগ থােকােত, েসই মানুহ
জন পিৰ থকা ঠাই পােল; তােত মানুহ জনক েদিখ েতওঁৰ মৰম
উপিজল আৰু েতওঁ মানুহ জনৰ ওচৰৈল আিহল৷ 34 েতওঁ মানুহ
জনৰ গাত েতল আৰু দ্রাক্ষাৰস বািক িদ ঘঁােবাৰ বািন্ধেল; পাছত
িনজৰ বাহনৰ ওপৰত বহুৱাই আলহী-ঘৰৈল ৈল গ’ল আৰু েতওঁক
শুশ্রূষা কিৰেল 35 পাছিদনা েতওঁ দুটা দীনাৰী†উিলয়াই আলহী-ঘৰৰ
গৰাকীক িদ ক’েল, ‘এওঁক শুশ্রূষা কিৰবা আৰু িয অিধক খৰচ হয়,
েসয়া মই উভিত আিহেল পিৰেশাধ কিৰম’

36 এই িতিন জনৰ মাজত, ডকাইতৰ হাতত পৰা েসই মানুহ জনৰ
েকান জনক চুবুৰীয়া বুিল ভািবছা?” 37 েতিতয়া িবধান পিণ্ডত জেন
ক’েল, “িয জেন েতওঁক দয়া কিৰেল, েতেৱঁই ” েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, “তুিমও েসইদেৰ কৰা ”

যীচু মাথর্া আৰু মিৰয়মৰ ঘৰত আলহী ৈহ থকা
38 পাছত েতওঁেলােক আগবািঢ় যাওঁেত, যীচুেৱ এখন গাৱঁত

েসামাল; েসই গঁাৱত মাথর্া নােমেৰ এজনী মিহলাই েতওঁক আদৰিণ
* 10 অধয্ায়:28 েৰা 10:5; গাল 3:11-14 † 10 অধয্ায়:35 দুটা দীনাৰী অথর্াৎ,
এিদনৰ মজুৰী
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জনাই িনজৰ ঘৰত আলহী কিৰ ৰািখেল; 39 আৰু েতওঁৰ ভনীেয়ক
মিৰয়েম প্রভু যীচুৰ চৰণৰ ওচৰত বিহ েতওঁৰ বাকয্ শুিন থািকল

40 িকন্তু মাথর্াই আহাৰ েযাগাৰৰ বােব বহুত বয্স্ত আিছল৷ েতওঁ
যীচুৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল “েহ প্রভু, েমাৰ ভনীেয় েমাক েয
অকলশেৰ কাম কিৰবৈল এিৰ িদেছ এয়া আপুিন মন নকেৰ েন?
েসেয়েহ সহায় কিৰবৈল তাইক আজ্ঞা িদয়ক ” 41 িকন্তু প্রভুেৱ
উত্তৰত েতওঁক ক’েল, “মাথর্া, মাথর্া, তুিম বহু িবষয়ত িচিন্তত আৰু
বয্স্ত ৈহ আছা, িকন্তু মাত্র এটা িবষয়েহ প্রেয়াজনীয়৷ 42 মিৰয়েম েসই
উত্তম িবষয়েটা মেনানীত কিৰেল, েতওঁৰ পৰা েসইেটা িনয়া নহব ”

11 অধয্ায়
প্রাথর্নাৰ িবষেয় িশক্ষা

1 এিদন যীচুেৱ এঠাইত প্রাথর্না কিৰ আিছল৷ প্রাথর্না েশষ েহাৱাৰ
পাছত েতওঁৰ এজন িশষয্ই ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েহ প্রভু, েযাহেন
েযেনৈক েতওঁৰ িশষয্ সকলক প্রাথর্না কিৰবৈল িশকােল; েতেনৈক
আপুিনও আমাক িশকাওঁক ”

2 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক প্রাথর্না কৰা
সময়ত এইদেৰ ক’বা, ‘েহ িপতৃ,*েতামাৰ নাম পূজনীয় হওক;
েতামাৰ ৰাজয্ হওক;

3 আমাৰ প্রেয়াজনীয় ৈদিনক আহাৰ আমাক প্রিতিদেন িদয়া
4আমাৰ পাপ ক্ষমা কৰা িকয়েনা আিমও িনজৰ িনজৰ ধৰুৱাক ক্ষমা
কিৰেলঁা †আৰু আমাক পৰীক্ষাৈল িনিনবা’ ”

5 ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “ধৰা হওক,
েতামােলাকৰ মাজৰ েকােনা এজনৰ বনু্ধ আেছ৷ তুিম যিদ মাজিনশা
বনু্ধ জনৰ ওচৰত ৈগ েকাৱা, ‘েহ বনু্ধ, েমাক িতিনটা িপঠা ধােৰ িদয়া;
6 িকয়েনা এইমাত্র েমাৰ ঘৰৈল এজন পিঠক বনু্ধ আিহেছ৷ েতওঁক
আহাৰ িদবৈল েমাৰ এেকা আহাৰ নাই৷’ 7 েতিতয়া েসই বনু্ধ জেন
িভতৰৰ পৰা উত্তৰ িদ কব পােৰ ‘েমাক িবৰক্ত নকিৰবা৷ এিতয়া দুৱাৰ
* 11 অধয্ায়:2 েৰা 8:15 † 11 অধয্ায়:4 মিথ 18:21-35
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বন্ধ আৰু েমাৰ সন্তান সকল শুই আেছ৷ েতামাক িপঠা িদবৈল উিঠব
েনাৱােৰা৷’ 8 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ, বনু্ধ েহাৱা েহতুেক েতওঁ
উিঠ আিহ িনিদেলও তুিম বােৰ বােৰ খুিজ থকাত,‡এটা সময়ত েতওঁ
উিঠ আিহ েতামাৰ িযমান প্রেয়াজন িসমােনই িপঠা েতামাক িদব

9 মই েতামােলাকক পুনৰ কওঁ, েখাজা§েতিতয়া েতামােলাকক
িদয়া হ’ব, িবচাৰা েতিতয়া পাবা, টুকুিৰওৱা েতিতয়া েতামােলাকৰ
বােব দুৱাৰ মুকিল কৰা হ’ব 10 িকয়েনা েখাজা েলােক পায়, িবচৰা
জেন েদেখ আৰু িয জেন টুকুিৰয়াই, েতওঁৈল দুৱাৰ মুকিল কৰা হয়

11 েতামােলাকৰ মাজত েকান জন িপতৃেয় পুত্রই িপঠা খুিজেল,
িশল িদব? বা মাছ খুিজেল, মাছৰ সলিন সাপ িদব? 12 নাইবা কণী
খুিজেল তাক েকঁেকাৰা-িবছা িদব? 13 এেতেক েতামােলাক দুজর্ ন
ৈহেয়া িনজ িনজ সন্তান সকলক যিদ ভাল বস্তু িদব জানা েতেনহেল
তাতৈকেয়া েতামােলাকৰ স্বগর্ত থকা িপতৃেয় েতওঁৰ ওচৰত েখাজা
েলাক সকলক পিবত্র আত্মা িনিদব েন?”

ভূতেবাৰৰ িবষেয় িশক্ষা
14এক সময়ত যীচুেৱ এজন েবাবা মানুহৰ পৰা এটা ভূত েখদাইিছল

আৰু ভূতেটা বািহৰ ৈহ েযাৱাত, েসই েবাবা মানুহ জেন কথা ক’বৈল
ধিৰেল৷ তােক েদিখ েলাক সকেল িবস্ময় মািনেল 15 িকন্তু িকছুমান
েলােক কেল, “ভূতৰ ৰজা েবলচবূব *ৰ সহায়তেহ এওঁ ভূতেবাৰক
এেনদেৰ েখদায় ”

16 আন িকছুমােন েতওঁক পৰীক্ষা কিৰবৈল স্বগর্ৰ পৰা েকােনা
পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচািৰেল 17 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ মনৰ
ভাব বুিজ পায় ক’েল, “যিদ েকােনা ৰাজয্ িনজৰ িবৰুেদ্ধ িভন িভন
হয়, েতেনহেল েসই ৰাজয্ উছন্ন হয় আৰু এখন ঘৰত যিদ িনজৰ
িভতৰেত িবেভদ জেন্ম, েসই ঘৰ খেনা িবনষ্ট হয়৷

18 চয়তান যিদ িনজৰ িবৰুেদ্ধ িভন িভন হয়, েতেনহেল তাৰ
ৰাজয্ েকেনৈক থািকব? কাৰণ েতামােলােক ৈকছা েয, মই
‡ 11 অধয্ায়:8 লূক 18:1-8 § 11 অধয্ায়:9 িযিৰ 29:12, 13; েযা 15:7; 1
েযা 5:14, 15 * 11 অধয্ায়:15 েবলচবূব চয়তান
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েবলচবূব ৰ দ্বাৰাই ভূতেবাৰক েখদাও৷ 19 যিদ মই েবলচবূব ৰ দ্বাৰাই
ভূতেবাৰক েখদাও, েতেনহেল েতামােলাকৰ অনুগামী সকেল কাৰ
দ্বাৰাই েখদায়? এই কাৰেণ েতওঁেলাক েতামােলাকৰ িবচাৰক হব
20 িকন্তু মই যিদ ঈশ্বৰৰ আঙুিলেৰ ভূতেবাৰক েখদাও, েতেনহেল
ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ অৱেশয্ েতামােলাকৰ মাজৈল আিহল

21 েযিতয়া এজন বলৱান েলােক অস্ত্র-শস্ত্রেৰ ভালৈক সুসিজ্জত
ৈহ িনজৰ ঘৰ খন পহৰা িদেয়, েতিতয়া েতওঁৰ সম্পিত্ত সুৰিক্ষত ৈহ
থােক; 22 িকন্তু েযিতয়া েতওঁতৈক আন এজন বলৱান েলাক আিহ
েতওঁক পৰাজয় কেৰ, েতিতয়া েসই বলৱান েলাক জেন েতওঁৰ পৰা
অস্ত্র-শস্ত্রেবাৰৰ ৈসেত েতওঁৰ সকেলা সম্পিত্ত লুণ্ঠন কেৰ 23 িয
বয্িক্ত েমাৰ ফলীয়া নহয়, েতওঁ েমাৰ িবপক্ষআৰু িয েকােনােৱ েমােৰ
ৈসেত নচপায়, েতওঁ িসিঁচ েপলায়

24 েযিতয়া এটা অশুিচ আত্মা েকােনা মানুহৰ পৰা ওলাই যায়,
েতিতয়া িস পানী নথকা ঠাইেবাৰত ঘূিৰ ফুিৰ িজৰিণ িবচােৰ আৰু এেন
েকােনা ঠাই িবচািৰ নাপােল িস কয়, ‘মই িয ঘৰৰ পৰা ওলাই আিহেলঁা
েসই ঘৰৈলেক উভিত যাম’ 25 পাছত উভিত আিহ িস েযিতয়া েসই
ঘৰ খন সৰা েপাচা আৰু সেজাৱা-পেৰাৱা েদেখ, 26 েতিতয়া িস
ৈগ িনজতৈক দুষ্ট আন সােতাটা ভূতৰ আত্মা লগত ৈল আেহ, আৰু
তােত েসামাই িনবাস কেৰ আৰু েসই মানুহ জনৰ েশষ অৱস্থা প্রথম
অৱস্থাতৈকও েবয়া†ৈহ যায় ”

27 এই কথা ৈক থােকােত এজনী িতেৰাতাই েলাক সকলৰ মাজৰ
পৰা বৰ মােতেৰ েতওঁক ক’েল, “আেপানাক িয গভর্ ই ধাৰণ কিৰেল
আৰু যাৰ স্তনআপুিন পান কিৰেল েতওঁ ধনয্ ” 28 িকন্তু েতওঁ ক’েল,
“হয়, তথািপ িয সকেল ঈশ্বৰৰ বাকয্ শুিন পালন কেৰ েতওঁেলাকেহ
ধনয্ ”

সৰলতাৰ িবষেয় িশক্ষা
29 এেনদেৰ অেনক েলাক েতওঁৰ ওচৰত েগাট েখাৱাত, েতওঁ

ক’বৈল ধিৰেল, “এই কালৰ মানুহ, দুজর্ ন মানুহ৷ ইহেত পৰাক্রম
† 11 অধয্ায়:26 েষা 5:14; ইব্রী 10:26, 27; 2 িপ 2:20, 21
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কাযর্ৰ িচন িবচােৰ িকন্তু েযানাৰ‡িচনৰ বািহেৰ আন েকােনা িচন ইহতক
িদয়া নহব 30 িকয়েনা েযানা েযেনৈক নীনিবৰ েলাকৈল িচন ৈহিছল,
েতেনৈক এই কালৰ েলাকৰ ওচৰত মানুহৰ পুত্রই িচন হব

31 দিক্ষণ েদশৰ ৰাণীেয়§মহা-িবচাৰত এই কালৰ মানুহেবাৰৰ
ৈসেত উিঠ েতওঁেলাকক েদাষী কিৰব িকয়েনা েতওঁ চেলামনৰ
জ্ঞানৰ কথা শুিনবৈল পৃিথৱীৰ সীমাৰ পৰা আিহিছল৷ িকন্তু েচাৱা,
চেলামনতৈকেয়া মহান এজন ইয়ােত আেছ

32 মহা-িবচাৰত নীনিব নগৰৰ েলাক সকল এই কালৰ েলাক
সকলৰ ৈসেত িথয় ৈহ ইহতক েদাষী কিৰব; িকয়েনা েতওঁেলােক
েযানাৰ েঘাষণাত মন-পালটন কিৰেল, িকন্তু েচাৱা েযানাতৈকেয়া
মহান এজন ইয়াত আেছ

33 েকােনা েলােক চািক জ্ৱলাই েকােনও গুপুত ঠাইত বা েদাণৰ
তলত নথয় িকন্তু িভতৰৈল েসােমাৱাই অহা সকলক েপাহৰ িদবৈল
গছাৰ ওপৰতেহ থয় 34 েতামাৰ চকুেৱই শৰীৰৰ প্রদীপ; েযিতয়া
েতামাৰ চকু ভােল থােক, েতিতয়া েতামাৰ েগােটই শৰীৰ িদপ্তীময়
হয়৷ িকন্তু েযিতয়া েবয়া থােক, েতিতয়া েতামাৰ শৰীৰ অন্ধকাৰময়
হয় 35 এেতেক েতামাৰ িভতৰত থকা েপাহৰেটা েযন অন্ধকাৰ ৈহ
নপেৰ, েসই িবষেয় মন কিৰবা 36 এেতেক যিদ েতামাৰ েগােটই
শৰীৰ িদপ্তীময় আৰু তাৰ েকােনা ভাগ অন্ধকাৰময় নহয়, েতেনহেল
প্রদীপৰ উজ্বল ৰিশ্ম েতামাক িদেল িয ৰূপ হয়, েসই ৰূেপই েতামাৰ
সকেলা শৰীেৰ ধাৰণ কিৰব৷”

37 এই কথা েকাৱাৰ পাছত এজন ফৰীচীেয় েতওঁৰ লগত েভাজন
কিৰবৈল েতওঁক অনুেৰাধ কিৰেল; তােত েতওঁ িভতৰৈল েসামাই
েভাজনত বিহল; 38 আৰু েতওঁক েভাজনৰ আেগেয় িনজেক ধুই
েলাৱা েনেদিখ, েসই ফৰীচীেয় িবস্ময় মািনেল

39 েতিতয়া প্রভুেৱ েতওঁক ক’েল, “আেপানােলাক ফৰীচী
সকেল বািট কঁািহৰ বািহৰফাল পিৰষ্কাৰ কেৰ, িকন্তু আেপানােলাকৰ
িভতৰফাল অপহৰণ আৰু দুষ্টতােৰ পিৰপূণর্ 40 েহ িনেব্বর্াধ সকল!
িয জেন বািহৰফাল িনমর্াণ কিৰেল েসই জেন িভতৰফােলা িনমর্াণ
‡ 11 অধয্ায়:29 েযানা এজন ভাববাদী § 11 অধয্ায়:31 1 ৰা 10:1-10
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নকিৰেল েন? 41 িভতৰত িয আেছ, েসইিখিনেক দান কৰা; েতিতয়া
সকেলা বস্তু েতামােলাকৈল শুিচ হব

42 িকন্তু হায় হায় ফৰীচী সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র৷
আেপানােলােক পিদনা, আৰুদ*আৰু বািগছাত েহাৱা শাক-পাচিলৰ
দশম ভাগ দান কেৰ িকন্তু নয্ায়-িবচাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ েপ্রম তয্াগ কেৰ৷
আচলেত অনয্ানয্ িবষয় সমূহৰ লগেত নয্ায়-িবচাৰ আৰু ঈশ্ৱৰৰ
েপ্রমেকা পালন কৰা আেপানােলাকৰ প্রেয়াজন আিছল৷

43 হায় হায় ফৰীচী সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা
আেপানােলােক নাম-ঘৰত প্রধান আসন আৰু হাট-বজাৰত সন্মানপূণর্
সম্ভাষণেবাৰক েপ্রম কেৰ 44 হায় হায়! আেপানােলাক সন্তাপৰ
পাত্র িকয়েনা িয অদৃশয্ ৈমদামৰ ওপৰত মানুহেবােৰ নজনাৈক েখাজ
িদেয়, এেন ৈমদামৰ িনিচনা আেপানােলাক ”

45 েসই সময়ত িবধান পিণ্ডত এজেন উত্তৰ িদ যীচুক ক’েল, “েহ
গুৰু আপুিন িযেবাৰ কথা ৈকেছ েসই কথােবােৰ আমাক অপমান
কেৰ ” 46 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “হায় হায় িবধান পিণ্ডত সকল!
আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা আেপানােলােক মানুহৰ ওপৰত
অসহনীয় ভাৰৰ েবাজা িদেয়, িকন্তু িনজৰ এটা আঙুিলেৰও েসই ভাৰ
নুচুেৱ

47 হায় হায়! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র, িকয়েনা
আেপানােলােক ভাববাদী সকলৰ সৃ্মিতৰ বােব ৈমদাম িনমর্াণ কিৰেছ
িকন্তু আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকেল েতওঁেলাকক বধ কিৰিছল
48 েসেয়েহ ইয়াত আেপানােলাক সাক্ষী ৈহেছ আৰু িনজ পূবর্পুৰুষ
সকলৰ কমর্ত সন্মিতও জনাইেছ, িকয়েনা েতেখত সকেল প্রকৃতেত
ভাববাদী সকলক বধ কিৰিছল, েসই কাৰেণ এিতয়া আেপানােলােক
ৈমদাম সািজেছ

49 ইয়াৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ জ্ঞােনও কেল, “মই েতওঁেলাকৈল
ভাববাদী আৰু পঁাচিন সকলক পিঠয়াম আৰু েতওঁেলােক মই
পিঠেয়াৱা সকলৰ েকােনা জনক তাড়না কিৰব আৰু েকােনা জনক
বধ কিৰব৷ 50 েসই কাৰেণ জগত সৃষ্টিৰ আৰম্ভিণেৰ পৰা আিজৈলেক
* 11 অধয্ায়:42 এিবধ ঔষিধ গছ
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িযমান ভাববাদী হতয্া কৰা ৈহেছ, েতেখত সকলৰ ৰক্তপাতৰ কাৰেণ
এই সময়ৰ েলাক সকল দায়ী৷ 51 হয়, মই আেপানােলাকক কওঁ-
েহবলৰ ৰক্তপাতৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ িয জখিৰয়াক যজ্ঞেবিদ আৰু
মিন্দৰৰ মধয্ স্থানত হতয্া কৰা ৈহিছল, েসই জখিৰয়াৰ†হতয্া পযর্ন্ত
সমস্ত ৰক্তপাতৰ বােব এই কালৰ েলাক সকল দায়ী হব৷

52 হায় হায় িবধানৰ অধয্াপক সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ
পাত্র৷ িকয়েনা আেপানােলােক জ্ঞানৰ চািব ধিৰ আেছ, িকন্তু তােত
প্রেৱশ নকিৰেল আৰু প্রেৱশ কিৰবৈল ধৰা সকলেকা বাধা িদেছ ”

53 যীচুেৱ েসই ঠাই এিৰ েযাৱাৰ পাছত, িবধানৰ অধয্াপক আৰু
ফৰীচী সকেল েতওঁৰ কথাত প্রিতেৰাধ কিৰেল আৰু েতওঁক ৈল বহু
কথাত িবতকর্ কিৰ, 54 েতওঁ েকাৱা কথােৰই েতওঁক ফান্দত েপলাব
িবচািৰেল৷

12 অধয্ায়
কপট আৰু েলাভৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা

1 এেনেত অসংখয্ েলাক েগাট েখাৱাত, েলাক সকলৰ মাজত
গচকা-গচিক হ’ল৷ েতিতয়া যীচুেৱ প্রথেম েতওঁৰ িশষয্ সকলক
কবৈল ধিৰেল, “িয কপট, েসই ফৰীচী সকলৰ খিমৰৈল সাৱধান
হবা ”

2 “িকন্তু িয প্রকািশত নহব এেন েকােনা ঢািক েথাৱা বস্তু নাই আৰু
িয জািনব পৰা নহব, এেন লুকুৱা বস্তু নাই 3 এেতেক েতামােলােক
আন্ধাৰত িয িয কথা ক’লা, েসইেবাৰ েপাহৰত শুনা যাব আৰু িভতৰৰ
েকাঠািলত েতামােলােক কােণ কােণ িয কথা ৈকছা, েসয়া ঘৰৰ
ওপৰৰ পৰা েঘাষণা কৰা হ’ব

4 েহ েমাৰ বনু্ধ সকল, মই েতামােলাকক কওঁ, িয সকেল শৰীৰক
বধ কেৰ আৰু তাৰ পাছত এেকা কিৰব েনাৱােৰ, েতওঁেলাকৈল ভয়
নকিৰবা * 5 িকন্তু েকান জনক ভয় কিৰব লােগ েসই িবষেয় মই
েতামােলাকক জনাওঁ৷ ভয় েসই জনক কিৰবা, িয জনৰ বধ কৰাৰ
† 11 অধয্ায়:51 জখিৰয়া এজন ভাববাদী * 12 অধয্ায়:4 িযচ 51:7-13; িযিৰ
1:8; মিথ 10:28
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পাছত নৰকেতা েপলাবৰ ক্ষমতা আেছ৷ হয়, মই েতামােলাকক কওঁ;
েতওঁৈলেক ভয় কৰা

6 পঁােচাটা ঘৰ-িচিৰকা কু্ষদ্র পইচাৈল িবক্রী নকেৰ েন?
তথািপ েসইেবাৰৰ এটােকা ঈশ্বৰৰ আগত পাহৰা নাযায় 7 িকন্তু
েতামােলাকৰ মূৰৰ সকেলা চুিলও গণনা কৰা ৈহেছ ভয় নকিৰবা;
িকয়েনা েতামােলাক অেনক ঘৰ-িচিৰকাতৈক বহুমূলীয়া

8 মই েতামােলাকক পুনৰ কওঁ, মানুহেবাৰৰ আগত িয জেন
েমাক স্বীকাৰ কেৰ, মানুহৰ পুত্রেয়া ঈশ্বৰৰ দূতেবাৰৰ আগত েতওঁক
স্বীকাৰ কিৰব 9 িকন্তু মানুহেবাৰৰ আগত িয জেন েমাক অস্বীকাৰ
কেৰ, ঈশ্বৰৰ দূতেবাৰৰ আগত েতওঁেকা অস্বীকাৰ কৰা হব 10 িয
েকােনােৱ মানুহৰ পুত্রৰ অিহেত কথা কয়, েতওঁক ক্ষমা কৰা হব
িকন্তু পিবত্র আত্মাৰ অিহেত িনন্দা কৰা জনক ক্ষমা কৰা নহব

11 েযিতয়া েতওঁেলােক নাম-ঘৰেবাৰত আৰু ক্ষমতা েপাৱা আৰু
শাসনকতর্ া সকলৰ সনু্মখত েতামােলাকক হািজৰ কৰাব, েতিতয়া
েকেনৈক িক উত্তৰ িদব লােগ বা িক কথা কব লােগ, েসই িবষেয়
িচন্তা নকিৰবা৷ 12 িকয়েনা িয িয কথা েসই সময়ত কবলগীয়া হব,
েসয়া পিবত্র আত্মাই েসই ম্ু হুত্তর্ েতই েতামােলাকক িশকাই িদব ”

13 তাৰ পাছত েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা এজেন েতওঁক ক’েল,
“েহ গুৰু, ৈপতৃক সম্পিত্ত েমাৰ ৈসেত ভাগ কিৰবৈল, েমাৰ ককাইক
আজ্ঞা িদয়ক ” 14 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েহ ভাই, েমাক
েকােন েতামােলাকৰ ওপৰত িবচাৰক বা ভাগ কেৰঁাতা পািতেল?”
15 েতওঁ েতওঁেলাকক পুনৰ ক’েল, “সকেলা েলাভৰ পৰা িনজেক
দুৰত ৰািখ সাৱধােন থািকবা; িকয়েনা উপিচ পিৰেলও মানুহৰ জীৱন
েতওঁৰ সম্পিত্তৰ ওপৰত িনভর্ ৰ নহয় ”

16 পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক এটা দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “এজন ধনী
মানুহৰ মািটত বহু শসয্ উৎপন্ন ৈহিছল 17 তােত েতওঁ মনেত ভািব
ক’েল, ‘েমাৰ শসয্ সামিৰবৈল ঠাই নাই; মই এিতয়া িক কিৰম?’
18 পাছত েতওঁ িনজেক কেল, ‘মই ইয়ােক কিৰম েয, আগৰ
ভঁৰালেবাৰ ভািঙম আৰু এটা ডাঙৰ ভঁৰাল সািজম৷ েসই ভঁৰালত
েমাৰ সকেলা শসয্ আৰু ভাল বস্তু সামিৰ থম’ 19 তাৰ পাছত মই



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 12 অধয্ায়:20 lvi লূেক িলখা শুভবাতর্ া 12 অধয্ায়:30

েমাৰ প্রাণক কম, ‘েহ প্রাণ, অেনক বছৰৈল েতামাৰ বহুত ভাল বস্তু
সঁািচ েথাৱা ৈহেছ৷ িজৰাই-সতাই থাকা আৰু েভাজন-পান কিৰ আনন্দ
কৰা’

20 †িকন্তু ঈশ্বেৰ েতওঁক ক’েল, ‘েহ িনেব্বর্াধ েলাক, আিজ ৰািত
েতামাৰ প্রাণ িনয়া হব৷‡তােত িযেবাৰ বস্তু যুগুত কিৰ থলা, েসইেবাৰ
কাৰ হ’ব? 21 িঠক এইদেৰ িয জেন ঈশ্বৰৈল ধনৱান নহয়, েকৱল
িনজৈল ধন সঁািচ থয়,§েতওঁ েতেনকুৱা েলাক ”

22 পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “েসই বােব মই
েতামােলাকক কওঁ, েতামােলােক িক খাম বুিল প্রাণৰ কাৰেণ আৰু
িক িপিন্ধম বুিল শৰীৰৰ কাৰেণ িচন্তা নকিৰবা 23 িকয়েনা আহাৰতৈক
প্রাণ আৰু বস্ত্রতৈক শৰীৰ েশ্রষ্ঠ

24 েঢঁাৰা কাউৰীেবাৰৈল েচাৱা, িসহঁেত নবয় বা নাদায়; িসহঁতৰ
ভঁৰালত বা েমৰত নাই; তথািপ ঈশ্বেৰ িসহঁতক আহাৰ িদেয়
েতামােলাক চৰাইতৈক িকমান বহুমূলীয়া! 25 আৰু েতামােলাকৰ
মাজত েকােন িচন্তা কিৰ িনজৰ আয়ুস এহাতেক বঢ়াব পােৰ?
26 এেতেক েতামােলােক যিদ আটাইতৈক সৰুেটােৱ কিৰব েনাৱাৰা
েতেনহেল আনেবাৰ িবষয় িকয় িচন্তা কৰা? 27 পথাৰৰ কনািৰ*ফুল
েকেনৈক বােঢ়, েসই িবষেয় িচন্তা কিৰ েচাৱা; েসইেবােৰ শ্রম
নকেৰ আৰু সূতাও নাকােট৷ মই েতামােলাকক কওঁ, চেলামন
েতওঁৰ সকেলা ঐশ্বযর্ৰ ৈসেতও েসইেবাৰৰ এটাৰ িনিচনাও িবভূিষত
নািছল 28 িকন্তু পথাৰত থকা িয বন আিজ আেছ কাইৈল জুইশালত
েপেলাৱা হ’ব, তােকা যিদ ঈশ্বেৰ এইদেৰ ভূিষত কেৰ, েতেনহেল
েহ অল্পিবশ্বাসী সকল, েতামােলাকক তাতৈকেয়া েবিছ ভূিষত নকিৰব
েন!

29 েতামােলােক িক খাবা, িক পান কিৰবা এইেবাৰ েতামােলােক
িনিবচািৰবা আৰু অিস্থৰ নহবা 30 িকয়েনা জগতৰ সকেলা জািতেয়
এইেবাৰ িবচােৰ; আৰু এইেবাৰ েতামােলাকেৰা প্রেয়াজন আেছ বুিল
েতামাৰ িপতৃেয় জােন
† 12 অধয্ায়:20 যাক 4:13-16 ‡ 12 অধয্ায়:20 ইয় 27:8; গীত 52:7
§ 12 অধয্ায়:21 মিথ 6:20; 1তীম 6:17-19; যাক 2:5 * 12 অধয্ায়:27
কনািৰ িলিল
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31 িকন্তু েতামােলােক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ িবচাৰা; তােত এইেবাৰ
েতামােলাকক িদয়া হ’ব † 32 েহ তাকৰ জাকিট, ভয় নকিৰবা,
িকয়েনা েতামােলাকক ৰাজয্ িদবৈল, েতামােলাকৰ িপতৃ প্রসন্ন ৈহেছ

33 েতামােলাকৰ িয িয সম্পিত্ত আেছ, েসইেবাৰ িবক্রী কিৰ দিৰদ্র
সকলক দান কৰা আৰু িয ঠাইত েচাৰ নাযায়, েপােকও নষ্ট নকেৰ;
এেন স্বগর্ত িনজৰ কাৰেণ পুৰিণ ৈহ েনােযাৱা েমানা যুগুত কিৰ
অক্ষয় ধন সঁািচ েথাৱা৷ 34 িকয়েনা য’েত েতামােলাকৰ ধন, ত’েত
েতামােলাকৰ মেনা হব ”

পৰ িদ থকা
35 “েতামােলােক কঁকাল বান্ধা আৰু‡েতামােলাকৰ চািক জ্বিল

থাকক, 36 আৰু িবয়াৰ পৰা আিহ দুৱাৰত টুকুিৰয়ােলই দুৱাৰ
েমিল িদবৈল িনজ িনজ প্রভুৈল বাট চাই থকা মানুহেবাৰৰ িনিচনা
েতামােলােকা েহাৱা৷§

37 প্রভু অহাৰ পাছত িয দাস সকলক েতওঁ পৰ িদ থকা েদেখ,
েতওঁেলাক ধনয্৷ মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েতওঁ িনজৰ কঁকাল
বািন্ধ, েতওঁেলাকক েভাজনত বহুৱাই, িনেজই েতওঁেলাকক শুশ্রূষা
কিৰব আৰুআহাৰ বািঢ় িদব 38 েতওঁ মাজৰািত বা েশষৰািতও আিহ
যিদ েতওঁেলাকক েসইদেৰই েদেখ েতেনহেল েতওঁেলাক ধনয্

39 েকান সময়ত েচাৰ*আিহব, েসই িবষেয় ঘৰৰ গৰাকীেয় জনা
হেল, পৰ িদ থািক িসিন্ধ িদবৈল িনজৰ ঘৰ এিৰ িনিদেলেহঁেতন;
ইয়াক েতামােলােক জানা 40 েতামােলােকা যুগুত ৈহ থাকা; িকয়েনা
িয ক্ষণত েতামােলােক নাভাবা, েসই ক্ষণেত মানুহৰ পুত্র আিহব ”

41 েতিতয়া িপতেৰ ক’েল, “েহ প্রভু, এই দৃষ্টান্ত অকল আমাৰ
বােব ক’েল েন, নাইবা সকেলােক ৈকেছ?” 42 তােত প্রভুেৱ ক’েল,
“িনজৰ ভৃতয্ সকলক উিচত সময়ত িনৰূিপত আহাৰ িদবৈল, প্রভুেৱ
িসহঁতৰ ওপৰত যাক গৰাকী পািতব এেন িবশ্বাসী আৰু বুিদ্ধমান
ঘৰিগৰী েকান? 43 প্রভু অহা সময়ত যাক এেন কৰা েদেখ েসই
† 12 অধয্ায়:31 গীত 34:10; েৰা 8:31, 32; িফিল 4:19 ‡ 12 অধয্ায়:35
ইিফ 6:14;1 িপ 1:13 § 12 অধয্ায়:36 মিথ 24:36-51 * 12 অধয্ায়:39
1 িথ 5:2-8, 2 িপ 3:10-12, প্র 3:3; 16:15
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দাস ধনয্ 44 মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েতওঁ িনজৰ সব্বর্স্বৰ
ওপৰত তাক ঘৰিগৰী পািতব

45 িকন্তু েসই দাস জেন যিদ িনজৰ মনেত কয়, ‘েমাৰ প্রভু অহাত
পলম হ’ব’, আৰু এেনদেৰ আন বন্দী েবটীক যিদ েকাবাবৈল ধেৰ,
আৰু েভাজন-পান কিৰ েতওঁ মতলীয়া হয় 46 েতেনহেল িয িদন
আৰু সময়ৰ কথা েতওঁ অলেপা িচন্তা নকেৰ, েসইিদন আৰু সময়েত
েতওঁৰ প্রভু আিহ হািজৰ হ’ব৷ তােত প্রভুেৱ দাসক কািট টুকুৰা-টুকুৰ
কিৰবআৰুঅিবশ্বাসী সকলৰ কাৰেণ িয ঠাই যুগুত কৰা ৈহেছ, েতওঁৰ
স্থান তােতই হ’ব৷

47 িয দােস তাৰ প্রভুৰ ইচ্ছা জািনও যুগুত ৈহ নাথােক আৰু েতওঁৰ
ইচ্ছাৰ দেৰ নকেৰ, েসই দােস ভােলমান েকাব খাব 48 িকন্তু িয জেন
নাজািন†েকাবৰ েযাগয্ কমর্ কেৰ িস তাকৰ েকাব খাব৷ িয জনক
অিধক িদয়া ৈহিছল, েতওঁৰ পৰা অিধক িবচৰা হব; েলাক সকেল িয
জনক সৰহৈক েগাটাই িদেল, েতওঁৰ পৰা অিধকৈক খুিজব

49 মই পৃিথৱীত জুই েপলাবৈল আিহেলঁা আৰু অহ! যিদ এই আশা
পূণর্ ৈহ আগেতই প্রজ্বিলত হলেহেতন 50 িকন্তু মই এটা বািপ্তস্মেৰ
বাপ্তাইিজত হ’ব লােগ,‡আৰু েসয়া সম্পন্ন েনােহাৱাৈল মই বহুত কষ্ট
পাই আেছঁা!

51 মই পৃিথৱীত শািন্ত িদবৈল আিহেছঁা বুিল ভািবছা েন? মই
েতামােলাকক কওঁ, েতেন নহয়, িকন্তু িবেভদেহ িদবৈল আিহেলঁা
52 এিতয়াৰ পৰা ঘৰৰ পঁাচ জন িভন িভন ৈহ, দুজনৰ িবপেক্ষ িতিন
জন, িতিন জনৰ িবপেক্ষ দুজনেহ হব 53 পুেতকৰ িবপেক্ষ বােপক;
বােপকৰ িবপেক্ষ পুেতক; জীেয়কৰ িবপেক্ষ মাক, মাকৰ িবপেক্ষ
জীেয়ক; েবাৱাৰীৰ িবপেক্ষ শাহুেৱক, শাহুেৱকৰ িবপেক্ষ েবাৱাৰী
িভন িভন ৈহ যাব ”

54 ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ েলাক সকলৰ ফােল চাই ক’েল, “পিশ্চম
িদশত ডাৱৰ এচটা উঠা েদিখেলই, আেপানােলােক কয় ‘বৰষুণ
আিহব’ আৰু পাছত েসইদেৰ হয় 55 দিক্ষণ ফালৰ বতাহ বুিলেল
† 12 অধয্ায়:48 েল 5:17; 1 তী 1:13 ‡ 12 অধয্ায়:50 মিথ 20:22; মাকর্
10:38
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কয় ‘বৰ জহ হব’; পাছত েসই জেনা েসইদেৰ ঘেট 56 েহ কপটীয়া
সকল, আেপানােলােক পৃিথৱীৰ আৰু আকাশৰ ৰূপ িনণর্য় কিৰব
জােন; িকন্তু এই কালৰ িবষেয় িকয় আেপানােলােক িবচাৰ কিৰব
নাজােন?

57 িনজৰ িবষেয় উিচত িবচাৰ িক কাৰণত কিৰব েনাৱােৰ?
58 িকয়েনা আেপানাৰ গুচিৰয়াৰ ৈসেত আপুিন েযিতয়া িবচাৰকৰ
ওচৰৈল যায়, েতিতয়া বাটেতই েতওঁৰ পৰা মুক্ত হবৈল েচষ্টা
কেৰ যােত েতওঁ আেপানাক িবচাৰকতর্ াৰ সনু্মখৈল বেলেৰ টািন
িনিনেয় আৰু িবচাৰকতর্ াই দােৰাগাৰ হাতত েশাধাই িনিদেয়;
েতিতয়া দােৰাগােয়া বন্দীশালত েসামাই থব েনাৱািৰব 59 মই
আেপানােলাকক কওঁ, েশষ পইচােটাও পিৰেশাধ নকৰাৈলেক েকােনা
প্রকােৰ আপুিন কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হব েনাৱািৰব৷”

13 অধয্ায়
মন-পালটনৰ িবষেয় িশক্ষা

1 েসই সময়ত তাত উপিস্থত থকা েকইজনমান েলােক যীচুক
গালীলীয়া েলাকৰ িবষেয় এই সম্বাদ িদেল েয, পীলােত েতওঁেলাকৰ
বিলৰ উৎসগর্ৰ েতজৰ ৈসেত গালীলীয়া সকলৰ েতজ িমহিল
কিৰিছল 2 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলােক
ভািবেছ েন েয, এই গালীলীয়া সকেল দুখেভাগ কৰাৰ কাৰেণ আন
গালীলীয়া সকলতৈক অিধক পাপী আিছল? 3 মই অ◌ােপানােলাকক
কওঁ েতেন নহয়; িকন্তু মন-পালটন নকিৰেল, অ◌ােপানােলাক
সকেলােৱ েসইদেৰ িবনষ্ট হব

4 চীেলাহত এটা ওখ দুগর্ৰ পতনত িয ওঠৰ জন মানুহৰ মৃতুয্
ৈহিছল, আেপানােলােক ভােব েনিক েয িযৰূচােলমৰ বাকী মানুহতৈক
েতওঁেলাক েবিছ পাপী আিছল? 5 মই অ◌ােপানােলাকক কওঁ েতেন
নহয়; িকন্তু মন-পালটন নকিৰেল, আেপানােলােকা িবনষ্ট হব ”

অপ্রেয়াজনীয় গছৰ িশক্ষা
6 তাৰ পাছত যীচুেৱ এই দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “েকােনা এজন মানুহৰ

দ্রাক্ষাবাৰীত এেজাপা িডমৰু গছ েৰাৱা ৈহিছল৷ এবাৰ গৰাকীেয় আিহ
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তাৰ ফল িবচািৰেল, িকন্তু এটাও ফল নাপােল 7 েতিতয়া গৰাকীেয়
বাৰীেচাৱাক ক’েল, ‘েচাৱা, মই িতিন বছৰ ধিৰ এই িডমৰু গছৰ ফল
িবচািৰ আেছঁা, িকন্তু এেকােৱ নাপাও; েসেয়েহ ইয়াক কািট েপেলাৱা
িকয় ইয়াক অযথা মািট ডৰা নষ্ট কিৰব িদওঁ?’

8 তােত বাৰীেচাৱাই েতওঁক উত্তৰ িদ ক’েল, ‘েহ প্রভু এই বছেৰা
থািকবৈল িদয়ক মই ইয়াৰ চািৰওফােল খািন্দ সাৰ িদম৷ 9 পাছত
যিদ ফল ধেৰ, েতেনহেল ভােলই; নহেল ইয়াক কািট েপলাব’ ”

িবশ্রামবােৰ এজন েৰাগীক সুস্থ কৰা;
10 এিদন িবশ্রামবােৰ এটা নাম-ঘৰত যীচুেৱ উপেদশ িদ আিছল

11 তাত এেন এগৰাকী মিহলা আিছল, িয মিহলা গৰাকীেয় এটা
শিক্তহীন কৰা অশুিচ আত্মাৰ অধীনত ওঁঠৰ বছৰ ধিৰ কষ্ট েভাগ
কিৰ আিছল আৰু তাই কঁুজী ৈহ ৈগিছল, এেকবােৰ েপান হব পৰা
নািছল

12 যীচুেৱ তাইক েদিখ মািতেল আৰু ক’েল, “েহ নাৰী েতামাৰ
শিক্তহীন অৱস্থাৰ পৰা তুিম মুক্ত েহাৱা ” 13 তাৰ পাছত যীচুেৱ
তাইৰ ওপৰত হাত ৰািখেল আৰু লেগ লেগ তাই েপান ৈহ ঈশ্বৰৰ
স্তুিত কিৰেল 14 িকন্তু যীচুেৱ িবশ্রামবােৰ সুস্থ কৰাৰ কাৰেণ, নাম-
ঘৰৰ অিধকাৰী জেন েক্রািধত ৈহ েলাক সকলক ক’েল, “কাম কৰাৰ
কাৰেণ ছয় িদন আেছ৷ গিতেক েসই ছয় িদনত আিহবা আৰু সুস্হ
হবা, িবশ্রামবাৰত নহয় ”

15 প্রভুেৱ েতওঁক উত্তৰ িদ ক’েল, “কপটীয়া সকল! িবশ্রামবােৰ
আেপানােলাক সকেলােৱ জােনা িনজৰ গাধ বা গৰু েগাহািলৰ পৰা
েমিল পানী েখাৱাবৈল িনিনেয়? 16 েতেনহেল সুদীঘর্ ওঠৰ বছৰ
ধিৰ চয়তানৰ বন্ধনত থকা অব্রাহামৰ বংশৰ এই মিহলা গৰাকীক
িবশ্রামবাৰৰ িদনা এই বন্ধনৰ পৰা মুকিল কৰা উিচত নহয় েন?”

17 েতওঁ এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত, েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িয সকল
েলাক আিছল: েসই েলাক সকেল লাজ পােল৷ িকন্তু েতওঁ কৰা
সকেলা েগৗৰৱময় কাযর্েবাৰ েদিখ েলাক সকেল আনন্দ কিৰেল৷

সিৰয়হ গুিট আৰু খিমৰৰ দৃষ্টান্ত
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18 তাৰ পাছত যীচুেৱ ক’েল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ িকহৰ িনিচনা? আৰু
িকহৰ লগত মই ইয়াৰ তুলনা িদম? 19 ই হল এটা সৰু সিৰয়হৰ
বীজৰদেৰ; এজন েলােক েসইেবাৰ আিন িনজৰ বািগছাত িঁসিচেল
আৰু তাৰ পৰা গজািল ওলাই বািঢ় এেজাপা ডাঙৰ গছ ৈহ উিঠল;
তােত আকাশৰ চৰাইেবােৰ আিহ তাৰ ডালেবাৰত বাহ সািজেল ”

20 েতওঁ আেকৗ কেল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ক মই িকহৰ লগত তুলনা
কিৰম? 21ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ খমীৰৰদেৰ৷ এগৰাকী মিহলাই তােক ৈল প্রায়
িতিন েদাণ ময়দাৰ ৈসেত িমহলায় আৰুআটাইিখিন ময়দা নুফুলাৈলেক
ঢািক থয়৷”

পিৰত্রাণৈল প্রাণপেণ েচষ্টা কৰাৰ িবষেয় িশক্ষা
22 এইদেৰ েতওঁ নগেৰ নগেৰ গঁােৱ গঁােৱ উপেদশ িদ িদ

িযৰূচােলমৈল গ’ল 23 েতিতয়া েকােনা এজেন সুিধেল, “প্রভু,
তাকৰ েলােকেহ উদ্ধাৰ পাব েন?” েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল
24 “েঠক দুৱােৰিদ েসামাবৈল বহুত কষ্ট, প্রাণপেণ েচষ্টা কৰা; মই
েতামােলাকক কওঁ, অেনক েলােক তাত েসামাবৰ বােব যত্ন কিৰব,
িকন্তু েনাৱািৰব৷

25 কাৰণ ঘৰৰ গৰাকীেয় উিঠ দুৱাৰ বন্ধ কিৰব, েতিতয়া
েতামােলােক বািহৰত িথয় ৈহ দুৱাৰত টুকুিৰয়াই ক’বা, প্রভু
আমাৈল দুৱাৰ েমিল িদয়ক, েতওঁ উত্তৰ িদ আেপানােলাকক
ক’ব, ‘েতামােলাক েকান ঠাইৰ মানুহ, েসই িবষেয় মই নাজােনা৷’;
26 েতিতয়া েতামােলােক ক’বা, আেপানাৰ সাক্ষােত আিম েভাজন-
পান কিৰেলঁা আৰু আমাৰ আিল বাটেত আপুিন উপেদশ িদেল
27 িকন্তু েতওঁ উত্তৰ িদ কব, মই েতামােলাকক কওঁ, ‘এই সকল
কৰ মানুহ, েসই িবষেয় মই নাজােনা; েহ দুৰাচাৰীেবাৰ েমাৰ ওচৰৰ
পৰা দূৰ হ!’

28 েতিতয়া ক্রন্দন আৰু দঁাত কৰচিন হ’ব! তােত েতামােলােক
অব্রাহাম, ইচহাক, যােকাব আৰু ভাববাদী সকলক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত
েদখা পাবা, িকন্তু েতামােলাকক বািহৰত েপেলাৱা হ’ব৷ 29 েতেত
পূব, পিশ্চম, উত্তৰ, দিক্ষণৰ পৰা মানুহেবাৰ আিহ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত
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েভাজনত বিহব, 30আৰু েচাৱা িয সকল আগ হব, েসই সকেলােবাৰ
পাছ পিৰব; আৰু িয সকল পাছ পিৰব েতওঁেলাক আগবািঢ়ব৷”

31 িকছু সময়ৰ পাছত েকইজনমান ফৰীচীেয় আিহ েতওঁক ক’েল,
“তুিম ইয়াৰ পৰা অ◌াতিৰ েযাৱা; কাৰণ েহেৰােদ েতামাক বধ
কিৰবৈল িবচািৰ আেছ ” 32 যীচুেয় েতওঁেলাকক ক’েল, “েযাৱা
েতামােলােক ৈগ েসই িশয়ালক এই কথা েকাৱাৈগ, মই আিজ আৰু
কাইৈল ভূত েখদাম নিৰয়াক সুস্থ কিৰম, তৃতীয় িদনা মই েমাৰ কাযর্
িসদ্ধ কিৰম 33 িয িক নহওক আিজ, কাইৈল আৰু পৰিহৈল মই
যাত্রাত আগবািঢ় থািকব লািগব; েকােনা কাৰণেতই এজেনা ভাৱবাদী
িযৰূচােলমৰ পৰা দুৈৰত মৃতুয্ হব েনাৱােৰ৷

34 েহ িযৰূচােলম! িযৰূচােলম! িয জেন ভাববাদী সকলক বধ
কেৰ আৰু েতামাৰ ওচৰৈল পেঠাৱা সকলৰ ওপৰত িশল দিলয়াই
৷ বহু বাৰ মই েতামাৰ এই ল’ৰা েছাৱালীেবাৰক বচাব খুিজিছেলঁা,
কুকুৰাই েযেনৈক িনজ েপাৱািলেবাৰক েডউকাৰ তলত সুৰক্ষা িদ
ৰােখ েতেনৈক ৰািখব খুিজিছেলঁা: িকন্তু আপুিন সন্মত নহ’ল৷
35 েচাৱা, েতামােলাকৰ ঘৰ ধ্বংস ৈহ ৈগেছ; মই েতামােলাকক কওঁ-
েযিতয়াৈলেক েতামােলােক এই কথা েনােকাৱা ‘প্রভুৰ নােমেৰ িয
জন আিহেছ েতওঁ ধনয্’ েতিতয়াৈলেক েতামােলােক েমাক েদিখবৈল
নাপাবা ”

14 অধয্ায়
িবশ্রামবােৰ এজন েৰাগীক সুস্হ কৰা

1 এিদন িবশ্রামবােৰ এইদেৰ ৈহিছল, যীচুেৱ ফৰীচী সকলৰ এজন
প্রধান অিধকাৰীেয় ঘৰত িপঠা খাবৈল েসামাল, তােত েলাক সকেল
েতওঁক ভালদেৰ চাবৈল ধিৰেল 2 েসই ঠাইত েতওঁৰ আগত এজন
জেলাদৰী েবমাৰত আক্রান্ত েলাক আিছল 3তােত যীচুেৱ মাত লগাই
িবধান পিণ্ডত আৰু ফৰীচী সকলক সুিধেল, “িবশ্রামবােৰ সুস্থ কিৰব
পাই েন নাপায়?”

4 িকন্তু েতওঁেলাক িনজম িদ থািকল েতিতয়া েতওঁ মানুহ জনক
ধিৰ আিনেল আৰু সুস্থ কিৰ পিঠয়াই িদেল 5 আৰু েতওঁেলাকক
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ক’েল, “অ◌ােপানােলাকৰ কােৰাবাৰ বলধ বা গাধ নাদত পিৰেল,
তৎক্ষণাত নুতুিলব েন?” 6 েতিতয়া েতওঁেলােক েসই কথাৰ উত্তৰ
িদব েনাৱািৰেল

7 েতিতয়া েলাক সকেল প্রধান ঠাই মেনানীত কিৰ েলাৱা েদিখ,
যীচুেৱ েতওঁেলাকক দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, 8 “েকােনাবাই েতামাক িবয়াৰ
েভাজৈল িনমন্ত্রণ কিৰেল, প্রধান ঠাইত নবিহবা; িকজািন েতামাতৈক
মানয্ৱন্ত েকােনা মানুহ িনমন্ত্রণ ৈহেছ; 9 পাছত েতেন কিৰেল, িয
জেন েতামােলাক দুেয়ােক িনমন্ত্রণ কিৰেছ; েতওঁ আিহ েতামাক ক’ব,
‘এওঁক েতামাৰ ঠাইেতা এিৰ িদয়া’ েতিতয়া তুিম লাজত পিৰবা,
কাৰণ তুিম ৈগ সকেলাতৈক চাপৰ ঠাইত বিহব লািগব

10 িকন্তু েযিতয়া িনমিন্ত্রত ৈহও চাপৰ ঠাইত বিহবা; েতিতয়া
েতামাক িনমন্ত্রণ কৰা জন আিহ েদিখেল ক’ব, ‘েহ বনু্ধ, ওখ ঠাইৈল
েযাৱা’; েতিতয়া েতামাৰ ৈসেত েভাজনত বহা সকেলােৰ আগত তুিম
মযর্দা পাবা 11 িকয়েনা িয েকােনােৱ িনজেক বৰ বুিল মােন, েতওঁক
সৰু কৰা হ’ব; আৰু িয েকােনােৱ িনজেক সৰু বুিল মােন, েতওঁক
বৰ কৰা হ’ব

12 েতিতয়া েতওঁক িনমন্ত্রণ কৰা জেন ক’েল, “দুপৰ বা িনশাৰ
েভাজ পািতেল, তুিম িনজৰ বনু্ধ বা ভাই সকলক বা জ্ঞািত-কুটুম্ব
বা ধনৱন্ত চুবুৰীয়া সকলক নামািতবা; েতওঁেলােক েতামাক িনমন্ত্রণ
কিৰব, আৰু েতামাৰ প্রিতদান ঘূৰাই িদব

13 িকন্তু েযিতয়া েভাজ পাতা, েতিতয়া দিৰদ্র, েকাঙা, েখাৰা, অন্ধ
এেন েলাকক মািতবা 14 তােত েতামাক প্রিতদান ৰূেপ ঘুৰাবৈল
েতওঁেলাকৰ এেকা েনােহাৱাত, তুিম ধনয্ হবা িকয়েনা ধাির্মক
সকলৰ পুনৰুত্থানত েতামাক প্রিতদান িদয়া হব ”

15 িয সকেল যীচুৰ ৈসেত েভাজনত বিহিছল, েতওঁেলাকৰ মাজৰ
এজেন এই কথা শুিন, েতওঁক ক’েল, “িয েকােনােৱ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত
েভাজন কিৰব েতওঁ ধনয্” 16 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “এজন
মানুেহ িনশা বৰ েভাজ পািত, অেনক েলাকক িনমন্ত্রণ কিৰেল
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17 পাছত েভাজনৰ সময় েহাৱাত, েতওঁ িনজৰ এজন দাসক পঠাই
িনমিন্ত্রত সকলক ক’েল, ‘আহক, এিতয়া েভাজন যুগুত ৈহেছ’

18তােত সকেলা েলােক এেকভােবেৰ ক্ষমা িবচািৰ েতওঁক ক’বৈল
ধিৰেল; প্রথম জেন েতওঁক ক’েল, ‘মই এডৰা মািট িকিনেলঁা;
মই েতামাক অনুেৰাধ কিৰেছঁা; মই েসই মািট চাবৈল যাব লােগ’
19 আন এজেন ক’েল, ‘মই পঁাচ হাল বলধ িকিনেলঁা; েসই বােব
মেয়া েতামাক অনুেৰাধ কিৰেছঁা, মই পথাৰত তাক প্রমাণ কিৰ চাবৈল
যাওঁ’ 20 আন এজেন ক’েল, ‘মই এগৰাকীক িবয়া কৰােলা, এই
কাৰেণ যাব েনাৱােৰা’

21 েতিতয়া েসই দােস মহাশয়ৰ আগত েলাক সকেল েকাৱাৰ দেৰ
আিহ সম্বাদ িদেল েতিতয়া ঘৰৰ গৰাকীেয় কু্রদ্ধ ৈহ েতওঁৰ দাসক
কেল, তুিম নগৰৰ আিল আৰু সৰু বাটৈল েবগাই ওলাই দিৰদ্র,
েকাঙা, অন্ধ, েখাৰা এেন েলাক সকলক ইয়াৈল মািত আনাৈগ
22পাছত েসই দােস ক’েল, েহ মহাশয়আেপানাৰ আজ্ঞাৰ দেৰ ৈহেছ;
তথািপ এিতয়াও ঠাই আেছ

23 েতিতয়া ঘৰৰ গৰাকীেয় দাসক ক’েল, ৰাজবাট আৰু
আিলবাটৈল ওলাই েযাৱা আৰু েমাৰ ঘৰ ভৰাবৈল েলাক সকলক
উচতাই আনাৈগ 24 িকয়েনা মই আেপানােলাকক কওঁ, ‘েসই
িনমিন্ত্রত েলাক সকলৰ এজেনও েমাৰ েভাজনৰ আস্বাদ নাপাব’ ”

প্রকৃত িশষয্ৰ লক্ষণ
25 েতিতয়া যীচুৰ সেঙ্গ সেঙ্গ এদল মানুহ ৈগ আিছল, যাওঁেত

েতওঁ মুখ ঘূৰাই েসই েলাক সকলৰ ফােল চাই ক’েল, 26 “েকােনােৱ
েমাৰ ওচৰৈল আিহ িনজৰ মাক, বােপক, িতেৰাতা, সন্তান, ভােয়ক,
ভনীেয়ক আনিক িনজৰ জীৱনেকা অিপ্রয় বুিল নামােন, েতেনহেল
েতওঁ েমাৰ িশষয্ হ’ব েনাৱােৰ 27 িয েকােনােৱ িনজৰ কু্রচ ৈল
েমাৰ পাছত আিহব েনাৱােৰ, েতেৱঁা েমাৰ িশষয্ হব েনাৱােৰ

28 িকয়েনা গড় কােৰং বািন্ধবৈল মন কিৰেল, প্রথমেত বিহ তাৰ
িকমান খৰচ আৰু ইয়াক সমূ্পণর্ কিৰবৈল সমথর্ আেছ েন নাই, এই
িবষেয় গণনা নকৰা আেপানােলাকৰ মাজত েকান আেছ? 29 েতওঁ
েভিট তুিল যিদ সমূ্পণর্ কিৰব েনাৱােৰ, েতেনহেল এই কমর্ চাই থকা
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েলাক সকেল েতওঁক িবদ্রূপ কিৰ ক’ব ধিৰব, 30 ‘এই মানুহ জেন
সািজবৈল আৰম্ভ কিৰেল িকন্তু সমূ্পণর্ কিৰব েনাৱািৰেল’

31অথবা অনয্ এজন ৰজাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কিৰবৈল যাওঁেত প্রথমেত
বিহ িচন্তা নকিৰব েন, েয েতওঁৰ দহ হাজাৰ ৈসনয্ই িবপক্ষৰ িবশ
হাজাৰ ৈসনয্ৰ িবৰুেদ্ধ যুিজব পািৰব েন েনাৱািৰব? 32 যিদ েনাৱােৰ
েতেনহেল িস জন ৰজা দূৈৰত থােকােতই, কটকী পিঠয়াই শািন্তৰ
বােব সিন্ধৰ কথা সুিধব 33 এেতেক আেপানােলাকৰ িয েকােনােৱ
িনজৰ সবর্স্ব তয্াগ নকেৰ, েতওঁ েমাৰ িশষয্ হ’ব েনাৱােৰ

34 েলাণ হেল উত্তম; িকন্তু যিদ েলাণেৰা েসাৱাদ নাইিকয়া হয়,
েতেনহেল ইয়াক িকেহেৰ পুণৰাই েসাৱাদ কৰা হ’ব? 35 িস মািটৰ
বা সাৰৰ েভিটৰ কাৰেণও উপযুক্ত নহব; তােত মানুেহ েসইেবাৰ
বািহৰৈল েপলাই িদব িয জনৰ শুিনবৈল কাণ আেছ, েতওঁ শুনক ”

15 অধয্ায়
মন পালেটাৱা পাপী মানুহৰ পিৰত্রাণত ঈশ্বৰৰ েয আনন্দ হয়,

েসই িবষয়ৰ িতিনটা দৃষ্টান্ত
1 েসই সময়ত কৰ সংগ্রহকৰী আৰু পাপী েলাক সকেল যীচুৰ কথা

শুিনবৰ বােব আিহিছল 2 েতিতয়া ফৰীচী আৰু িবধানৰ অধয্াপক
সকেল গিৰহণা কিৰ ক’েল, “এই েলাক জেন পাপী েলাক সকলক
গ্রহণ কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ ৈসেত েভাজন-পােনা কেৰ ”

3 েতিতয়া েতেখত সকলক এই দৃষ্টান্ত িদ েতওঁ ক’েল, “এশ
েমষ থকা েকােনা মানুহৰ যিদ এটা েহৰায়, 4 েতেনহেল েতওঁ েসই
িনৰানৈব্বটা েমৰক হািবৰ মাজেত এিৰ েহৰুৱােটাক িবচািৰ নাযাব
েন? 5আৰু েযিতয়া েহৰুৱােটাক িবচািৰ পায়, েতিতয়া আনিন্দত হয়
আৰু িনজৰ কান্ধত তুিল ঘৰৈল আেন

6 এইদেৰ েযিতয়া েতওঁ ঘৰ আিহ পায়, েতিতয়া বনু্ধ আৰু
চুবুৰীয়া সকলক মািত একিত্রত কিৰ েতওঁেলাকক কয়, ‘েমাৰ ৈসেত
আনন্দ কৰা; িকয়েনা মই েহেৰাৱা েমৰ-েপাৱািলেটা পােলঁা’ 7 মই
আেপানােলাকক কওঁ, েসইদেৰ মন-পালটন নকৰা িনৰানব্বই জন
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ধাির্মক েলাকৰ অেথর্ িযমান আনন্দ, মন পালেটাৱা এজন পাপীৰ
অেথর্, স্বগর্ত তাতৈক অিধক আনন্দ হব

8অথবা েকােনা এজনী মিহলাৰ দেহাটা আধিলৰ যিদ এটা েহৰাই,
েতওঁ চািক জ্বলাই ঘৰ সািৰ তাক েনােপাৱাৈলেক িনিবচািৰব েন?
9 আৰু েহৰুৱােতা িবচািৰ পােল, েতওঁ িনজৰ বনু্ধ আৰু চুবুৰীয়া
সকলক একলেগ েগাটায় কয়, ‘েমাৰ ৈসেত আনন্দ কৰা; িকয়েনা
িয আধিলেটা েহৰুৱাইিছেলা েসইেটা পােলঁা’ 10 েসইদেৰ মই
আেপানােলাকক কওঁ, মন পালেটাৱা এজন পাপীৰ অেথর্, ঈশ্বৰৰ
দূতেবাৰৰ সাক্ষােত আনন্দ হয় ”

11 েতওঁ পুনৰ ক’েল, “েকােনা এজন মানুহৰ দুজন পুেতক
আিছল; 12 সৰুেটােৱ বােপকক ক’েল, ‘েদউতা ধন, সম্পিত্তৰ িয
ভাগ মই পাওঁ, েসই ভাগ েমাক িদয়ক’ েতিতয়া েতওঁ িনজৰ সম্পিত্ত
িসহঁতক ভগাই িদেল

13 অলপ িদনৰ পাছত, েসই জন সৰু পুেতেক সকেলা েগাটাই
দূৰ েদশৈল যাত্রা কিৰ তাত লম্পট আচৰণ কিৰ সকেলা সম্পিত্ত
অপবয্য় কিৰেল 14 তােত সকেলা ধন বয্য় েহাৱাত, েসই েদশত
েতওঁৰ বৰ আকাল হ’ল আৰু তােত সৰু পুেতক জেন কষ্ট পাবৈল
ধিৰেল 15 েতিতয়া েতওঁ ৈগ েসই েদশৰ এজন মানুহৰ আশ্রয়ত
কাম কিৰবৈল ল’েল তােত েসই মানুহ জেন েতওঁক গাহিৰ চৰাবৈল
িনজৰ পথাৰৈল পিঠয়াই িদেল 16 েতওঁ গাহিৰেয় েখাৱা দানােৰ
তৃপ্ত হবৈল বৰ েহপঁাহ কিৰেল, কাৰণ তােত েতওঁক েকােনও এেকা
খাবৈল িদয়া নািছল

17 েশষত েতওঁ েচতনা পাই ক’েল, ‘েমাৰ িপতৃৰ ওচৰত বহুত
চাকেৰ েপত ভৰাই খাবৈল পাই িকন্তু ইয়াত মই েভাকৰ জ্বালাত
মিৰেছঁা 18 মই এিতয়া েদউতাৰ ঘৰৈল ৈগ এই কথা কম, স্বগর্ৰ
অিহেত আৰু আেপানাৰ েদখাত পাপ কিৰেলঁা; 19 আেপানাৰ পুত্র
বুিল মতাৰ েযাগয্ নহওঁ; েমাক আেপানাৰ এটা চাকৰৰ িনিচনাৈক
হেলও ৰাখক’

20পাছত েতওঁ েতেন ভােবেৰই েদউতাকৰ ওচৰৈল আিহল িকন্তু
েতওঁ ঘৰৰ পৰা দূৈৰত থােকােতই, েদউতােক েদিখেল আৰু েতওঁক
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চাই মৰম লগাত চুমা খােল 21 েতিতয়া পুেতেক ক’েল, ‘েদউতা
স্বগর্ৰ অিহেত আৰু আেপানাৰ েদখাত, মই পাপ কিৰেলঁা আেপানাৰ
পুত্র বুিল েমাক মািতবৈলও মই এিতয়া েযাগয্ নহওঁ’

22 িকন্তু বােপেক দাসেবাৰক ক’েল, ‘আটাইতৈক উত্তম বস্ত্র
েবগাই আিন এওঁক িপন্ধাই েদ; এওঁৰ হাতত আঙিঠ, ভিৰত েজাতা
েদ; 23 েপাহনীয়া দামুিৰেটা আিন মাৰ৷ আহা, আিম েভাজন কিৰ, ৰং
কেৰঁাহক; 24 িকয়েনা েমাৰ এই লৰা মিৰ ৈগিছল আৰু এিতয়া এওঁ
জীৱন পাইেছ এওঁ েহৰাই ৈগিছল িকন্তু এিতয়া িবচািৰ পাইেছঁা’
এেনদেৰ ৈক েতওঁ আনন্দ কিৰবৈল ধিৰেল

25 েসই সময়ত বৰ পুেতক পথাৰত আিছল পাছত েতওঁ আিহ
ঘৰৰ ওচৰ পাই, বাজনা আৰু নচাৰ শব্দ শুিনেল 26 েতিতয়া
দাসেবাৰৰ এটাক মািত সুিধেল, ‘এইেবাৰ েনা িক ৈহেছ’? 27 েতিতয়া
দাস জেন ক’েল, ‘েতামাৰ ভােয়ৰা আিহল; আৰু েতামাৰ িপতৃেয়
েতওঁক সুস্থ শৰীেৰ েপাৱা েহতুেক, েপাহনীয়া দামুিৰেটা মািৰব
িদেল’

28 েতিতয়া েতওঁৰ খং উিঠলআৰু িভতৰৈল যাবৈল ইচ্ছা নকিৰেল;
পাছত েদউতাক ওলাই আিহল আৰু েতওঁক িবনেয়েৰ বুজােল,
29 েতিতয়া বৰ পুত্রই বােপকক উত্তৰ িদ ক’েল, ‘চাওক, ইমান
বছেৰ মই আেপানাৰ েসৱা কিৰেলঁা, েকিতয়াও মই আেপানাৰ আজ্ঞা
উলঙ্ঘন কৰা নাই; তথািপ েমাৰ বনু্ধ সকলৰ লগত প্রীিত েভাজ
কিৰবৈল এিট ছাগলী েপাৱািলও আপুিন েমাক িদয়া নাই 30 িকন্তু
আেপানাৰ সৰু লৰা েবশয্াৰ লগত সকেলা ধন-সম্পিত্ত খৰছ এিতয়া
ঘূিৰ আিহেছ আৰু আপুিন িস ঘুিৰ অ◌ােহােতই তাৰ কাৰেণ েপাহনীয়া
দামুিৰেটা মািৰেল’

31 েতিতয়া বােপেক েসই ল’ৰাক ক’েল, ‘েবাপা তুিম সদায় েমাৰ
লগত আছা আৰু েমাৰ িয িয আেছ, সকেলা েতামােৰই 32 িকন্তু
েতামাৰ এই ভােয়ৰা মৰা ৈহেয়া আেকৗ জীয়াই উিঠল; েহেৰাৱা ৈহেয়া
পােলঁা; এই কাৰেণ আিম প্রীিত েভাজ পািত আনন্দ কিৰব লােগ৷’ ”
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16 অধয্ায়
ধন বয্ৱহাৰ কৰাৰ িবষেয় এটা দৃষ্টান্ত

1 যীচুেৱ িশষয্ সকলক ক’েল, “এজন ধনী মানুহৰ এজন
ঘৰিগৰী*আিছল, এই ঘৰিগৰীেয় ধনী মানুহ জনৰ সম্পদ নষ্ট কিৰেছ
বুিল অিভেযাগ আিনেল৷

2 েতিতয়া েসই ধনী বয্িক্ত জেন ঘৰিগৰী দািয়ত্বত থকা বয্িক্ত জনক
মািত ক’েল, ‘এইেবাৰ েতামাৰ িবষেয় মই িক শুিনেছা? েতামাৰ
কামৰ িহচাব েমাক িদয়া, তুিম আৰু েমাৰ ঘৰিগৰী দািয়ত্বত থািকব
েনাৱাৰা৷’

3 েতিতয়া েসই ঘৰিগৰী দািয়ত্বত থকা বয্িক্ত জেন মনেত ভািবেল,
‘এিতয়া মই িক কিৰম, যিদ েমাক এই কমর্ৰ পৰা অ◌াতৰাই িদেয়,
মই িদন হািজৰা কিৰ খাবৈল েমাৰ শিক্ত নাই আৰু িভক্ষা কিৰবৈলও
েমাৰ লাজ লােগ৷ 4 েমাক ঘৰিগৰী দািয়ত্বৰ পৰা অ◌াতৰােলও েলাক
সকেল যােত েতওঁেলাকৰ ঘৰৈল েমাক িনমন্ত্রণ কেৰ, েসই কাৰেণ
িক কিৰব লািগব তাক মই জািনেছঁা৷’

5 তাৰ পাছত েতওঁ ধনী মানুহ জনৰ প্রিতজন ধৰুৱাক মািতেল
আৰু েতওঁ প্রথম জনক সুিধেল, ‘আমাৰ গৰাকীক িকমান ঋণ
পিৰেশাধ কিৰবৈল আেছ?’ 6 েতওঁ ক’েল, ‘এশ েমান েতল৷’
ঘৰিগৰীেয় েতওঁক ক’েল, ‘েতামাৰ তািলকা পত্র খন েলাৱা আৰু
ইয়ােত েসানকােল পঞ্চাশ িলখা৷’ 7 তাৰ পাছত আন জনক সুিধেল,
‘েতামাৰ িকমান িদবলগীয়া ঋণ আেছ?’ েতওঁ ক’েল, ‘এশ েমান
েঘহঁু৷’ েতিতয়া েতওঁক ক’েল, ‘েতামাৰ তািলকা পত্র খন েলাৱা আৰু
আশী িলখা৷’

8 েতওঁ সকেলা কাম আগ-পাছ িবচাৰ কিৰ বুিদ্ধমান েলাকৰ দেৰ
কিৰিছল৷ এই েহতুেক ধনী েলাক জেন ঘৰিগৰীক শলািগেল, িকয়েনা
েপাহৰৰ সন্তানতৈক এই জগতৰ সন্তানেবাৰ িনজ জািতৈল অিধক
বুিদ্ধৱন্ত৷ 9 মই েতামােলাকক কওঁ, অযথাথর্ ধেনেৰ অ◌ােপানােলােক
িনজৈল বনু্ধ লাভ কেৰ, িকন্তু েযিতয়া সম্পদৰ অন্ত পিৰব, েতিতয়া
েতওঁেলােক অ◌ােপানােলাকক অনন্ত িনবাসত গ্রহণ কিৰব৷
* 16 অধয্ায়:1 তত্বাৱধায়ক
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10 িযজন অলপ কথাত িবশ্বাসী েতওঁ অিধক কথােতা িবশ্বাসী;
িযজন সৰুতৈক সৰুত অধির্ম, েতওঁ অিধকেতা অধির্ম৷

11 এই কাৰেণ পাির্থৱ ধনত যিদ অিবশ্বাসী েহাৱা, েতেনহেল প্রকৃত
ধনত আেপানাক েকােন িবশ্বাস কিৰব? 12 যিদ অনয্ েলাকৰ িবষয়ত
িবশ্বাসী নেহাৱা, েতেনহেল িয অ◌ােপানাৰ িনজৰ তাক েকেনৈক
অ◌ােপানাক িদব৷

13 েকােনা চাকেৰ দুজন গৰাকীৰ ওচৰত েসৱাকমর্ কিৰব
েনাৱােৰ, িকয়েনা েতিতয়া েতওঁ এজনক িঘণ কিৰ আন জনক
েপ্রম কিৰব, নাইবা এজনত আসক্ত ৈহ আন জনক েহয়ঞ্জান কিৰব৷
আেপানােলােক ঈশ্বৰ আৰু ধন এই দুেয়াটা িবষয়েত এেকলেগ কমর্
কিৰব েনাৱাৰা৷”

14 এই কথােবাৰ শুিন, ধন লুভীয়া ফৰীচী সকেল েতওঁক উপলুঙা
কিৰেল৷ 15 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলােক
মানুহৰ আগত িনজেক িনেজ ধাির্মক প্রমািণত কেৰঁাতা, িকন্তু ঈশ্বেৰ
আেপানােলাকৰ হৃদয় জােন; এেতেক মানুহৰ মাজত িয উত্তম, ঈশ্বেৰ
েদখাত েসেয় িঘণলগীয়া৷

16 েযাহন অহাৈলেক িবধান আৰু ভাববাদী সকলৰ বাকয্ আিছল;
েতিতয়াৰ পৰা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা ৈহেছ, প্রিতজেন
অিত আগ্রেহেৰ েসই ৰাজয্ত প্রেৱশ কিৰবৈল আপ্রাণ েচষ্টা কিৰেছ৷
17 িকন্তু িবধানৰ এক িবনু্দ লুপ্ত েহাৱাতৈক আকাশ আৰু পৃিথৱী লুপ্ত
েহাৱা সহজ৷

18 িয েকােনােৱ িনজৰ পিত্নক িববাহ িবেচ্ছদ কিৰ অনয্ মিহলাক
িববাহ কৰায়, েতওঁ বয্িভচাৰ কেৰ; যিদ েসই পিৰতয্ক্তা মিহলা
গৰাকীক আন েকােনা েলােক িবয়া পােত েতেৱঁা বয্িভচাৰ কেৰ৷

19 েকােনা এজন ধনী মানুহ আিছল৷ েতওঁ েবেঙনা বৰণীয়া শণ
সূতাৰ কােপাৰ িপিন্ধ, প্রিতিদেন িনজৰ বহুত সম্পিত্তত উল্লাস কিৰ
আিছল৷ 20 লাজাৰ নােমেৰ েগােটই শৰীৰত ঘা লগা এজন মগনীয়া
েসই ধনী বয্িক্ত জনৰ দুৱাৰত েথাৱা ৈহিছল৷ 21 েসই ধনী বয্িক্ত জনৰ
েটবুলৰ তলত পৰা েখাৱা বস্তুেৰ েপট পুৰাবৈল মগনীয়া জেন আশা
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কিৰ ৈৰ থািকিছল৷ তােত কুকুৰেবােৰও আিহ তাৰ ঘঁােবাৰ েচেলিক
থােক৷†

22 কালক্রেম েসই মগনীয়া জন মিৰল, স্বগর্ৰ দূত সকেল আিহ
অব্রাহামৰ েকালাৈল েতওঁক ৈল গ’ল৷ পাছত ধনী বয্িক্ত জেনা মিৰল
তােত েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল৷ 23 ধনী বয্িক্ত জেন নৰকত অিত
যাতনা পাই ওপৰৈল চকু তুিল চাই বহু দুৰত অব্রাহাম আৰু েতওঁৰ
েকালাত লাজাৰক েদখা পােল৷

24 েতিতয়া ধনী বয্িক্ত জেন িচঞিৰ ক’েল, ‘িপতৃ অব্রাহাম, েমাৰ
প্রিত দয়া কৰক আৰু লাজাৰক ইয়াৈল পঠাই িদয়ক৷ েতওঁ আঙুিলৰ
আগ পানীত জুবুিৰয়াই, েমাৰ িজভা েচঁচা কিৰবৈল েতওঁক পিঠয়াই
িদয়ক৷’

25 িকন্তু অব্রাহােম েতওঁক ক’েল, ‘েবাপা, তুিম জীৱনৰ আয়ুস
কালত েযেনদেৰ িনজক সুখত ৰািখবৰ বােব ভাল বস্তু পাইিছলা,
েসইদেৰ লাজােৰ তাত দুখ পাইিছল, এিতয়া েসই কথা েসঁাৱৰণ কৰা;
িকন্তু এিতয়া েতওঁ ইয়াত শািন্তত আেছ আৰু তুিম হেল যাতনা পাই
আছা৷ 26 এিতয়া েতামাৰ আৰু আমাৰ মাজত এক মহাশূনয্ স্থাপন
কৰা আেছ৷ আিম ইচ্ছা কিৰেলও ইয়াৰ পৰা তুিম থকা ঠাইৈল যাব
েনাৱােৰা আৰু েতামাৰ তাৰ পৰা ইচ্ছা কিৰেলও েকােনা ইয়াৈল আিহব
েনাৱাৰা’

27 ধনী বয্িক্ত জেন ক’েল, “েহ িপতৃ, েতেনহেল দয়া কিৰ
লাজাৰক েমাৰ েদউতাৰ ঘৰৈল পিঠয়াই িদয়ক৷ 28 তােত েমাৰ পঁাচ
জন ভাই আেছ, িসহঁতক েযন েতওঁ ৈগ, আিহবলগীয়া এই যাতনাৰ
ঠাইৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদ সাৱধান কিৰ িদেয়৷

29 িকন্তু অব্রাহােম েতওঁক ক’েল, ‘েতওঁেলাকৰ বােব েমািচ আৰু
ভাববাদী সকল আেছ; েতওঁেলাকৰ কথা শুনক৷’ 30 েতিতয়া েসই
ধনী বয্িক্ত জেন ক’েল, ‘েতেন নহওক িপতৃ অব্রাহাম, িকন্তু মৃত
সকলৰ মাজৰ পৰা যিদ েকােনা এজন েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল যায়,
েতেনহেল েতওঁেলােক মন পালটাব৷’
† 16 অধয্ায়:21 মিথ 6:20; 1তীম 6:17-19; যাক 2:5
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31 েতিতয়া েতওঁক অব্রাহােম ক’েল, ‘যিদ েতওঁেলােক েমািচ আৰু
ভাববাদী সকলৰ বাকয্ নুশুেন, েতেনহেল মৃত সকলৰ মাজৰ পৰা
েকােনা এজন উিঠ ৈগ কেলও েতওঁেলােক নুশুিনব৷’ ”

17 অধয্ায়
িবিঘিন, ক্ষমা, িবশ্বাস, আৰু নম্রতাৰ িবষেয় িশক্ষা

1 যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “িযহৰ দ্বাৰা পাপ হয়, েসয়া
আিহবই; িকন্তু যাৰ দ্বাৰা আেহ, েতওঁ সন্তাপৰ পাত্র 2 সৰু সকলৰ
মাজৰ এজনেকা যিদ েকােনােৱ পাপৰ পথত ৈল যায়, েতেনহেল
েতওঁৰ িডিঙত জঁাত আিৰ সাগৰত েপলাই িদয়া ভাল 3 েতামােলােক
িনজৰ িবষয়ত সাৱধান েহাৱা েতামাৰ ভােয় যিদ পাপ কেৰ, েতওঁক
িতৰস্কাৰ কৰা আৰু েতওঁ যিদ অনুতাপ কেৰ, েতেনহেল েতওঁক
ক্ষমা কৰা 4 েতওঁ যিদ এিদনৰ িভতৰত েতামাৰ িবৰুেদ্ধ সাত বাৰ
পাপ কেৰ আৰু সাত বােৰই যিদ উভিত আিহ কয়, ‘মই মন-পালটন
কিৰেছঁা’; েতিতয়াও েতওঁক ক্ষমা কিৰবা ”

5 েতিতয়া পঁাচিন সকেল প্রভুক ক’েল, “আমাৰ িবশ্বাস বঢ়াই
িদয়ক ” 6 েতিতয়া প্রভুেৱ ক’েল, “এিট সিৰয়হ গুিটৰ সমান যিদ
েতামােলাকৰ িবশ্বাস হয়, েতেনহেল তুিম এই নুিন গছক ক’ব পািৰবা
‘উভািল যা আৰু সাগৰত েৰাৱা হ’; েতিতয়া েদিখবা িস েতামাৰ কথা
শুিনেছ

7 েতামােলাকৰ মাজত কােৰাবাৰ দােস েযিতয়া হাল বাই, বা েমষ
পালন কিৰ পথাৰৰ পৰা আেহ, েতিতয়া েতওঁক ক’বা েন, ‘তুিম
এিতয়াই আহা, েভাজনত বহা৷’ 8 তাতৈক েতওঁক নকবা েন, ‘েমাৰ
েখাৱা বস্তু যুগুত কৰা আৰু মই খাই ৈব আজিৰ নহওঁ মােন, কঁকালত
গােমাচা বািন্ধ েমাৰ আলৈপচান ধৰা; পাছত তুিমও েখাৱা-েবাৱা
কিৰবা৷’ 9 েসই দােস েতওঁৰ আজ্ঞা িদয়া অনুসােৰ কাযর্ কৰা কাৰেণ
েতওঁক িক ধনয্বাদ িদব? 10 েতামােলাকৰ বােবও েসই এেকই
কথাৰ প্রেযাজয্ েতামােলাকক িয কাযর্ কিৰবৈল আজ্ঞা িদয়া ৈহেছ,
েসইদেৰ সকেলােবাৰ কাযর্ কৰাৰ পাছত ক’বা, ‘আিম অেযাগয্ দাস,
আমাৰ কতর্ বয্েহ আিম কিৰেলঁা’ ”
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দহ জন কুষ্ঠ েৰাগীক সুস্থ কৰা
11 যীচুেৱ িযৰূচােলমৈল যাওঁেত, চমৰীয়া আৰু গালীল প্রেদশৰ

ওচেৰিদ ৈগ আিছল 12 েসই সময়ত এখন গঁাৱত েসামাওঁেত দহ
জন কুষ্ঠ েৰাগীেয় দূৰত িথয় ৈহ েতওঁক েদখা িদ, 13 বৰ মােতেৰ
ক’েল, “েহ যীচু, মহাশয়, আমাক দয়া কৰক ”

14 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক েদিখ ক’েল, “েতামােলােক ৈগ
পুেৰািহত সকলৰ আগত িনজেক িনেজ েদখুওৱাৈগ ” পাছত
েতওঁেলাক ৈগ থােকােত সুস্থ হ’ল 15 তােত েতওঁেলাকৰ মাজৰ
এজেন, িনজেক সুস্থ েহাৱা েদিখ, বৰ মােতেৰ ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ
উলিট আিহল; 16 আৰু যীচুৰ চৰণত উবুিৰ ৈহ পিৰ েতওঁৰ স্তুিত
কিৰবৈল ধিৰেল; েসই েলাক জন, চমৰীয়া আিছল 17 ইয়ােক েদিখ
যীচুেৱ ক’েল, “েতামােলাক দহ জেনই সুস্থ নহলা েন? েতেনহেল
আন ন জন ক’ত? 18 এই অনয্ জািতৰ মানুহ জনৰ বািহেৰ আন
েকােনা এজেনা িকয় ঈশ্বৰৰ মিহমাক স্তুিত কিৰবৈল উলিট নািহল?”
19 পাছত যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “উঠা আৰু েযাৱা; েতামাৰ িবশ্বােসই
েতামাক সুস্থ কিৰেল৷”

ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ আগমণৰ িবষেয় িশক্ষা
20 ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ েকিতয়া আিহব বুিল ফৰীচী সকেল এই কথা

েসাধাত, েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, 21 “ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ দৃশয্ৰূেপ নােহ;
ইয়ােত বা েসইিখিনেত েচাৱা, এেন কথা েকােনােৱ নকব; কাৰণ
চাওক, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ আেপানােলাকৰ িভতৰেত আেছ ”

22 পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “িয কালত
েতামােলােক মানুহৰ পুত্রৰ এটা িদন েদিখবৈল ইচ্ছা কিৰবা, িকন্তু
েদিখবৈল নাপাবা, েসই কাল আিহব 23 মানুহেবােৰ েতিতয়া েচাৱা,
েসৗ তাত আেছ; েচাৱা, ইয়াত আেছ, এই বুিল েতামােলাকক ক’ব;
িকন্তু েতামােলাক নাযাবা আৰু েতওঁেলাকৰ পােছ পােছ নচিলবা
24 িকয়েনা িবজুলীেয় েযেনৈক আকাশৰ এফােল ওলােল, আকাশৰ
আন ফালৈলেক েপাহৰ কেৰ, মানুহৰ পুত্রৰ িদনেতা েসইদেৰই হ’ব
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25 িকন্তু প্রথমেত েতওঁ অেনক দুখ েভাগ কিৰ, এই কালৰ মানুহৰ
দ্বাৰাই অগ্রাহয্ হ’ব লািগব 26 েনাহৰ সময়ত েযেনকুৱা ৈহিছল,
মানুহৰ পুত্রৰ সময়েতা েতেনকুৱাই হ’ব 27 েনাহ জাহাজত উঠা
িদনৈলেক েলাক সকেল েভাজন-পান কিৰিছল, িবয়া কিৰিছল আৰু
িবয়াও িদিছল

28 েসইদেৰ েলাটৰ সময়েতা েলাক সকেল েভাজন-পান কিৰিছল,
িকনা-েবচা, ৰুৱা-েপাতা আৰু ঘৰ সািজিছল 29 িকন্তু িযিদনা
েলাট চেদামৰ পৰা ওলাই আিহল, েসই িদনাই আকাশৰ পৰা জুই
আৰু গন্ধক বৰিষল আৰু েসই ঠাইৰ সকেলােক ধ্বংস কিৰেল
30 েসইদেৰ মানুহৰ পুত্র প্রকািশত েহাৱা িদনেতা হ’ব 31 েসইিদনা
েকােনাবা যিদ ঘৰৰ ওপৰত আেছ িকন্তু েতওঁৰ িনজৰ বস্তুেবাৰ যিদ
ঘৰৰ িভতৰত আেছ, েতেনহেল েতওঁ বস্তুেবাৰ আিনবৈল নানামক
েতেনদেৰ েকােনাবা যিদ পথাৰত আেছ, েতেৱঁা েকােনা বস্তু লবৈল
উলিট নাহক

32 েলাটৰ িতেৰাতাক েসঁাৱৰা 33 িয েকােনােৱ িনজৰ জীৱন ৰক্ষা
কিৰবৈল িবচােৰ, েতওঁ তাক েহৰুৱাব িকন্তু িয েকােনােৱ জীৱন
েহৰুৱায়, েতওঁ জীয়াই থািকব

34 মই েতামােলাকক কওঁ, েসই ৰািত দুজন মানুহ এেক শযয্ােত
থােকঁােত, এজনক গ্রহণ কৰা হ’ব, আন জনক তয্াগ কৰা হ’ব
35 দুজনী িতেৰাতাই এেকলেগ জঁােতেৰ ডিল থােকঁােত এজনীক গ্রহণ
কৰা হ’ব 36 দুজন মানুহ পথাৰত থােকঁােত এজনক গ্রহণ কৰা হ’ব,
এজনক তয্াগ কৰা হ’ব ” 37 েতিতয়া েতওঁেলােক উত্তৰ িদ েতওঁক
সুিধেল, “ক’ত প্রভু?” েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “য’ত
মৰা শ থােক, তােত শগুেনা েগাট খায় ”

18 অধয্ায়
সফল প্রাথর্নাৰ িবষেয় দুটা দৃষ্টান্ত

1 িনৰাশ েনােহাৱাৈক েতওঁেলােক েযন সকেলা সময়েত প্রাথর্না
কৰা উিচত, এই িবষেয় বুিজ পাবৰ কাৰেণ যীচুেৱ েতওঁেলাকক এই
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দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, 2 “এখন নগৰত ঈশ্বৰৈল ভয় নকৰা, মানুহেকা
নমনা, এেন এজন িবচাৰক আিছল

3 েসই নগৰত এজনী বাৰী মিহলাও আিছল; েতওঁ েসই িবচাৰকৰ
ওচৰৈল আিহ িনেবদন কিৰেল েয, ‘অনয্ায়ৰ প্রিতকাৰ কিৰ েমাৰ
িবপক্ষৰ পৰা েমাক উদ্ধাৰ কৰক’ 4 তােত েতওঁ িকছু িদনৈল সন্মত
নহ’ল; িকন্তু পাছত িনজৰ মনেত ক’েল, ‘মই যিদও ঈশ্বৰক ভয়
নকেৰঁা, আৰু মানুহেকা নামােনা, 5 তথািপ এই িবধৱা গৰাকীেয় েমাক
বােৰ বােৰ আমিন িদয়াৰ কাৰেণ, অনয্ায়ৰ প্রিতকাৰ কিৰ উদ্ধাৰ
কিৰম; নহেল েতওঁ পুণৰ আিহ েমাক আমিন িদব’ ”

6 পাছত প্রভুেৱ ক’েল, “েসই অধাির্মক িবচাৰেক িক কয়, ‘শুনা
7 েতেনহেল ঈশ্বৰৈল িদেন-ৰািতেয় কাকূিত কৰা েতওঁৰ িয মেনানীত
েলাকৰ ভালৰ অেথর্ েতওঁ শত্রুক শািস্ত িদবৈল পলম কেৰ, েতওঁ
অনয্ায়ৰ প্রিতকাৰ কিৰ েসই েলাকক উদ্ধাৰ নকিৰব েন?’ 8 মই
েতামােলাকক কওঁ, েতওঁ েসানকােল আিহব আৰু অনয্ায়ৰ প্রিতকাৰ
কিৰ েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰব তথািপ েযিতয়া মানুহৰ পুত্র আিহব,
েতিতয়া পৃিথৱীত িবশ্বাস পাব েন?”

9 ইয়াৰ পাছত, িনজেক ধাির্মক বুিল ভবা আৰু আন েলাকক
েহয়জ্ঞান কৰা, এেন িকছুমান েলাকৰ উেদ্দেশয্ েতওঁ এই দৃষ্টান্ত
িদেল 10 “দুজন মানুেহ মিন্দৰত প্রাথর্না কিৰবৈল গ’ল; েতওঁেলাকৰ
এজন ফৰীচী, আন জন কৰ সংগ্রহকৰী

11 ফৰীচীেয় িথয় ৈহ িনজৰ মেত এইদেৰ প্রাথর্না কিৰেল,
‘েহ ঈশ্বৰ, মই আন মানুহৰ িনিচনা অপহাৰক, অনয্ায়কাৰী,
বয্িভচাৰী,*নাইবা এই কৰ সংগ্রহকাৰী জনৰ িনিচনাও নহওঁ, এই
কাৰেণ মই েতামাৰ স্তুিত কেৰঁা 12 মই সপ্তাহত দুবাৰ লেঘান িদওঁ;
আৰু েমাৰ সকেলা আয়ৰ দশম ভাগ দান কেৰঁা’

13 িকন্তু কৰ সংগ্রহকাৰী সকেল আতৰত িথয় ৈহ, স্বগর্ৰ ফােল
চকু তুিলবৈল সাহস নকিৰেল, িকন্তু িনজৰ িহয়া ভুকুৱাই ভুকুৱাই
ক’েল, ‘েহ ঈশ্বৰ, মই এজন পাপী; েমাৈল প্রসন্ন ৈহ দয়া কৰক’
14 মই েতামােলাকক কওঁ, েসই বয্িক্ত জন ধাির্মক বুিল প্রমািণত
* 18 অধয্ায়:11 বয্িভচাৰী অধির্ম
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নহব, িকন্তু এই জনেহ প্রমািণত ৈহ িনজৰ ঘৰৈল গ’ল; িকয়েনা িয
েকােনােৱ িনজেক িনেজ বৰ বুিল মােন, েতওঁক সৰু কৰা হ’ব; িকন্তু
িয েকােনােৱ িনজেক িনেজ সৰু বুিল মােন, েতওঁক বৰ কৰা হ’ব ”

িশশু সকলৈল যীচুৰ অনুগ্রহ
15এিদন েলাক সকেল িনজ িনজ িশশুেবাৰক যীচুেৱ চুই আশীবর্াদ

কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁৰ ওচৰৈল আিনেল; িকন্তু িশষয্ সকেল এইেবাৰ
েদিখ েতওঁেলাকক ডিবয়ােল 16 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ওচৰৈল মািত ক’েল, “িশশুেবাৰক েমাৰ ওচৰৈল আিহবৈল িদয়া,
িনেষধ নকিৰবা: িকয়েনা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ এেনকুৱা েলাকৰ বােব ”
17 এই দৃষ্টান্তেটা িদয়াৰ পাছত েতওঁ ক’েল, “েতামােলাকক স্বৰূপৈক
কওঁ, িয েকােনােৱ িশশুেবাৰৰ িনিচনা ৈহ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ গ্রহণ নকেৰ,
েতওঁ তাত েকােনামেত েসামাবৈল নাপাব ”

এজন ধনী শাসনকতর্ াৰ প্রশ্ন আৰু উত্তৰ
18 এজন ধনী শাসনকতর্ াই সুিধেল, “েহ সৎ গুৰু, মই িক

কিৰ অনন্ত জীৱনৰ অিধকাৰী হ’ম?” 19 যীচুেৱ ক’েল, “িকয়
েমাক সৎ বুিল ৈকছা? ঈশ্বৰৰ বািহেৰ সৎ েকােনা নাই 20 তুিম
ঈশ্বৰৰ আজ্ঞােবাৰ জানা েন, বয্িভচাৰ নকিৰবা, নৰ-বধ নকিৰবা,
চুৰ নকিৰবা, িমছা সাক্ষয্ িনিদবা, েতামাৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান
কিৰবা ” 21 তােত শাসনকতর্ াই ক’েল, “েডকা কালেৰ পৰা মই এই
সকেলােবাৰ পালন কিৰ আেছঁা ”

22 যীচুেৱ এই কথা শুিন েতওঁক ক’েল, “এিতয়াও এটা িবষয়ত
েতামাৰ ক্রিট আেছ; েতামাৰ িয িয আেছ, আটাইেবাৰ েবিছ দিৰদ্র
সকলক িবলাই িদয়া, েতিতয়ােহ স্বগর্ত েতামাৰ ধন হব; তাৰ পাছত
েমাৰ পােছ পােছ আহা৷” 23 েতওঁ েযিতয়া এই কথা শুিনেল, েতিতয়া
েতওঁ েশাকাতুৰ হ’ল, িকয়েনা েতওঁ বৰ ধনী আিছল

24 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক েদিখ ক’েল, “ধনৱন্ত েলাক সকল
ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েসােমাৱা েকেন দুঃসাধয্! 25 িকয়েনা ধনী েলাক
‘ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত’ েসােমাৱাতৈক, েবজীৰ িবন্ধােৰ উট সৰিক েযাৱাই
সহজ ”
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26 িয সকল েলােক এই কথা শুিনেল েতওঁেলােক ক’েল,
“েতেনহেল েকােন পিৰত্রাণ পাব?” 27 যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল,
“িযেবাৰ কথা মানুহৰ েদখাত অসাধয্, েসইেবাৰ কমর্ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত
সাধয্ ”

28 েতিতয়া িপতেৰ ক’েল, “চাওক, আিম িনজৰ সকেলা এিৰ
আেপানাৰ পােছ পােছ আিহেলঁা ” 29 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ কাৰেণ িয
েকােনােৱ ঘৰ, িতেৰাতা, ভােয়ক, মাক-বােপক, বা সন্তান সকলক
তয্াগ কেৰ, 30 এই পৃিথৱীত েতওঁৰ অিধক গুণ, আৰু পৰকালত
‘অনন্ত জীৱন’ নাপাব, এেন েকােনা নাই ”

িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থান িবষেয় তৃতীয় বাৰ জেনাৱা
31 পাছত েতওঁ বাৰ জন পঁাচিনক লগত ৈল েতওঁেলাকক ক’েল,

“েচাৱা, আিম িযৰূচােলমৈল যাত্রা কিৰেছঁা; তােত ভাববাদী সকলৰ
দ্বাৰাই িয িয িলখা আেছ, েসই সকেলা কথা মানুহৰ পুত্রত িসদ্ধ হ’ব
32 িকয়েনা অনা-ইহুদী েলাকৰ হাতত েতওঁক েশাধাই িদয়া হ’ব; তােত
মানুেহ েতওঁক িবদ্রপ কিৰব, অপমান কিৰব, েতওঁৰ গাত থুই েপলাব,
33আৰু চাবুেকেৰ েকাবাই েতওঁক বধ কিৰব; পাছত িতিন িদনৰ িদনা
েতওঁ আেকৗ উিঠব ”

34 িকন্তু এই কথা েতওঁ িকয় ক’েল, েসই িবষেয় েতওঁেলােক এেকা
নুবুিজেল; েতওঁেলাকৰ পৰা এই বাকয্ েগাপন কিৰ ৰখাৰ বােব, িয
বাকয্ েকাৱা হ’ল; েসই বাকয্ৰ িবষেয় েতওঁেলােক এেকা নাজািনেল

িযৰীেহাত এজন অন্ধক চকু িদয়া
35 পাছত েতওঁ িযৰীেহাৰ ওচৰ েপাৱাত, এজন অন্ধই বাটৰ কাষত

বিহ িভক্ষা কিৰ অ◌ািছল 36 তােত মানুহৰ দল এটাই েসই বােটিদ
েযাৱা শুিন, েতওঁ তাৰ কাৰণ সুিধেল 37 েতিতয়া েতওঁেলােক
েতওঁক ক’েল, “নাচৰতীয়া যীচু এই বােটিদ ৈগ আেছ ”

38 েতিতয়া েতওঁ িৰিঙয়াই ক’েল, “েহ যীচু, দায়ুদৰ সন্তান, েমাক
দয়া কৰক ” 39 তােত েতওঁক মেন মেন থািকবৰ বােব আেগ
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আেগ েযাৱা মানুহেবােৰ আিহ েতওঁক ডিবয়ােল; িকন্তু েতওঁ েতিতয়া
েবিচৈক আটাহ পািৰ ক’েল, “েহ দায়ুদৰ সন্তান, েমাক দয়া কৰক ”

40 েতিতয়া যীচু থমিক ৰ’ল আৰু েতওঁৰ ওচৰৈল মানুহ জনক
আিনবৈল আজ্ঞা িদেল 41 পাছত েতওঁ ওচৰৈল অহাত, যীচুেৱ
েতওঁক সুিধেল, “মই িক কৰােটা েতামাৰ ইচ্ছা?” েতিতয়া েতওঁ
ক’েল, “েহ প্রভু, মই েযন েদিখবৈল পাওঁ ”

42 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম দৃষ্টি েপাৱা; েতামাৰ
িবশ্বােসই েতামাক ৰক্ষা কিৰেল ” 43 েসই সময়ত েতওঁ দৃষ্টি পােল
আৰু ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল; মানুহেবােৰ এই
কাযর্ েদখা পাই ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰব ধিৰেল

19 অধয্ায়
চেক্কয়ৰ মন-পালটন

1 পাছত যীচু িযৰীেহা নগৰত েসামাই েসই নগৰৰ মােজিদ যাবৈল
ধিৰেল 2 েসই নগৰত চেক্কয় নামৰ এজন মানুহ আিছল৷ েতওঁ কৰ
সংগ্রহক সকলৰ প্রধান আৰু ধনী আিছল

3 েতওঁ যীচুক চাবৈল অথর্াৎ যীচু েনা েকান হয় জািনবৰ বােব,
েতওঁক চাবৈল বহুত েচষ্টা কিৰেল, িকন্তু মানুহৰ িভৰ েবিছ েহাৱা
বােব যীচুক েদখা নাপােল, কাৰণ েতওঁ চুিট-চাপৰ েলাক আিছল
4 েসেয়েহ েতওঁ সকেলােৰ আগত েবগাই গ’ল আৰু িয পেথেৰ যীচু
আিহ আিছল, েসই পথৰ কাষত থকা িডমৰু গছ এেজাপাত উিঠ
যীচুক চাবৈল ধিৰেল

5 পাছত যীচুেৱ েসই ঠাই পাওঁেত, ওপৰৈল চাই েতওঁক েদিখ
ক’েল, “েহ চেক্কয়, েবগাই নািম আহা, িকয়েনা মই আিজ েতামাৰ
ঘৰত থািকব লােগ৷” 6 েতিতয়া েতওঁ েবগাই নািম আিহ, আনেন্দেৰ
েতওঁক আলহী কিৰ ৰািখবৈল ৈল গ’ল 7 তােক েদিখ সকেলােৱই
েভাৰেভাৰাই কবৈল ধিৰেল, “এওঁ এজন পাপী মানুহৰ ঘৰত আলহী
হ’বৈল ৈগেছ ” *

* 19 অধয্ায়:7 মিথ 9:11; লূক 5:30;
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8 েতিতয়া চেক্কয়ই প্রভুৰ আগত িথয় ৈহ ক’েল, “েহ প্রভু, চাওক
েমাৰ িয সম্পিত্তআেছ, তাৰ আধািখিন দিৰদ্র েলাকক দান কেৰঁা আৰু
িমছা অপবাদ িদ, েকােনা মানুহৰ পৰা যিদ িকবা ৈলেছঁা, েতেনহেল
তাৰ চািৰ গুণ† ওেভাতাই িদওঁ ” 9 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল,
“আিজ এই ঘৰৈল পিৰত্রাণ আিহল; িকয়েনা এেৱঁা অব্রাহামেৰই
সন্তান 10 কাৰণ, িয েহৰাল, তাক িবচািৰ ৰক্ষা কিৰবৈল মানুহৰ
পুত্র আিহল ”‡

দহ িমনা (অথর্াৎ, এশ িদনৰ মজুৰী) বা েসাণৰ মুদ্রাৰ দৃষ্টান্ত
11 েযিতয়া েলাক সকেল এইেবাৰ কথা শুিন আিছল, েতিতয়া েতওঁ

িযৰূচােলমৰ ওচৰ েপাৱাত আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ এিতয়াই প্রকািশত হ’ব
বুিল েতওঁেলােক ভািব থকাত, েতওঁ পুনৰ এটা কথা দৃষ্টান্ত িদ ক’বৈল
ধিৰেল, § 12 “এজন ভদ্রবংশীয় েলােক েতওঁৰ িনজৰ বােব ৰাজপদ
ৈল উলিট আিহবৰ বােব দূৰ ৰাজয্ৈল যাত্রা কিৰেল

13 েতওঁ েযাৱা সময়েত েতওঁৰ দহ জন দাসক মািত আিন,
েতওঁেলাকক দহ িমনা ৰূপ িদ ক’েল, ‘মই আিহ েনােপাৱাৈলেক
েবপাৰ কিৰবা’ 14 িকন্তু েতওঁৰ স্বেদশীয় সকেল েতওঁক িঘণ কিৰ,
েতওঁৰ পাছত দূত পঠাই েকাৱােল, েবােল, ‘আমাৰ ওপৰত ৰাজত্ব
কিৰবৈল, েসই জন মানুহ আমাক নালােগ’ 15 তাৰ পাছত েতওঁ দূৰ
ৰাজয্ৰ পৰা ৰাজপদ ৈল উলিত আিহল আৰু িয সকল দাসক েতওঁ
ধন িদ ৈগিছল, েতওঁেলাকক মািত পঠােল৷ তাৰ পাছত েতওঁেলােক
িক বয্ৱসায় কিৰেল; েসই িবষেয় জািনবৰ বােব েতওঁেলাকক শুিধব
ধিৰেল৷

16 েতিতয়া প্রথম জন দােস আিহ ক’েল, ‘েহ প্রভু, আেপানাৰ
িমনাৰ দ্বাৰাই দহ িমনা লাভ েপাৱা হ’ল’ 17 তােত েতওঁ তাক ক’েল,
‘চাবাইচ, উত্তম দাস; তুিম অিত অলপ িবষয়েত িবশ্বাসী হ’লা; তুিম
দহ খন নগৰৰ ওপৰত অিধকাৰী েহাৱা’
† 19 অধয্ায়:8 যা 22:1 ‡ 19 অধয্ায়:10 1 তী 1:15 § 19 অধয্ায়:11
মিথ 25:14-30; মাকর্ 13:34 এিমনাৰ মূলয্ প্রায় এশ টকা৷
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18 পাছত িদ্বতীয় জন দােস আিহ ক’েল, ‘েহ প্রভু, আেপানাৰ
িমনাৰ দ্বাৰাই পঁাচ িমনা হ’ল’ 19 তােত ভদ্রবংশীয় েলাক জেন
েতওঁক ক’েল, ‘তুিমও পঁাচ খন নগৰৰ ওপৰত ক্ষমতাপ্রাপ্ত েহাৱা’

20 আৰু আন এজন দােস আিহ ক’েল, ‘েহ প্রভু, মই আেপানাৰ
িমনা গােমাচােত বািন্ধ ৰািখেছঁা, এয়া চাওক, 21 িকয়েনা আপুিন কিঠন
মানুহ, িযহক ৈথ েযাৱা নাই, তােক েতােল আৰু িযহক েবাৱা নাই,
তােক দায়; এই েহতুেক মই আেপানাৈল ভয় কিৰেলঁা’

22 ভদ্রবংশীয় েলাক জেন েতওঁক ক’েল, ‘েহৰ দুষ্ট দাস, েতাৰ
িনজৰ মুখৰ কথােৰই েতাৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰম; মই কিঠন মানুহ,
িযহেক েথাৱা নাই, তােক েতােলঁা, িযহেক েবাৱা নাই, তােক দাওঁ,
ইয়ােক তই জািনিছিল; 23 েতেনহেল িক কাৰেণ েমাৰ ধন মহাজনৰ
হাতত নথিল? মহাজনৰ তাত েথাৱা হ’েল, মই আিহ সুেত ৈসেত
তাক উিলয়াই লেলােহঁেতন’?

24 পাছত ওচৰত িথয় ৈহ থকা সকলক েতওঁ ক’েল, ‘ইয়াৰ
পৰা েসই িমনা ৈল, যাৰ দহ িমনা আেছ, তাক িদয়া’ 25 েতিতয়া
েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, ‘েহ প্রভু, তাৰ দহ িমনা আেছই’

26 ‘মই েতামােলাকক কওঁ, যাৰ আেছ, েতওঁেকই িদয়া হ’ব;*িকন্তু
যাৰ নাই, েতওঁৰ িয আেছ, তােকা েতওঁৰ পৰা িনয়া হ’ব 27 িকন্তু
েমাৰ েসই িয শত্রুেবােৰ, িসহঁতৰ ওপৰত মই ৰাজত্ব কৰােতা
িনিবচািৰেল, িসহঁতক ইয়াৈল আিন েমাৰ আগেত বধ কৰাহঁক’ ”

যীচুৰ জয়-যাত্রা
28এই সকেলা কথা েকাৱাৰ পাছত েতওঁ েতওঁেলাকৰ আেগ আেগ

িযৰূচােলম অিভমুেখ যাত্রা কিৰেল
29 পাছত েতওঁ ৈজতুন পবর্তৰ কাষৰ ৈবৎফগী আৰু ৈবথিনয়া

গাৱঁৰ ওচৰ েপাৱাত, েতওঁ দুজন িশষয্ক এই আেদশ িদ পিঠয়াই
30ক’েল, “সনু্মখৰ গাওঁখন ৈল েতামােলাক েযাৱা; তাত েসামাওঁেত,
েকােনা মানুেহ েকিতয়াও নুঠা এটা গাধ েপাৱািল বািন্ধ েথাৱা েদিখবা;
েসই েপাৱািলেটা মুকিল কিৰ েমাৰ ওচৰৈল আনাৈগ; 31 আৰু তাক
* 19 অধয্ায়:26 মিথ2514-30; মাকর্ 13:34
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িকয় েমিলছা বুিল যিদ েকােনাবাই েতামােলাকক সুেধ, েতেনহেল
এইদেৰ ক’বা, ‘প্রভুৰ ইয়াৰ প্রেয়াজন আেছ’ ”

32 েতিতয়া িয সকলক পেঠাৱা হ’ল, েতওঁেলােক যীচুেৱ েকাৱাৰ
দেৰই সকেলােক পােল 33 েতওঁেলােক ৈগ গাধ েপাৱািলেটা
েমেলােতই তাৰ গৰাকী সকেল সুিধেল, “গাধ েপাৱািলেটা িকয়
েমিলছা?” 34 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “প্রভুক ইয়াৰ প্রেয়াজন
আেছ ” 35পাছত যীচুৰ ওচৰৈল েসই গাধ েপাৱািলেটা আিনেলআৰু
েতওঁেলােক িনজ িনজ কােপাৰ তাৰ িপিঠত পািৰ িদ, তাৰ ওপৰত
যীচুক বহুৱােল; 36আৰু েতওঁ ৈগ থােকােত মানুহেবােৰ েতওঁেলাকৰ
কােপাৰেবাৰ বাটত পািৰ িদেল

37 পাছত েতওঁ িযৰূচােলমৰ ওচৰ আিহ পাওঁেত ৈজতুন পবর্তৰ
পৰা নািম েযাৱা ঠাইত, েগােটই িশষয্ সকেল, িয িয পৰাক্রম কাযর্
েদিখিছল, তাৰ কাৰেণ বৰ মােতেৰ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ আনন্দ কিৰবৈল
ধিৰেল, 38আৰুক’েল, “প্রভুৰ নােমেৰ িয জন ৰজা আিহেছ, † েতওঁ
ধনয্! স্বগর্ত শািন্ত, ‡ আৰু উদ্ধর্ েলাকত মিহমা হওক!”

39 েতিতয়া েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা ফৰীচী সকলৰ েকােনা
েকােনােৱ আিহ েতওঁক ক’েল, “েহ গুৰু, আেপানাৰ িশষয্ সকলক
ডিবয়াওক ” 40 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “মই েতামােলাকক
কওঁ, এওঁেলােক মেন মেন থািকেল, িশলেবােৰ আটাহ পািৰব ”

িযৰূচােলমৰ কাৰেণ িবলাপ কৰা
41 পাছত যীচু ওচৰৈল আিহ িযৰূচােলম নগৰ েদিখ েশাকাতুৰ ৈহ

কািন্দেল 42আৰু ক’েল, “হায়! হায়! েতামাৰ এই িদনত শািন্তজনক
িক, েসই িবষেয় তুিম জনা হ’েল! িকন্তু এিতয়া েতামাৰ চকুৰ পৰা
েসইেবাৰ লুকুৱা ৈহেছ

43 িকয়েনা েতামাৰ কৃপাদৃষ্টিৰ কাল তুিম নজনা কাৰেণ, িয কালত
েতামাৰ শত্রুেবােৰ েতামাৰ চািৰওফােল গড় বািন্ধ েতামাক েবিৰ
ধিৰব আৰু চািৰওফালৰ পৰা েতামাক আগিচ ধিৰব, 44 েসই কালত
েতওঁেলােক েতামাক আৰু েতামাৰ িভতৰত থকা সন্তান সকলক
† 19 অধয্ায়:38 গীত 11:26, লূক 13:35 ‡ 19 অধয্ায়:38 লূক 2:14; ইিফ
2:14



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 19 অধয্ায়:45 lxxxi লূেক িলখা শুভবাতর্ া 20 অধয্ায়:5

এেকলেগ মািটৰ সমান কিৰব েতামাৰ এটা িশলৰ ওপৰত এটা িশল
থািকব িনিদব; কাৰণ েতামাৰ তত্ত্বাৱধানৰ বােব ঈশ্বৰ েয েতামাৰ
ওচৰৈল আিহল, েসই কথা তুিম নুবুিজলা৷”

মিন্দৰ পিৰস্কাৰ কৰা
45 পাছত§ েতওঁ িযৰূচােলম মিন্দৰত েসামাই, তাত থকা িবেক্রতা

সকলক বািহৰ কিৰবৈল ধিৰেল, আৰু 46 িসহঁতক ক’েল, “িলখা
আেছ, ‘েমাৰ ঘৰ প্রাথর্নাৰ ঘৰ হ’ব’,*িকন্তু েতামােলােক তাক
ডকাইতৰ গুহা কিৰলাহঁক ”†

47 েতিতয়ােৰ পৰা যীচুেৱ িনেতৗ েসই মিন্দৰত উপেদশ িদ আিছল
তােত প্রধান পুেৰািহত, িবধানৰ অধয্াপক আৰু প্রধান েলাক সকেল
েতওঁক বধ কিৰবৈল ছল িবচািৰব ধিৰেল; 48 িকন্তু সকেলা মানুেহ
েতওঁৰ কথা একান্তমেন শুিন থকাত, েতওঁেলােক িক কিৰব পািৰব,
তাৰ এেকা িনশ্চয় কিৰব েনাৱািৰেল

20 অধয্ায়
যীচুৰ ক্ষমতাৰ িবষেয় প্রশ্ন

1 এিদন যীচুেৱ িযৰূচােলম মিন্দৰত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰ, েলাক
সকলক েযিতয়া উপেদশ িদ আিছল, েতিতয়া পিৰচাৰক সকলৰ
ৈসেত প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল
আিহল৷ 2 েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “আমাক েকাৱা, তুিম িক
ক্ষমতােৰ এইেবাৰ কিৰছা? বা েতামাক এই ক্ষমতা িদওঁতা জন
েকান?”

3 েতিতয়া েতওঁ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “মেয়া
েতামােলাকক এটা প্রশ্ন সুিধব িবচােৰা, েতামােলােক েমাক উত্তৰ
িদয়া! 4 েযাহনৰ বািপ্তস্ম স্বগর্ৰ পৰা, েন মানুহৰ পৰা ৈহিছল?”

5 েতিতয়া েতওঁেলােক ইজেন িসজেন িবেবচনা কিৰ ক’েল,
“ ‘স্বগর্ৰ পৰা’ বুিল যিদ কওঁ, েতেনহেল েতওঁত িকয় িবশ্বাস নকিৰলা
§ 19 অধয্ায়:45 মিথ 9:12, 13; মাকর্ 11:15, 16; েযা 20:14-16 * 19
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বুিল েতওঁ ক’ব 6 িকন্তু আিম যিদ কওঁ, ‘মানুহৰ পৰা’, েতেনহেল
েলাক সকেল আমাক িশল দিলয়াই মািৰব; কাৰণ েলাক সকেল
েযাহনক এজন ভাববাদীৰূেপ দৃঢ় িবশ্বাস কেৰ ”

7 েতওঁেলােক েতিতয়া উত্তৰ িদ ক’েল, “েসেয় ক’ৰ পৰা আিহল,
েসই িবষেয় আিম নাজােনা ” 8 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতেনহেল, িক ক্ষমতােৰ মই এইেবাৰ কেৰঁা, েসই িবষেয় মেয়া
েতামােলাকক নকওঁ ”

েকইজনমান িবশ্বাসঘাতক েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত
9 পাছত েতওঁ েলাক সকলৰ আগত এই দৃষ্টান্ত িদ ক’বৈল ধিৰেল,

“এজন মানুেহ দ্রাক্ষাবাৰী পািত*তাক েখিতয়ক সকলৰ হাতত গতাই
িদ বহু িদনৰ কাৰেণ আন েদশৈল গ’ল 10 পাছত েসই েখিতয়ক
সকেল দ্রাক্ষাবাৰীৰ গুিটৰ অংশ েতওঁক েযন িদেয়, এই কাৰেণ বতৰৰ
িদনত, েতওঁ েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল এজন দাসক পঠাই িদেল িকন্তু
েখিতয়ক সকেল েতওঁক েকাবাই, শুদা-হােত েখিদ িদেল৷

11 আেকৗ েতওঁ আন এজন দাসক পিঠওৱাত, েতওঁেলােক
েতওঁেকা েকাবাই, অপমান কিৰ শুদা-হােত েখিদ িদেল 12 তৃতীয়
বাৰ আন এজনক পিঠওৱাত, েতওঁেলােক েতওঁেকা আঘাত কিৰ
বািহৰৈল েপলাই িদেল

13 েতিতয়া দ্রাক্ষাবাৰীৰ গৰাকীেয় ক’েল, ‘মই িক কিৰম? েমাৰ
িপ্রয় পুত্রক পঠাই িদম; িকজািন েতওঁেলােক েতওঁক আদৰ কিৰব!’
14 িকন্তু েখিতয়ক সকেল েতওঁক েদিখ ইজেন িসজেন েকাৱা-েমলা
কিৰ ক’েল, ‘এেৱঁই উত্তৰািধকাৰী;†আহা, উত্তৰািধকাৰ আমাৰ হ’বৈল
এওঁক বধ কেৰঁাহক৷’

15 এই বুিল েতওঁেলােক েতওঁক দ্রাক্ষাবাৰীৰ পৰা বািহৰ কিৰ বধ
কিৰেল এই েহতুেক েসই দ্রাক্ষাবাৰীৰ গৰাকীেয় েতওঁেলাকক িক
কিৰব? 16 েতওঁ আিহ েসই েখিতয়ক সকলক সংহাৰ কিৰ, আন
েলাকৰ হাতত দ্রাক্ষাবাৰী িদব৷” েতিতয়া এই কথা শুনা েলাক সকেল
ক’েল, “ঈশ্বেৰ এেন নকৰক!”

* 20 অধয্ায়:9 িযচ 5:1-7 † 20 অধয্ায়:14 গীত 2:7, 8; ইব্রী 1:2
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17 তােত েতওঁ েতওঁেলাকৈল চাই ক’েল, “এই িলখা বচনৰ অথর্
িক?
‘েতেনহেল ঘৰ-সজা সকেল িয িশল অগ্রাহয্ কিৰেল, েসেয় চুকৰ

প্রধান িশল হ’ল’?‡
18 েসই িশলৰ ওপৰত িয েকােনা পিৰব, েতওঁ েডাখৰ-েডাখৰৈক

ভািগ যাব; িকন্তু যাৰ ওপৰত েসই িশল পিৰব, েতওঁক ধূিলৰ দেৰ
গুিড় কিৰ েপলাব ”

ৰাজকৰ, পুনৰুত্থান আৰু দায়ুদৰ সন্তানৰ িবষেয় প্রশ্ন
19 িবধানৰ অধয্াপক আৰু প্রধান পুেৰািহত সকেল েতওঁেলাকৰ

িবৰুেদ্ধ যীচুেৱ এই দৃষ্টান্ত ক’েল বুিল জািন, েসই সময়েতই েতওঁক
হােত-হােত ধিৰবৈল উপায় িবচািৰেল; িকন্তু েলাক সকলৰ বােব
ভয় কিৰেল 20 তােত েতওঁেলােক েতওঁৰ ধাির্মকতাত সাৱধানতােৰ
সতকর্ দৃষ্টি ৰািখ, েতওঁৰ কথাত েযন দায় ধিৰব পােৰ আৰু েতওঁক
েদশৰ অিধকাৰী আৰু শাসনকতর্ াৰ হাতত েযন েশাধাই িদব পােৰ,
এই কাৰেণ সাধুৰ েবশ ধৰা িকছুমান েচাৰাংেচাৱা পঠাই িদেল

21 পাছত েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েহ গুৰু, আপুিন
যথাথর্ৰূেপ কথা ৈকেছ আৰু উপেদশ িদেছ আৰু কােৰা মুখৈল নাচাই,
পক্ষপাত নকৰাৈক ঈশ্বৰৰ পথ েদখুৱাই আেছ, ইয়াক আিম জােনঁা
22 িকন্তু িবধানৰ মেত আিম চীজাৰক কৰ িদব পায় েন নাপায়?”

23 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ চতুৰািল বুিজ েতওঁেলাকক ক’েল,
24 “েমাক এটা আধিল§েদখুওঁৱা ইয়াত কাৰ প্রিতমূির্ত আৰু নাম
িদয়া আেছ?” েতওঁেলােক ক’েল, “চীজাৰৰ ”

25 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতেনহেল িয চীজাৰৰ,
েসই চীজাৰক িদয়া আৰু িয ঈশ্বৰৰ, তাক ঈশ্বৰক িদয়া ” 26 তােত
অধয্াপক আৰু প্রধান পুেৰািহত সকেল েলাক সকলৰ আগত েতওঁৰ
কথাত েদাষ ধিৰব েনাৱািৰেল৷ েতওঁৰ উত্তৰত েকৱল িবস্ময় মািন
িনজম িদ থািকল
‡ 20 অধয্ায়:17 গীত 18: 22 § 20 অধয্ায়:24 আধিল দীনাৰ
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27 পাছত পুনৰুত্থান নাই বুিল েকাৱা চদূ্দকী সকলৰ েকােনা
েকােনােৱ েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, 28 “েহ গুৰু, ককাই-ভাইৰ
মাজৰ পত্নী থকা েকােনা এজন যিদ িনঃসন্তান ৈহ মেৰ, েতেনহেল,
েতওঁৰ ভােয়ক বা ককােয়েক েসই পত্নীক িবয়া কৰাই মৃত জনৈল
বংশ উৎপন্ন কিৰব, এই বুিল েমািচেয় আমাৈল িলিখেল

29 বাৰু, েকােনা সাত জন ভাই-ককাই আিছল; প্রথম জেন িবয়া
পািত িনঃসন্তান ৈহ মিৰল 30 ক্রমান্বেয় িদ্বতীয় জেন তাইেৰ ৈসেত
িবয়া পািতেল আৰু 31 তৃতীয় জেনও তাইেকই িবয়া কিৰেল; েসইদেৰ
সাত জেনই সন্তান নথকাৈক মিৰল 32 অৱেশষত েসই পত্নীও
ঢুকাল 33 এিতয়া পুনৰুত্থানৰ সময়ত েতওঁ েকান জনৰ পত্নী হব,
কাৰণ সাত জেনই েতওঁক িবয়া কৰাইিছল?”

34 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “এই যুগৰ সন্তান সকেল
িবয়া কৰাই আৰু িবয়া িদয়াও হয়; 35 িকন্তু িয সকেল েসই যুগৰ আৰু
মৃত েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা পুনৰুত্থান পাবৰ েযাগয্ বুিল*গণয্ হয়,
েতওঁেলােক িবয়া নকৰাই আৰু িবয়া িদয়াও নহয় 36 েতওঁেলাকৰ
মৃতুয্ হ’ব েনাৱােৰ; কাৰণ, েতওঁেলাক স্বগর্ৰ দূত সকলৰ তুলয্; আৰু
পুনৰুত্থানৰ সন্তান েহাৱা বােব েতওঁেলাক ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়

37 েমািচেয় েজােপাহাৰ আঁৰত থকা†প্রভুক, অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ,
ইচহাকৰ ঈশ্বৰ, যােকাবৰ ঈশ্বৰ বুিল মতাত, মৃত েয পুনৰুিত্থত হয়,
েতওঁ ইয়ােক প্রকাশ কিৰিছল 38 এিতয়া েতওঁ মৃত েলাকৰ ঈশ্বৰ
নহয়, িকন্তু জীিৱত েলাক সকলৰেহ ঈশ্বৰ; িকয়েনা েতওঁৰ সম্বেন্ধ
সকেলা জীয়াই আেছ ”‡

39 তােত েকােনা েকােনা িবধানৰ অধয্াপেক উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ
গুৰু, আপুিন ভাল ৈকেছ ” 40 িকয়েনা েতওঁক পুনৰ েকােনা কথা
সুিধবৈল েতওঁেলাকৰ সাহস নহ’ল

41 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “খ্রীষ্ট েয দায়ুদৰ সন্তান, ইয়াক
েকেনৈক কয়? 42 িকয়েনা দায়ুেদ িনেজ গীতমালা পুস্তকত ৈকেছ,§

* 20 অধয্ায়:35 প্র 3:4 † 20 অধয্ায়:37 যা 3:5 ‡ 20 অধয্ায়:38 েৰা
6:10, 11 § 20 অধয্ায়:42 গীত 110:1, পঁা 2:36
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প্রভুেৱ েমাৰ প্রভুক ক’েল,
‘েমাৰ েসঁা হােত বিহ থাকা,
43 েযিতয়াৈলেক মই েতামাৰ শত্রুেবাৰক েতামাৰ ভিৰ-পীৰা নকেৰঁা ’

44 এইদেৰ দায়ুেদ েতওঁক ‘প্রভু’ বুিলেল; েতেনহেল েতওঁ
েকেনৈক দায়ুদৰ সন্তান হ’ব পােৰ?”

অধয্াপক সকলৰ পৰা সাৱধােন থািকবৈল আেদশ
45 পােছ সকেলা েলােক শুনাৈক, েতওঁ েতওঁৰ িশষয্ সকলক

ক’েল, 46 “এেতেক েতওঁেলাকৈল সাৱধান েহাৱা, িয সকল িবধানৰ
অধয্াপেক দীঘল বস্ত্র িপিন্ধ ফুিৰবৈল ইচ্ছা কেৰ আৰু হাট-বজাৰত
নমস্কাৰ িবচােৰ, নাম-ঘৰত প্রধান আসন আৰু েভাজনত প্রধান
ঠাইেবাৰ ভালপায়; 47 আৰু বাৰী-িবধৱা সকলৰ ঘৰ-বাৰী গ্রাস কিৰ
দীঘল প্রাথর্নােৰ ছদ্মেবশ ধেৰ, েতওঁেলােক অৱেশয্ অিধক দণ্ড
পাব ”

21 অধয্ায়
প্রকৃত দানশীলা মিহলাক প্রশংসা কৰা

1 পাছত* েতওঁ চকু তুিল চাই, ধনী েলাক সকলক দান পাত্রত
ধন সুমুৱাই িদয়া েদিখেল 2 েকােনা এগৰাকী দুখীয়া িবধৱাই তাত
দুই পইচা সুমুৱাই িদয়াও েদিখেল 3 তােত েতওঁ ক’েল, “মই
েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েসই েলাক সকলতৈক এই দুখীয়া িবধৱা
গৰাকীেয় অিধক িদেল † 4 িকয়েনা েতওঁেলাক সকেলােৱ িনজ
িনজ অিতিৰক্ত সম্পিত্তৰ পৰা দান িদেল৷ িকন্তু েতওঁৰ ধনৰ নাটিন
েহাৱােতা, জীিৱকাৈল িয আিছল, েসই আটাইিখিনেক িদেল ”

খ্রীষ্টৰ পুনৰাগমনৰ িবষেয় জেনাৱা
5 পাছত েকােনা েকােনােৱ ‘উত্তম িশল আৰু উৎসগর্ কৰা দ্রেবয্েৰ

িযৰূচােলম মিন্দৰ েকেন িবভূিষত’ বুিল েকাৱাত, েতওঁ ক’েল, 6 “এই
িযেবাৰ বস্তু েদিখছা; েযিতয়া সময় আিহব, ইয়াৰ এটা িশলৰ ওপৰত
এটা িশল নাথািকব, সকেলােবাৰ েপেলাৱা হ’ব ”
* 21 অধয্ায়:1 মাকর্ 12:41-44 † 21 অধয্ায়:3 2 কিৰ 8:12
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7 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েহ গুৰু, েতেনহেল
এইেবাৰ েকিতয়া হ’ব? আৰু এইেবাৰ ঘিটবৈল উদয্ত েহাৱাৰ িচন
িক?” 8 তােত যীচুেৱ ক’েল, “েতামােলাক েযন ভ্রান্ত েনােহাৱা,
এই কাৰেণ সাৱধান েহাৱা ‡িকয়েনা অেনেক েমাৰ নােমেৰ আিহ,
‘মেয়ই েসই জন’ আৰু ‘কাল ওচৰ’, এই বুিল েযিতয়া ক’ব; েতিতয়া
েতামােলােক েতওঁেলাকৰ পাছত নাযাবা 9 েযিতয়া েতামােলােক ৰণ
আৰু হুৰামুৰাৰ বাতর্ া শুনা, েতিতয়া ভয়াতুৰ নহ’বা;§িকয়েনা এই
সকেলােবাৰ ঘিটবই লািগব; িকন্তু েতিতয়াই েশষ নহয় ”

10 েতিতয়া েতওঁ পুনৰ েতওঁেলাকক ক’েল, “জািতৰ িবৰুেদ্ধ
জািত, ৰাজয্ৰ িবৰুেদ্ধ ৰাজয্ উিঠব; 11আৰু বৰ বৰ ভূিমকম্প হ’ব,
ঠােয় ঠােয় আকাল আৰু মহামাৰী হ’ব; আকাশৰ পৰা ভয়ঙ্কৰ লক্ষণ
আৰু মহৎ িচন ওলাব

12 িকন্তু এই সকেলা ঘটনা ঘটাৰ পূবর্েত, মানুেহ েতামােলাকৰ
ওপৰত হাত িদ েতামােলাকক তাড়না কিৰব; নাম-ঘৰআৰু বন্দীশালত
েশাধাই িদব;*আৰু েমাৰ নামৰ কাৰেণ েতামােলাকক ৰজা আৰু
েদশািধপিতৰ আগৈল িনয়া হ’ব 13সাক্ষয্ৰ অেথর্ এটা সুেযাগ পাবৈল
এই সকেলা কথা েতামােলাকৈল ঘিটব

14 এেতেক উত্তৰ িদবৈল আেগেয় িচন্তা নকিৰবৈল, েতামােলাকৰ
মনত িনশ্চয় কৰা; 15 িকয়েনা েতামােলাকৰ িবেৰাধী সকলৰ
েকােনও প্রিতেশাধ বা প্রতুয্ত্তৰ কিৰব েনাৱাৰা বাকয্ আৰু জ্ঞান মই
েতামােলাকক িদম †

16 আৰু িপতৃ-মাতৃ, ভাই-ককাই, জ্ঞািত-কুটুম্ব আৰু বনু্ধ সকলৰ
দ্বাৰাই েতামােলাক শত্রুৰ হাতত সমিপর্ত হ’বা, তােত েতামােলাকৰ
িকছুমানক েতওঁেলােক বধ কৰাব 17 েতামােলাক েমাৰ নামৰ বােব
সকেলােৰ ঘৃণাৰ পাত্র হ’বা ‡ 18 িকন্তু েতামােলাকৰ মূৰৰ এডােলা

‡ 21 অধয্ায়:8 ইিফ 5:6; 2 িথ 2:3 § 21 অধয্ায়:9 গীত 46:1-3 * 21
অধয্ায়:12 পঁা 4:3; 5:18; 12:4; 16:24 † 21 অধয্ায়:15 পঁা 6:10 ‡ 21
অধয্ায়:17 মিথ 10:22; েযা 17:14
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চুিল নষ্ট নহ’ব 19 েতামােলােক িনজ ৈধযর্েৰ,§িনজ িনজ প্রাণ লাভ
কিৰবা

20 েযিতয়া িযৰূচােলম ৈসনয্ সকলৰ দ্বাৰাই েবিৰ ধৰা েদিখবা,
েতিতয়া তাৰ ধ্বংস ওচৰ চািপল বুিল জািনবা 21 েতিতয়া িযহুদীয়াত
থকা েলাক সকল পবর্তৈল পলাই যাওঁক; আৰু নগৰ খনত থকা েলাক
সকল ওলাই যাওঁক; আৰু গােৱঁ ভূেৱঁ থকা মানুহ নগৰৰ িভতৰৈল
েনােসামাওক 22 এই িদনেবাৰ হ’ল প্রিতেশাধৰ িদন; শাস্ত্রৰ বাণী
অনুসােৰ িসদ্ধ হবৈল এইদেৰ হ’ব

23 েসই সময়ত গভর্ ৱতী আৰু িপয়াহ িদয়া িতেৰাতা সকলৰ সন্তাপ
হ’ব! িকয়েনা েদশ খনত অিতশয় দুখ আৰু এই েলাক সকলৰ
ওপৰত েক্রাধ হ’ব 24 েতওঁেলাক তেৰাৱালৰ আঘাতত পিৰব আৰু
সকেলা েদশৈল বন্দী কিৰ িনয়া হ’ব; আৰু অনা-ইহুদী মানুহৰ কাল
সমূ্পণর্ েনােহাৱাৈলেক িযৰূচােলম অনা-ইহুদী মানুহৰ ভিৰেৰ গচকা
হ’ব

25 েতিতয়া সূযর্, চন্দ্রআৰু তৰােবাৰত নানা িচন ওলাব৷ পৃিথৱীেতা,
সাগৰ আৰু েঢৗৰ তজ্জর্ ন-গজ্জর্ নৰ কাৰেণ বয্াকুল েহাৱা জািতেবাৰৰ
েক্লশ হ’ব৷ 26 পৃিথৱীত িয িয ঘিটব, তাৰ িচন্তাত আৰু ভয়ত
মানুহেবাৰ িবমূিচ্ছর্ ত হ’ব; িকয়েনা আকাশৰ পৰাক্রমেবাৰ লেৰাৱা
হ’ব

27 েতিতয়া পৰাক্রমআৰু মহা প্রতােপেৰ মানুহৰ পুত্রক েমঘত অহা
েদিখব * 28 িকন্তু এইেবাৰ ঘটনা ঘিটবৈল আৰম্ভ হ’েল, মূৰ দািঙ
ওপৰৈল েচাৱা, িকয়েনা েতামােলাকৰ পিৰত্রাণ ওচৰ চািপেছ ”

29 পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক এটা দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “িডমৰু আিদ
সকেলা গছ েচাৱা; 30 েসইেবাৰ কঁুিহপাত েমলা েদিখেল, েতিতয়া
জহকাল ওচৰ ৈহেছ বুিল েতামােলােক িনেজ জানা 31 েসইদেৰ,
েযিতয়া েতামােলােক এইেবাৰ ঘটা েদিখবা, েতিতয়া ঈশ্বৰৰ ৰাজয্
ওচৰ ৈহ আিহেছ বুিল জািনবা

§ 21 অধয্ায়:19 ইব্রী 10:36; যাক 1:4 * 21 অধয্ায়:27 প্র 1:7; 14:14
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32 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, এই কালৰ েলাক সকল লুপ্ত
েহাৱাৰ আেগেয় সকেলা ঘিটব 33 স্বগর্ আৰু পৃিথৱী লুপ্ত হ’ব; িকন্তু
েমাৰ বাকয্ লুপ্ত নহ’ব †

34 িকন্তু এই জীৱনৰ িচন্তা, মত্ততা আৰু অপিৰিমত েভাজনৰ দ্বাৰাই
েতামােলাকৰ হৃদয় েযন ভাৰাগ্রস্ত নহয় আৰু ফান্দৰ িনিচনা‡েসইিদন
েযন েতামােলাকৈল অকস্মােত নােহ, এই কাৰেণ েতামােলােক িনেজ
সাৱধােন থািকবা § 35 িকয়েনা েসইিদন পৃিথৱীত বসিত কৰা সকেলা
েলাকৰ ওপৰৈল আিহব

36 িকন্তু এই সকেলা ঘিটব লগা ঘটনাৰ পৰা েতামােলাক সািৰবৰ
বােব আৰু মানুহৰ পুত্রৰ আগত িথয় হবৈল েযন সমথর্ েহাৱা, এই
কাৰেণ সকেলা সময়েত পৰ িদ প্রাথর্না কিৰ থািকবা৷”

37 েসই সময়ত েতওঁ িদনত মিন্দৰত ৈগ উপেদশ িদ আিছল; আৰু
ৰািত বািহৰৈল ৈগ, ৈজতুন নােমেৰ পবর্তত কটাইিছল 38 সকেলা
মানুেহ মিন্দৰত েতওঁৰ কথা শুিনবৰ বােব ৰািতপুৱা েসানকােল েতওঁৰ
ওচৰৈল আিহিছল

22 অধয্ায়
যীচুৰ িবপেক্ষ কুমন্ত্রণা

1 েসই সময় খিমৰ েনােহাৱা পবর্ৰ ওচৰ েহাৱাত, এই পবর্ক িনস্তাৰ-
পবর্ েবালা হয়, 2 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক
সকেল েকেনৈক যীচুক বধ কিৰব পােৰ, তােৰ উপায় িবচািৰেল;
িকয়েনা েতওঁেলােক েলাক সকলক ভয় কিৰিছল

3 েতিতয়া বাৰ জন পঁাচিনৰ মাজৰ িযহূদা, যাৰ উপনাম
ঈষ্কিৰেয়াতীয়া, েতওঁৰ িভতৰত চয়তান েসামাল 4 তােত েতওঁ ৈগ,
েকেনৈক যীচুক েতওঁেলাকৰ হাতত েশাধাই িদব পােৰ, েসই িবষেয়
প্রধান পুেৰািহত আৰু েসনাপিত সকলৰ ৈসেত কথা-বাত্তর্ া হ’ল
† 21 অধয্ায়:33 িযচ 40:8 ‡ 21 অধয্ায়:34 1 িথ 5:2; 2 িপ 3:10; প্র 16:15
§ 21 অধয্ায়:34 েৰা 13:12, 13; 1 িথ 5:6-8; 1 িপ 4:7
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5 েতিতয়া েতওঁেলােক আনিন্দত হ’ল আৰু েতওঁক ধন িদবৈল
সন্মত হ’ল 6 তােত েতওঁ মািন্ত হ’ল* আৰু েলাক সকল
নথকা সময়ত, েতওঁেলাকৰ হাতত েতওঁক েশাধাই িদবৈল সুেযাগ
িবচািৰেল

যীচুেৱ িনস্তাৰ পবর্ৰ েভাজ পালন কৰা আৰু প্রভু-েভাজ স্থাপন
কৰা

7 খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ িদন, িযিদনা িনস্তাৰপবর্ৰ েমৰ বিল িদব
লােগ, েসইিদন উপিস্থত েহাৱাত, 8 যীচুেৱ িপতৰ আৰু েযাহনক
পিঠয়াই িদ ক’েল, “েতামােলাক েযাৱা, আিম েভাজন কিৰবৈল
িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ যুগুত কৰাৈগ ” 9 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক
সুিধেল, “আিম ক’ত যুগুত কৰােতা আপুিন ইচ্ছা কেৰ?”

10 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েচাৱা, েতামােলােক নগৰৰ
িভতৰত েসামােলই, পানী একলহ ৈল অহা এজন মানুেহ েতামােলাকক
লগ ধিৰব৷ েতওঁ িয ঘৰত েসামায়, েতামােলােক েতওঁৰ পােছ পােছ
ৈগ েসই ঘৰত েসামাবা৷ 11 েতিতয়া ঘৰৰ গৰাকীক ক’বা, ‘গুৰুেৱ
েতামাক কবৈল ৈকেছ, েবােল মই িয ঠাইত েমাৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত
িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ খাম, েসই আলহী-েকাঠািল ক’ত আেছ’?

12 তােত েসই মানুেহ সেজাৱা ওপৰ-মহলৰ এটা ডাঙৰ েকঁাঠািল
েতামােলাকক েদখুৱাই িদব৷ তােত েতামােলােক যুগুত কিৰবা ”
13 েতিতয়া েতওঁেলাক গ’ল আৰু েতওঁ েকাৱাৰ দেৰ তাত
সকেলােবাৰ পােল৷ পাছত েতওঁেলােক তােত িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ
যুগুত কিৰেল

14 সময় েহাৱাত, েতওঁ পঁাচিন সকলৰ ৈসেত েভাজনত বিহল
15 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ দুখেভাগৰ আেগেয়
েতামােলােক ৈসেত এই িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ খাবৈল মই বৰ ইচ্ছা
কিৰেলঁা 16 িকয়েনা মই েতামােলাকক কওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত এেয়
িসদ্ধ েনােহাৱাৈলেক, মই এই েভাজ পুনৰ নাখাওঁ ”

17 পাছত যীচুেৱ পান-পাত্র ৈল স্তুিত কিৰ ক’েল, “এইেটা েলাৱা
আৰু েতামােলাকৰ মাজত ভগাই েলাৱা; 18 িকয়েনা মই েতামােলাকক
* 22 অধয্ায়:6 জক 11:12



লূেক িলখা শুভবাতর্ া 22 অধয্ায়:19 xc লূেক িলখা শুভবাতর্ া 22 অধয্ায়:29

কওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ আিহ েনােপাৱাৈলেক মই এিতয়াৰ পৰা আৰু
দ্রাক্ষাগুিটৰ ৰস পান নকেৰঁা ”

19 তাৰ পাছত† িপঠা ৈল েতওঁ স্তুিত কিৰেল আৰু ভািঙ
েতওঁেলাকক িদ ক’েল, “এেয় েতামােলাকৰ কাৰেণ দান কৰা েমাৰ
শৰীৰ; েমাক সুৱঁিৰবৈল ইয়ােক কিৰবা ” 20 িপঠা েভাজন কৰাৰ
পাছত, েসইদেৰ পান-পাত্রেকা ৈল ক’েল, “েতামােলাকৰ কাৰেণ
উিলওৱা েমাৰ েতজৰ দ্বাৰাই েহাৱা িয নতুন িনয়ম, েসেয় এই৷

21 িকন্তু েচাৱা, েমাক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদওঁতা জন
েমােৰ ৈসেত েমজেত আেছ 22 িকয়েনা েযেনৈক িনৰূপণ কৰা
ৈহিছল,‡েতেনৈক মানুহৰ পুত্রৰ গিত হ’ব হয়, িকন্তু িয মানুহৰ দ্বাৰাই
েতওঁক েশাধাই িদয়া হব, েতওঁ সন্তাপৰ পাত্র!” 23তােত েতওঁেলাকৰ
মাজৰ েকােন এই কমর্ কিৰব, েসই িবষেয় ইজেন িসজেন েসাধা-সুিধ
কিৰবৈল ধিৰেল

িশষয্ সকলক অনুেযাগ কৰা, আৰু িপতৰক সতকর্ কৰা
24 েতওঁেলাকৰ মাজত েকান জনক েশ্রষ্ঠ বুিল মনা হ’ব, েসই

িবষেয় েতওঁেলাকৰ িভতৰত বাদ-িববাদ হ’ল § 25 িকন্তু েতওঁ
েতওঁেলাকক ক’েল, “অনা-ইহুদী ৰজা সকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰত
ৰাজত্ব কেৰআৰু েতওঁেলাকৰ মাজত ক্ষমতা েপাৱা অিধকাৰী সকলক
‘উপকাৰক’ বুিল েকাৱা হয়

26 িকন্তু েতামােলাক েতেনকুৱা নহবা৷ েতামােলাকৰ মাজত িয
জন েশ্রষ্ঠ, েতওঁ সৰু এজনৰ িনিচনা হওক; আৰু িয জন প্রধান,
েতওঁ পিৰচাৰকৰ িনিচনা হওক 27 িকয়েনা িবেবচনা কৰােচান, েকান
েশ্রষ্ঠ? েভাজনত বহা জন েন, পিৰচাৰক জন? েভাজনত বহা
জন নহয় েন? িকন্তু মই পিৰচাৰকৰ িনিচনাৈক েতামােলাকৰ মাজত
আেছঁা৷*

28 িকন্তু েতামােলাক েমাৰ সকেলা পৰীক্ষাৰ সময়ত, েমাৰ লগত
থকা েলাক ৈহছা৷ 29 েমাৰ িপতৃেয় েযেনৈক েমাক ৰাজয্ দান কিৰেল,
† 22 অধয্ায়:19 1 কিৰ 11:23-26 ‡ 22 অধয্ায়:22 পঁা 2:23; 4:28 § 22
অধয্ায়:24 মিথ 20:25, 26; মাকর্ 9:34: 10:42; লূক 9:46 * 22 অধয্ায়:27
মিথ 20:26-28; েযা 13:13, 14; িফল 2:7
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েসইদেৰ েতামােলাকেকা মই ৰাজয্†দান কিৰেলঁা, 30 েমাৰ েমজত
েযন েভাজন-পান কিৰবা, এই কাৰেণ মেয়া েতামােলাকৰ বােব ৰাজয্
িনেয়াজন কিৰ ৈথেছঁা৷ তােত েতামােলােক িসংহাসনত বিহ ইস্রােয়লৰ
বাৰ ৈফদৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবা

31 িচেমান, িচেমান, েচাৱা, ধান চলাৰদেৰ চািলবৈল, চয়তােন
েতামােলাকক তাৰ িনজৰ কিৰ ল’ব খুিজেল; 32 িকন্তু েতামাৰ িবশ্বাস
েযন েলাপ নাপায়, এই কাৰেণ, মই েতামাৰ অেথর্ প্রাথর্না কিৰেলঁা;
আৰু‡তুিম মন পালেটাৱাৰ পাছত, েতামাৰ ভাইসকলেকা িবশ্বাসত
িস্থৰ ৈহ থািকবৈল উদগাবা ”

33 পাছত িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু, আেপানাৰ ৈসেত
বন্দীশাল আৰু মৰণৈলেকা যাবৰ বােব মই যুগুত ৈহ আেছঁা ”
34 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “েহ িপতৰ, মই েতামাক কওঁ, তুিম েয
েমাক জানা, ইয়ােক িতিন বাৰ অস্বীকাৰ নকৰাৈলেক, আিজ কুকুৰাই
ডাক িনিদব ”

35 পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েযিতয়া িবনা ধন,
পাদুকা, েমানা আৰু েজােলাঙােৰ, েতামােলাকক পিঠয়াইিছেলা,
েতিতয়া েতামােলাকৰ েকােনা বস্তুৰ অভাৱ ৈহিছল েন?” েতওঁেলােক
ক’েল, “েকােনা অভাৱ েহাৱা নািছল ” 36 েতিতয়া েতওঁ
েতওঁেলাকক ক’েল, “িকন্তু এিতয়া যাৰ ধনৰ েমানা আেছ, েতওঁ
তাক লওঁক; েসইদেৰ েজােলাঙাও লওঁক; আৰু যাৰ তেৰাৱাল নাই,
েতওঁ িনজৰ েচালা েবিচ এখন তেৰাৱাল িকনক

37 িকয়েনা মই েতামােলাকক কওঁ, এই িয বচন িলখা§আেছ,
েসেয় েমাত িসদ্ধ হ’ব লােগ; ‘েতওঁ িবধানহীন সকলৰ লগত গণয্
হ’ল৷’ িকয়েনা েমােৰই সম্বন্ধীয় কথা িসদ্ধ ৈহ আিহেছ ” 38 েতিতয়া
েতওঁেলােক ক’েল, “েহ প্রভু, চাওক! ইয়াত দুখন তেৰাৱাল
আেছ ” েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েসেয় যেথষ্ট ”

েগৎিচমানীত যীচুৰ আন্তিৰক যাতনা
† 22 অধয্ায়:29 মিথ 8:11; লূক 12:32; 14:15; প্র 19:9 ‡ 22 অধয্ায়:32
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39 পাছত েতওঁ বািহৰৈল ওলাই, েতওঁৰ িনয়মৰ দেৰ ৈজতুন
পবর্তৈল গ’ল; আৰু িশষয্ সকল েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল 40 েসই
ঠাই পাই েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “পৰীক্ষাত েযন নপৰা, এই
কাৰেণ প্রাথর্না কৰা ”*

41 পাছত েতওঁ এটা িশলৰ দিল সমান আতৰ ৈগ আঁঠুকািঢ় প্রাথর্না
কিৰ ক’েল, 42 “েহ িপতৃ, যিদ েতামাৰ ইচ্ছা হয়, েতেনহেল এই
দূখৰ পান-পাত্র েমাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ কৰা; তথািপ েমাৰ ইচ্ছা
নহয়,†েতামােৰই ইচ্ছা িসদ্ধ হওক ”

43 েতিতয়া স্বগর্ৰ পৰা এজন দূেত েতওঁক েদখা িদ, শিক্ত দান
কিৰেল 44 পাছত েতওঁ অিত যাতনা পাই‡ বৰৈক প্রাথর্না কিৰব
ধিৰেল; আৰু েগাট বািন্ধ মািটৈল ৈব েযাৱা েতজৰ িনিচনাৈক, েতওঁৰ
ঘাম েতজময় ৈহ গ’ল

45 পাছত েতওঁ প্রাথর্না কিৰ উিঠ, িশষয্ সকলৰ ওচৰৈল
আিহল আৰু েতওঁেলাকক েশাকত ভাগিৰ শুই েযাৱা েদিখ ক’েল,
46 “েতামােলােক িকয় শুইছা? পৰীক্ষাত েযন নপৰা, এই কাৰেণ
উিঠ প্রাথর্না কৰা ”

শত্রুৰ হাতত সমিপর্ত েহাৱা
47 েতওঁ কথা ৈক থােকােতই, বাৰ জন পঁাচিনৰ লগৰ িযহূদাৰ

েনতৃত্বত এদল মানুহ আিহ েসই ঠাইত উপিস্থত হ’ল তােত েতওঁ
চুমা খাবৈল যীচুৰ ওচৰ চািপ গ’ল 48 িকন্তু যীচুেৱ তাক ক’েল,
“েহ িযহূদা, তুিম চুমােৰেহ মানুহৰ পুত্রক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদছা
েন?”

49 পাছত িক ঘিটব, তােক েদিখ েতওঁৰ সঙ্গী সকেল ক’েল, “েহ
প্রভু, আিম তেৰাৱােলেৰ আঘাত কিৰম েন?” 50 আৰু েতওঁেলাকৰ
েকােনা এজেন মহা-পুেৰািহতৰ দাস এজনক আঘাত কিৰ, তাৰ েসঁা
কাণ খন কািট েপলােল 51 েতিতয়া যীচুেৱ সিমধান িদ ক’েল,
“ইয়ােকা সহন কৰা ” পােছ েতওঁৰ কাণ খন চুই, েতওঁক সুস্থ
কিৰেল
* 22 অধয্ায়:40 মিথ 6:13 † 22 অধয্ায়:42 েযা 5:30; 6:38 ‡ 22
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52 েতিতয়া েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ অহা প্রধান পুেৰািহত, মিন্দৰৰ
েসনাপিত আৰু পিৰচাৰক সকলক যীচুেৱ ক’েল, “েযেনৈক
ডকাইতৰ িবৰুেদ্ধ ওলাই আহা, েতেনৈক েমাৰ িবৰুেদ্ধও
েতামােলােক তেৰাৱাল আৰু টােঙান ৈল ওলাই আিহলা েন?
53 েযিতয়া মই িনেতৗ েতামােলাকৰ লগত মিন্দৰত আিছেলঁা, েতিতয়া
েতামােলােক েমাৰ িবৰুেদ্ধ হাত েনেমিললা; িকন্তু এেয় েতামােলাকৰ
সময় আৰু আন্ধাৰৰ অিধকাৰ ”

িপতেৰ যীচুক িতিন বাৰ অস্বীকাৰ কৰা
54 পাছত েতওঁেলােক েতওঁক ধিৰ িনেল, আৰু মহা-পুেৰািহতৰ

ঘৰৈল ৈল গ’ল; িকন্তু িপতেৰ এক দূৰত্ব ৰািখ পােছ পােছ গ’ল
55 পাছত েচাতালৰ মাজ মিজয়াত েতওঁেলােক জুই জ্বলাই এেকলেগ
বেহােত, িপতেৰও েতওঁেলাকৰ মাজত বিহল

56 েতওঁ বিহ থােকঁােত জুইৰ েপাহৰত, েকােনা এজনী চাকৰণীেয়
েদখা পাই, েতওঁৈল এেকথেৰ চাই ক’েল, “এই মানুহ জেনা েতওঁৰ
লগত আিছল ” 57 িকন্তু েতওঁ অস্বীকাৰ কিৰ ক’েল, “েহ নাৰী, মই
েতওঁক িচিন নাপাও ” 58অলপ সময়ৰ পাছত, আন এজেন েতওঁক
েদখা পাই ক’েল, “তুিমও েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজন ” িকন্তু িপতেৰ
ক’েল, “েহ’ৰা, মই নহওঁ ”

59 প্রায় এঘন্টা মানৰ পাছত, আন েকােনা এজেন দৃঢ়ৈক ক’েল,
“সঁচা, এই মানুহ জেনই েতওঁৰ লগত আিছল; িকয়েনা েতওঁ এজন
গালীলীয়া ” 60 িকন্তু িপতেৰ ক’েল, “েহৰা, তুিম িক ৈকছা, মই
েতওঁক নাজােনােৱই ” এই কথা কওঁেতই, কুকুৰাই ডাক িদেল

61 তােত প্রভুেৱ ঘূিৰ িপতৰৈল চাওেত, এই িয কথা প্রভুেৱ
েতওঁক ৈকিছল, ‘কুকুৰাই ডাক িদয়াৰ আেগেয়, তুিম িতিন বাৰ েমাক
অস্বীকাৰ কিৰবা৷’ 62 েসই কথা সঁুৱিৰ েতওঁ বািহৰৈল ৈগ, অিত
েশােকেৰ কািন্দবৈল ধিৰেল §

63 পাছত িয সকল েলােক যীচুক ধিৰ ৰািখিছল, েতওঁেলােক
েতওঁক িবদ্রূপ কিৰ েকাবােল; 64 আৰু কােপােৰেৰ েতওঁৰ চকু
§ 22 অধয্ায়:62 2 কিৰ 7:10, 11
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বািন্ধ সুিধেল, “েতামাক েকােন মািৰেল, ইয়াক ভাববাণীেৰ েকাৱা?”
65 আৰু িনন্দা কিৰ যীচুৰ িবৰুেদ্ধ আন আন বহু কথা ক’েল

মহাসভাৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ
66 পাছত িদন হ’লত, প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক

সকলৰ ৈসেত েলাক সকলৰ পিৰচাৰক সকল েগাট খােল৷
েতওঁেলােক েতওঁক মহাসভাৈল আিনেল, 67 েতওঁেলােক ক’েল,
“তুিম যিদ খ্রীষ্ট েহাৱা, েতেনহেল আমাক েকাৱা ” িকন্তু
েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “যিদও েতামােলাকক কওঁ, তথািপ
েতামােলােক েমাক িবশ্বাস নকিৰবা, 68 আৰু যিদও সুেধা, তথািপ
উত্তৰ িনিদবা

69 িকন্তু এিতয়াৰ পৰা মানুহৰ পুত্র ঈশ্বৰৰ পৰাক্রমৰ েসঁা হােত
বিহ থািকব ”* 70 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, “েতেনহেল
তুিম ঈশ্বৰৰ পুত্র েন?” যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােকই
েকাৱা েয, মই হওঁ ” 71 েতিতয়া েতওঁেলােক ক’েল, “আমাৰ অনয্
সাক্ষয্ৰ িক প্রেয়াজন আেছ? িকয়েনা আিম িনেজ এওঁৰ মুখৰ পৰাই
এিতয়া শুিনেলঁা ”

23 অধয্ায়
পীলাত আৰু েহেৰাদৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ; প্রাণদণ্ডৰ

আজ্ঞা
1 ইয়াৰ পাছত েতওঁেলাকৰ েগােটই েলাক সকেল উিঠ পীলাতৰ

আগৈল যীচুক ৈল আিহল৷ 2 েতওঁেলােক েতওঁক অপবাদ িদ কবৈল
ধিৰেল, েবােল, “আিম েদিখেছঁা েয, এই মানুহজন চীজাৰক কৰ
িদবৈল িনেষধ কেৰঁাতা আৰু িনজেক িনেজ অিভিষক্ত *ৰজা বুিল
আমাৰ েদশীয় মানুহক িবপেথ িনওঁতা৷”

3 েতিতয়া পীলােত েতওঁক সুিধেল, “তুিম ইহুদী সকলৰ ৰজা েন?”
তােত যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “তুিমেয়ই ৈকছা ” 4 েতিতয়া পীলােত
প্রধান পুেৰািহত আৰু েলাক সকলক ক’েল, “মই এই মানুহ জনৰ
* 22 অধয্ায়:69 ইব্রী 1:3; 8:1 * 23 অধয্ায়:2 অিভিষক্ত খ্রীষ্ট
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িবৰুেদ্ধ েকােনা েদাষ িবচািৰ নাপােলঁা ”† 5 িকন্তু েতওঁেলােক পুণৰ
ক’েল, “এই মানুহ জেন গালীল প্রেদশৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ েগােটই
িযহুদীয়াত আৰু এিতয়া এই ঠাইেতা েলাক সকলক উপেদশ িদ উচতাই
আেছ ”

6 পীলােত ইয়ােক শুিন, মানুহ জন গালীলীয়া েন? এই বুিল
সুিধেল 7 পাছত েতওঁক েহেৰাদ ৰজাৰ ক্ষমতাধীন এেলকাৰ িভতৰৰ
বুিল পীলােত জািনবৈল েপাৱাত, েতওঁক েহেৰাদৰ ওচৰৈল পিঠয়াই
িদেল; িকয়েনা েসই সময়ত েতেৱঁা িযৰূচােলমেত আিছল

8 েযিতয়া েহেৰােদ যীচুক েদিখেল, েতওঁ অিতশয় আনিন্দত হ’ল;
িকয়েনা বহু িদনৰ পৰা েতওঁক চাবৈল ইচ্ছা কিৰ আিছল৷ েতওঁ েতওঁৰ
িবষেয় শুিনিছল, েসেয় েতওঁ কৰা পৰাক্রম কাযর্ চাবৈল েতওঁ আশাও
কিৰিছল৷ 9 েতিতয়া েহেৰােদ অেনক কথা সুিধেল, িকন্তু যীচুেৱ
েতওঁক এেকা উত্তৰ িনিদেল ‡ 10আৰুপ্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ
অধয্াপক সকেল উগ্র ৈহ বৰৈক েতওঁক অপবাদ িদ আিছল

11 পাছত েহেৰােদ েতওঁৰ েসনা সকেলােৰ ৈসেত যীচুক েহয়জ্ঞান
আৰু িবদ্রূপ কিৰ, § ৰাজকীয় বস্ত্র িপন্ধাই পীলাতৰ ওচৰৈল আেকৗ
পিঠয়াই িদেল 12 েসই িদনৰ পৰা েহেৰাদ আৰু পীলাত পৰস্পৰ বনু্ধ
হ’ল (ইয়াৰ আেগেয় েতওঁেলাকৰ মাজত শত্রু ভাব আিছল) ৷

13পাছত পীলােত প্রধান পুেৰািহত, শাসনকতর্ া সকলকআৰু েলাক
সকলক মািত েগাট খুৱােল৷ 14 আৰু েতওঁেলাকক ক’েল, “েলাক
সকলক অপেথ িনওঁতা বুিল, এই মানুহ জনক েমাৰ ওচৰৈল আিনলা;
িকন্তু েচাৱা মই েতামােলাকৰ আগত েসাধ-িবচাৰ কিৰ, েতামােলােক
অপবাদ িদয়া কথাত েতওঁৰ এেকা েদাষ নাপােলঁা

15 েহেৰােদও এেকা েদাষ নাপােল; িকয়েনা েতওঁ পুনৰ আমাৰ
ওচৰৈল এওঁক পিঠয়াই িদেল আৰু েচাৱা, এওঁ প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্
েকােনা কমর্ কৰা নাই 16 এই েহতুেক এওঁক শািস্ত িদ এিৰ িদম ”*

† 23 অধয্ায়:4 ইব্রী 7:26; 1 িপ 2:22 ‡ 23 অধয্ায়:9 িযচ 53:7 § 23
অধয্ায়:11 িযচ 53:3 * 23 অধয্ায়:16 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত এইদেৰ িলখা
আেছ, 17 পদ: েসই পবর্ৰ সময়ত েতওঁেলাকৈল এজনক মুকিল কিৰ িদবলগীয়া আিছল৷
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17 েসই পবর্ৰ সময়ত েতওঁেলাকৈল এজনক মুকিল কিৰ িদবলগীয়া
আিছল

18 িকন্তু সকেলােৱ এেকলেগ আটাহ পািৰ ক’েল, “ইয়াক দূৰ
কৰক; বাৰাব্বাক আমাৰ বােব মুকিল কৰক ”† 19 েসই বাৰাব্বাই
নগৰৰ মাজত ৰাজেদ্রাহ আৰু নৰ-বধ কৰাৰ কাৰেণ তাক বন্দীশালত
েথাৱা ৈহিছল

20 তােত পীলােত যীচুক মুকিল কিৰবৈল ইচ্ছা কিৰ, েতওঁেলাকক
আেকৗ ক’েল, 21 িকন্তু েতওঁেলােক আটাহ পািৰ ক’েল, “তাক কু্রচত
িদয়ক, কু্রচত িদয়ক৷” 22 েতিতয়া েতওঁ তৃতীয়বােৰা েতওঁেলাকক
ক’েল, “িকয়? এই মানুহ জেন িক েদাষ কিৰেল? প্রাণদণ্ডৰ েকােনা
কাৰণ মই িবচািৰ েপাৱা নাই; এই েহতুেক এওঁক শািস্ত িদ এিৰ িদম ”

23 িকন্তু েতওঁেলােক দাবী কিৰেল; েতওঁক েযন কু্রচত িদয়া হয়,
এই আশেয়েৰ আঁেকাৰেগাজ ৈহ বৰ মােতেৰ িনেবদন কিৰেল তােত
পীলাত েতওঁেলাকৰ বৰ মাতত পিতয়ন গ’ল৷ 24 েতিতয়া পীলােত
েতওঁেলাকৰ েসই িনেবদনৰ দেৰ কিৰবৈল ৰায় িদেল 25 পাছত
ৰাজেদ্রাহ আৰু নৰ-বধ কৰাৰ কাৰেণ বন্দীশালত েথাৱা িয জনক
েতওঁেলােক খুিজিছল, েসই জনক েতওঁ মুকিল কিৰ িদেল৷ িকন্তু
যীচুক েতওঁেলাকৰ ইচ্ছাত েশাধাই িদেল

কু্রচত যীচুৰ মৃতুয্
26 পাছত েতওঁেলােক েতওঁক ৈল যাওঁেত গঁাৱৰ পৰা অহা িচেমান

নােমেৰ এজন কুৰীণীয়া মানুহক ধিৰ যীচুৰ পােছ পােছ কু্রচেটা ৈল
যাবৈল েতওঁৰ কান্ধত তুিল িদেল

27 তােত মানুহৰ এটা বৃহৎ দল আৰু েতওঁৈল িহয়া ভুকুৱাই িবলাপ
কৰা অেনক মিহলা েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল 28 িকন্তু যীচুেৱ
েতওঁেলাকৈল ঘূিৰ ক’েল, “েহ িযৰূচােলমৰ জীয়ৰী সকল, েমাৰ
বােব নাকািন্দবা, িনজৰ বােব আৰু েতামােলাকৰ সন্তান সকলৰ বােব
ক্রন্দন কৰা
† 23 অধয্ায়:18 পঁা 3:14
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29 িকয়েনা েচাৱা, িয সময়ত বন্ধয্া িতেৰাতা, সন্তান েনােহাৱা গভর্
আৰু িপয়াহ িনিদয়া স্তনক ধনয্ বুিলব, এেন কাল আিহেছ 30 েতিতয়া
েলাক সকেল পবর্তেবাৰক ক’বৈল ধিৰব, ‘আমাৰ ওপৰত পৰা’,
উপপব্বর্তেবাৰক কবৈল ধিৰব, ‘আমাক ঢািক ধৰা’ ‡ 31 িকয়েনা
েকচা গছত যিদ েতওঁেলােক এইেবাৰ কমর্ কেৰ, েতেনহেল শুকান
গছত িক কৰা যাব?”

32 েসই সময়ত দুজন দুষ্কমীর্ মানুহেকা েতওঁৰ লগত বধ কিৰবৈল
ৈল েযাৱা হ’ল

33 পাছত মূৰৰ লাউেখালা§ নােমেৰ ঠাই েপাৱাত, তােত েতওঁক
আৰু েতওঁৰ েসঁাফােল এজন আৰু বাওঁফােল এজন, এইদেৰ েসই
দুজন দুষ্কমীর্ মানুহেকা কু্রচত িদেল 34 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “েহ
িপতৃ, এওঁেলাকক ক্ষমা কৰা;*িকয়েনা এওঁেলােক িক কিৰেছ, েসই
িবষেয় নাজােন ” পাছত েতওঁেলােক িচিঠ েখিল েতওঁৰ বস্ত্র ভগাই
লেল 35 আৰু েলাক সকেল িথয় ৈহ চাই থােকােত† শাসনকতর্ া
সকেল েতওঁক উপহাস কিৰ ক’েল, ‡ “ই আন েলাককেহ ৰক্ষা কিৰব
পািৰেল৷ যিদ ই ঈশ্বৰৰ েসই অিভিষক্ত §আৰু েতওঁৰ মেনানীত জন
হয়, েতেনহেল িনজেক িনেজ ৰক্ষা কৰক ”

36 েসনােবােৰও ওচৰৈল আিহ, েতওঁক িচৰকা যািচ* ঠাট্টা কিৰ
ক’েল, 37 “আপুিন যিদ ইহুদী সকলৰ ৰজা হয়, েতেনহেল িনজেক
িনেজ ৰক্ষা কৰক ” 38 আৰু “এওঁ ইহুদী সকলৰ ৰজা” এই বুিল
িলখা এখন জাননী েতওঁৰ ওপৰত িলিখ িদেল

39 েতিতয়া কু্রচত আঁিৰ েথাৱা েসই দুজন দুষ্কমীর্ৰ এজেন েতওঁক
িনন্দা কিৰ ক’েল, “আপুিন খ্রীষ্ট নহয় েন? আপুিন িনজেক আৰু
আমােকা ৰক্ষা কৰক ” 40 িকন্তু আনজেন েসই দুষ্কমীর্ক ডিবয়াই
ক’েল, “তুিম এেকই দণ্ডত থািকও ঈশ্বৰৈল ভয় নকৰা েন? 41আিম
‡ 23 অধয্ায়:30 িযচ 2:19; েহা 10:8; প্র 6:16 § 23 অধয্ায়:33 আন এটা
নাম গলগথা (কালভািৰ) * 23 অধয্ায়:34 মিথ 5:44; পঁা 3:17, 7:60 † 23
অধয্ায়:35 গীত 22:17, 18 ‡ 23 অধয্ায়:35 গীত 22:6-8 § 23 অধয্ায়:35
অিভিষক্ত খ্রীষ্ট * 23 অধয্ায়:36 গীত 69:21
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হেল নয্ায় দণ্ডৰ েযাগয্-পাত্র; আিম িনজ িনজ কমর্ৰ উিচত ফল
পাইেছঁা৷ িকন্তু এইজেন এেকা অনুিচত কমর্ কৰা নাই৷”

42 পাছত েতওঁ ক’েল, “েহ যীচু, আপুিন আেপানাৰ ৰাজয্ৈল
আিহেল, েমােকা সুৱঁিৰব ” 43 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “মই েতামাক
স্বৰূপৈক কওঁ, তুিম আিজেয়ই পৰমেদশত েমাৰ সঙ্গী হবা ”

44 েতিতয়া বাৰ মান বজাৰ সময় হ’ল আৰু িতিন বজাৈলেক
েগােটই খন েদশৰ ওপৰত আন্ধাৰ হ’ল; 45 সূযর্ও লুপ্ত ৈহ গ’ল
আৰু মিন্দৰৰ আঁৰ-কােপাৰ† খন মােজিদ ফািট গ’ল

46 পাছত যীচুেৱ বৰ মােতেৰ ক’েল, “েহ িপতৃ, েতামাৰ হাতত
েমাৰ আত্মা সমপর্ণ কিৰেছঁা৷”‡ এই বুিল ৈক, েতওঁ প্রাণ তয্াগ
কিৰেল 47 েতিতয়া িয িয হ’ল, তােক েদিখ, এশৰ েসনাপিতেয়
ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰ ক’েল, “এই মানুহ জন সঁচাৈক ধাির্মক আিছল ”

48 এই দৃশয্ চাবৈল িয সকল েলাক আিহিছল, েতওঁেলােক এই
সকেলা ঘটনা েদিখ িহয়া ভুকুৱাই উলিট গ’ল৷ 49 িকন্তু েতওঁৰ িচনািক
েলাক আৰু িয িতেৰাতা সকল গালীল প্রেদশৰ পৰা েতওঁৰ পােছ
পােছ আিহ আিছল, েতওঁেলােকও আতৰত িথয় ৈহ এইেবাৰ ঘটনা
চাই আিছল

যীচুক ৈমদাম িদয়া
50 েতিতয়া তাত উপিস্থত থকা ইহুদী সকলৰ অিৰমািথয়া নগৰৰ

েযােচফ নােমেৰ উত্তম আৰু ধাির্মক িহচােপ জনাজাত িয ধাির্মক
েমলুৈৱ জন আিছল, 51 েসই েমলুৈৱ জেন েতওঁেলাকৰ আেলাচনা
আৰু কমর্ত সন্মিত িদয়া নািছল৷ েতওঁ অিৰমািথয়াৰ পৰা আিহিছল৷
এই চহৰ খন আিছল ইহুদী েলাকৰ চহৰ৷ েতওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৈল
অেপক্ষা কিৰ আিছল৷§

52 এই বয্িক্ত জেন পীলাতৰ ওচৰৈল ৈগ যীচুৰ েদহ িবচািৰেল
53 পাছত েতওঁক নমাই শণ সূতাৰ িমিহ কােপােৰেৰ েমিৰয়াই,
আেগেয় েকােনা বয্িক্তৰ েদহ েনােথাৱা িশলত খািন্দ উিলওৱা এটা
ৈমদামত শুৱাই থ’েল
† 23 অধয্ায়:45 ইব্রী 10:19, 20 ‡ 23 অধয্ায়:46 গীত 31:5 § 23
অধয্ায়:51 লূক 2:25, 38
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54 েসইিদন আেয়াজনৰ িদন আিছল আৰু িবশ্রামবােৰা ওচৰ
চািপিছল 55 তােত েতওঁৰ ৈসেত গালীল প্রেদশৰ পৰা অহা িতেৰাতা
সকেল* েতওঁৰ েদহ েকেনৈক েথাৱা হ’ল, েসই িবষেয় চাবৈল
আিহিছল৷ 56 পাছত উলিট আিহ, সুগিন্ধ দ্রবয্ আৰু েতল যুগুত
কিৰেল পাছত েতওঁেলােক িবধানৰ দেৰ িবশ্রামবােৰ িজৰিণ ল’েল

24 অধয্ায়
যীচুৰ পুনৰুত্থান, িশষয্ সকলক দশর্ন িদয়া

1 িকন্তু সপ্তাহৰ প্রথম িদনা অিত েদাকেমাকািলেত, েতওঁেলােক
যুগুত কৰা সুগিন্ধ দ্রবয্ লগত ৈল ৈমদামৰ ওচৰৈল আিহল
2 েতওঁেলােক ৈমদামৰ মুখৰ পৰা িশলচটা বগৰাই েথাৱা েদিখেল
3 পাছত েতওঁেলাক ৈমদামৰ িভতৰৈল েসামাই গ’ল িকন্তু তাত প্রভু
যীচুৰ েদহ েদখা নাপােল

4 তােত েতওঁেলােক এই িবষেয় সংশয় কিৰ থােকােত, েসই ঠাইত
চক্ মকীয়া বস্ত্র িপন্ধা দুজন পুৰুষ েতওঁেলাকৰ ওচৰত আিহ িথয়
হ’ল 5 পাছত িতেৰাতা সকেল ভয় পাই মািটৰ ফােল মূৰ েদাৱাই
থােকােত, েসই দূেত েতওঁেলাকক কেল, “েতামােলােক মৃত েলাকৰ
মাজত জীিৱত জনক িকয় িবচািৰছা?”

6 “েতওঁ ইয়াত নাই, িকন্তু েতওঁ উিঠল! েতওঁ গালীল প্রেদশত
থােকােতই, িয কথা ৈকিছল, েসই কথা েতামােলােক েসঁাৱৰণ কৰা,
7 েতওঁ ৈকিছল েবােল, মানুহৰ পুত্র পাপী েলাকৰ হাতত সমিপর্ত হ’ব
আৰু কু্রচত হত ৈহ, তৃতীয় িদনা পুনৰায় উিঠব লািগব৷”

8 েসই সময়ত েতওঁ েকাৱা কথােবাৰ িতেৰাতা সকলৰ মনত পৰাত,
9 েতওঁেলােক ৈমদামৰ পৰা ঘূিৰ ৈগ, এঘাৰ জন পাচঁিনেক আিদ কিৰ
সকেলােক এই সকেলা কথাৰ সম্বাদ িদেল 10 েতওঁেলাকৰ মাজত
মগ্দলীনী মিৰয়ম, েযাহানা আৰু যােকাবৰ মাক মিৰয়ম আিছল; আৰু
েতওঁেলােক ৈসেত আন েকইজনীেয়ও পঁাচিন সকলক এইেবাৰ কথা
ক’েল৷
* 23 অধয্ায়:55 লূক 8:2, 3
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11 িকন্তু পঁাচিন সকলৰ দৃষ্টিত েসইেবাৰ অনথর্ক কথা েযন লগাত,
েতওঁেলােক িতেৰাতা সকলক অিবশ্বাস কিৰেল 12 তথািপ িপতেৰ
উিঠ ৈমদামৈল লিৰ ৈগ, চাপিৰ চাই েকৱল শণ সূতাৰ িমিহ কােপাৰ
েকইখন েদিখেল৷ পােছ িয ঘিটল তােত েতওঁ িবস্ময় মািন িনজ ঘৰৈল
গুিচ গ’ল

13 পাছত েতওঁেলাকৰ মাজৰ দুজেন েসই িদনাই িযৰূচােলমৰ পৰা
চােৰ সাত মাইল দূৰত থকা ইম্মায়ু নামৰ এখন গঁাৱৈল ৈগ আিছল
14 েতওঁেলাক দুেয়াজেন এই সকেলা ঘটনাৰ িবষেয় কেথাপকথন
কিৰ ৈগ আিছল

15 েতওঁেলােক কেথাপকথন আৰু েসাধা-সুিধ কিৰ থােকােতই,
যীচুেৱ িনেজ ওচৰৈল আিহ েতওঁেলাকৰ ৈসেত যাব ধিৰেল 16 িকন্তু
েতওঁেলােক েযন েতওঁক িচিনব েনাৱােৰ, এই কাৰেণ েতওঁেলাকৰ
চকু বন্ধ হ’ল৷

17 যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতামােলােক ইজেন িসজেন িক
কথা পািত ৈগআছা?” তােত েতওঁেলাক মিলন মুেখেৰ িথয় ৈহ ৰ’ল
18 েতিতয়া িক্লয়পা নামৰ এজেন উত্তৰ িদ ক’েল, “িয িয কথা এই
েকইিদনত ঘিট আেছ, েসইেবাৰ কথা িযৰূচােলমত বাস কিৰ েকৱল
আপুিনেয় নাজােন হ’বলা?”

19 যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল, “িক কথা?” েতওঁেলােক েতওঁক
ক’েল, িয নাচৰতীয়া যীচু, ঈশ্বৰ আৰু সকেলা েলাকৰ সাক্ষােত কমর্ত
আৰু বাকয্ত পৰাক্রমী ভাববাদী আিছল, 20 েতওঁক আমাৰ প্রধান
পুেৰািহত আৰু শাসনকতর্ া সকেল েকেনৈক েদাষী কিৰ প্রাণদণ্ডৰ
অেথর্ েশাধাই িদ কু্রচত িদেল৷

21 িকন্তু িয জেন ইস্রােয়ল েলাকক মুক্ত কিৰব, েতেৱঁই েসই জন
বুিল আিম আশা কিৰিছেলঁা িকন্তু এই সকেলাৰ উপিৰ এই কথা ঘটা
আিজ িতিন িদন ৈহেছ

22 ইয়াৰ উপিৰ আমাৰ লগৰ েকইবাগৰাকী িতেৰাতাইেয়া ৰািতপুৱাই
ৈমদামৈল ৈগ আমাক িবস্ময় লগােল; 23 িকয়েনা েতওঁৰ েদহ নাপাই
উলিট আিহ ক’েল েয, েতওঁেলােক দূত সকলক েদখা পােল আৰু
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েতওঁ জীয়াই উিঠল বুিল েকাৱা শুিনেল 24 পাছত আমাৰ লগৰ
েকইজনমান মানুহ ৈমদামৈল ৈগ িতেৰাতা সকেল েকাৱাৰ দেৰই
েদিখেল; িকন্তু েতওঁক েদখা নাপােল

25 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েহ িনেব্বর্াধ আৰু ভাববাদীেয়
েকাৱা সকেলা কথাত িবশ্বাস কিৰবৈল েভােতাহা মনৰ মানুহ! 26খ্রীেষ্ট
দুখ েভাগ কিৰ িনজৰ প্রতাপত েসামাব েনলািগিছল েন?” 27 পাছত
েতওঁ েমািচৰ পৰা আৰু সকেলা ভাববাদীেৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ েগােটই
ধমর্শাস্ত্রত িনজৰ িবষেয় িলখা কথা েতওঁেলাকক বুজাই িদেল

28 এেনদেৰ েতওঁেলােক যাব িবচৰা গঁাৱৰ ওচৰ েপাৱাত, যীচুেৱ
আৰু দুৰ পথ যাবৈল থকা েযন েদখুৱােল 29 িকন্তু েতওঁেলােক
যীচুক বৰৈক অনুেৰাধ কিৰ ক’েল, “চাওক, এিতয়া িদনৰ েশষ;
প্রায় সিন্ধয়া হবৈল ৈহেছ আপুিন আমাৰ ৈসেত থািক যাওঁক৷”

30 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকৰ ৈসেত থািকল পাছত েতওঁ েভাজন
কিৰবৈল েতওঁেলাকৰ লগত বেহঁােত িপঠা ৈল আশীবর্াদ কিৰ ভািঙ
েতওঁেলাকক িদেল 31 এেনেত েতওঁেলাকৰ চকু মুকিল হ’ল আৰু
েতওঁক িচিন পােল; েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকৰ পৰা অদৃশয্ হ’ল
32পাছত েতওঁেলােক পৰস্পেৰ েকাৱা-কুই কিৰ ক’েল, “বাটত আিহ
থােকােত েতওঁ েযিতয়া আমাৰ ৈসেত কেথাপকথন কিৰিছল আৰু
ধমর্শাস্ত্রৰ অথর্ বুজাই িদিছল, েতিতয়া আমাৰ হৃদয় প্রজ্বিলত নৈহিছল
েন?” 33 েসই সময়েত েতওঁেলাক দুজন উিঠ, িযৰূচােলমৈল উলিট
আিহল; তােত এেক ঠাইেত েগাট েখাৱা এঘাৰ জন আৰু লগত থকা
সকলক েদখা পাই, 34 েতওঁেলাকক ক’েল, “িনশ্চয় প্রভু উিঠল;
আৰু িচেমানক েদখা িদেল ” 35 পাছত বাটত িয িয হ’ল আৰু িপঠা
ভােঙােত েতওঁক েকেনৈক িচিন পােল, েসই সকেলােবাৰ েসই দুজন
েলােক েতওঁেলাকক ক’েল

যীচুৰ স্বগর্ােৰাহণ
36 এইেবাৰ কথা ৈক থােকােতই যীচু িনেজ েতওঁেলাকৰ মাজত

িথয় ৈহ ক’েল, “েতামােলাকৰ শািন্ত হওক ” 37 িকন্তু ভূত েদিখেছঁা
বুিল ভািব, েতওঁেলাক ভয়াতুৰ আৰু আতংিকত হ’ল
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38 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ মনত িকয়
উগুল-থুগুল লািগেছ? আৰু েতামােলাকৰ অন্তৰত িক কাৰেণ প্রশ্ন
জািগেছ? 39 েমাৰ হাত আৰু ভিৰ চাই জ্ঞাত েহাৱা েয মইেহ, েমাক
স্পশর্ কিৰ েচাৱা৷ িয দেৰ েমাক েদিখছা, েসইদেৰ আত্মাৰ হ’েল হাড়
আৰু মাংস নাই”; 40 ইয়ােক ৈক েতওঁ িনজৰ হাত-ভিৰ েতওঁেলাকক
েদখুৱােল

41 িকন্তু েতওঁেলাক আনিন্দত হ’েলও, েতিতয়াও অিবশ্বাস কিৰ
িবস্ময় মািন থকা বােব, যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ
িকবা েখাৱা বস্তু আেছ েন?” 42 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক
এেডাখৰ ভজা মাছ িদেল 43 যীচুেৱ তােক ৈল েতওঁেলাকৰ আগত
খােল; 44 আৰু েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমািচৰ িবধানত,
ভাববাদী সকলৰ িবধান-শাস্ত্রত আৰু গীতমালাত েমাৰ িবষেয় িয িয
বচন িলখা আেছ, েসই সকেলা িসদ্ধ হ’ব লােগ বুিল েতামােলাকৰ
লগত থােকােতই, িয কথা মই ৈকিছেলঁা, েমাৰ েসই কথা এই ”

45 েতিতয়া েতওঁ ধমর্শাস্ত্র বুিজবৈল েতওঁেলাকৰ হৃদয়ৰ চকু মুকিল
কিৰ িদেল; 46আৰু েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “এইদেৰ িলখা আেছ,
েয খ্রীেষ্ট দুখেভাগ কিৰ তৃতীয় িদনা মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা পুনৰায়
উিঠব৷ 47আৰু িযৰূচােলমৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ সকেলা জািতৰ আগত
মন-পালটন আৰু পাপ েমাচনৰ কথা েতওঁৰ নােমেৰ েঘাষণা কৰা
হ’ব 48 েতামােলাক এই সকেলােৰ সাক্ষী আছা 49 েচাৱা েমাৰ
িপতৃেয় িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই প্রিতজ্ঞা েতামােলাকৈল পঠাই িদম৷
িকন্তু ওপৰৰ পৰা শিক্ত েনােপাৱাৈলেক এই নগৰেত থাকা ”

50 পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ৈবথিনয়া গাৱঁৰ সনূ্মখৈলেক
আগবঢ়াই আিন, েতওঁ হাত উঠাই েতওঁেলাকক আশীবর্াদ কিৰেল
51 এইদেৰ েতওঁেলাকক আশীবর্াদ কিৰ থকা সময়ত, েতওঁ
েতওঁেলাকৰ পৰা পৃথক হ’ল আৰু েতওঁক স্বগর্ৈল িনয়া হ’ল

52 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক স্তুিত কিৰ, অিত আনেন্দেৰ
িযৰূচােলমৈল উলিট আিহল; 53আৰু সদায় মিন্দৰত ঈশ্বৰৰ প্রশংসা
কিৰ থািকল
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