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মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
মিথ আিছল এই পুস্তকৰ ৰচক েতওঁ এজন কৰ সংগ্রহক আিছল,

পাছত েতওঁ যীচু খ্রীষ্টক অনুসৰণ কৰাৰ কাৰেণ এই কাম এিৰ িদিছল
(9:9,13) মাকর্ আৰু লুেক েতওঁেলাকৰ পুস্তকত েতওঁক েলবী
িহচােপ উেল্লখ কিৰেছ েতওঁৰ নামৰ অথর্ হ’ল প্রভুৰ উপহাৰ
প্রথম মণ্ডলীৰ পূবর্পুৰুষসকল সবর্সন্মিতক্রেম সন্মত হয় েয, 12 জন
পঁাচিনৰ মাজত মিথ এজন আিছল, েতঁেৱই এই পুস্তকৰ িলখক মিথ
আিছল যীচুৰ পিৰচযর্াৰ এজন প্রতয্ক্ষয্দশীর্ অনয্ানয্ শুভবাতর্ া পুস্তকৰ
ৈসেত মিথেয় িলখা শুভবাতর্ াৰ তুলনামুলক গেবষনা কিৰেল প্রমাণ
হয় েয, পঁাচিনসকলৰ সম্বন্ধীয় সাক্ষয্ ভাগ কিৰব পৰা নাযায়

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
আনুমািনক সময় প্রায় 50-70 খ্রীষ্টাব্দ
মিথ শুভবাতর্ াৰ িযহুদীয় প্রকৃিত িবেবচনা কিৰেল ইয়াক েপেলষ্টাইন

বা িচিৰয়াত িলখা বুিল ক’ব পািৰ, তথািপও িকছুমােন ইয়াক
আন্তিখয়াত িলখা বুিল কয়

প্রাপক
েতওঁৰ শুভবাতর্ া পুস্তকখন গ্রীক ভাষাত িলখা আিছল, মিথেয়

হয়েতা এেন পাঠকৰ প্রিত আকির্ষত ৈহিছল, িযসকল গ্রীকভাষী ইহুদী
সম্প্রদায়ৰ পৰা আিহিছল বহু উপাদােন ইহুদী পাঠকসকলক িনেদর্ শ
কেৰ: মিথ পুৰিণ িনয়মৰ িসদ্ধতাৰ ৈসেত সেচতন আিছল; েতওঁৰ
যীচুৰ বংশাৱলী ৰচনা অব্রাহামৰ পৰা আিছল (1:1, 17); েতওঁ ইহুদী
পিৰভাষা বয্ৱহাৰ কিৰিছল স্বগর্ৰাজয্, য’ত স্বগর্ প্রকাশ হয়, েসই ঠাইত
ইহুদীসকেল ঈশ্বৰৰ নাম বয্ৱহাৰ কিৰবৈল অিনচ্ছা প্রকাশ কেৰ; আৰু
েতওঁ যীচুক দায়ুদৰ পুত্র িহচােপ গুৰুত্ব িদিছল (1:1; 9:27; 12:23;
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15:22; 20:30, 31; 21:9, 15; 22:41,45) েকাৱা হয় েয
মিথেয় ইহুদী সম্প্রদায়ৰ প্রিত অিত েবিছ মেনােযাগ িদেছ

উেদ্দশয্
েযিতয়া এই শুভবাতর্ া িলখা ৈহিছল, েসই সময়ত মিথৰ অিভপ্রায়

আিছল ইহুদী পাঠকৰ প্রিত যীচু খ্রীষ্টক িনিশ্চত কিৰ জেনাৱা ইয়াত
মূল লক্ষয্ হ’ল মানৱজািতৰ ওচৰত ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ ৈল অহা েতওঁ
যীচুক ৰজা িহচােপ প্রেক্ষপ কিৰিছল, িযজেন পুৰিণ িনয়মত উেল্লিখত
ভাববাণী আৰু প্রতয্াশােবাৰ িসদ্ধ কিৰবৈল আিহিছল (মিথ 1:1;
16:16; 20:28)

মূল িবষয়
যীচু - ইহুদীসকলৰ ৰজা

প্রান্তেৰখা
1. যীচুৰ জন্ম — 1:1-2:23
2. গালীলত কৰা যীচুৰ পিৰচযর্া — 3:1-18:35
3. িযহূদীয়াত কৰা যীচুৰ পিৰচযর্া — 19:1-20:34
4. যীহূদীয়াত থকা েশষৰ িদনেবাৰ — 21:1-27:66
5. উপসংহাৰ — 28:1-20

যীচুৰ বংশাৱলী
1 যীচু খ্রীষ্ট দায়ুদৰ বংশৰ আৰু দায়ুদ অব্রাহামৰ বংশৰ েলাক

যীচু খ্রীষ্টৰ বংশৰ তািলকা এই:-
2 অব্রাহামৰ পুত্র ইচহাক; ইচহাকৰ পুত্র যােকাব; যােকাবৰ পুত্র

িযহূদা আৰু েতওঁৰ ভােয়ক-ককােয়ক সকল;
3 িযহূদাৰ পুত্র েপৰচ আৰু েচৰহৰ, েতওঁেলাকৰ মাক আিছল

তামাৰ৷ েপৰচৰ পুত্র িহেষ্রাণ; িহেষ্রাণৰ পুত্র ৰাম৷ 4 ৰামৰ পুত্র
অম্মীনাদব; অম্মীনাদবৰ পুত্র নহেচান; নহেচানৰ পুত্র চলেমান৷
5 চলেমানৰ পুত্র েবাৱজ - েতওঁৰ মাক আিছল ৰাহব৷ েবাৱজৰ পুত্র
ওেবদ েতওঁৰ মাক আিছল ৰূথ৷ ওেবদৰ পুত্র িযচয়; 6 িযচয়ৰ পুত্র
দায়ুদ ৰজা দায়ুদৰ পুত্র চেলামন, েতওঁৰ মাকআিছল উিৰয়াৰ ভাযর্া
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7 চেলামনৰ পুত্র ৰহিবয়াম; ৰহিবয়ামৰ পুত্র অিবয়৷ অিবয়ৰ পুত্র
আচা; 8আচাৰ পুত্র িযেহাচাফট৷ িযেহাচাফটৰ পুত্র েযাৰাম; েযাৰামৰ
পুত্র উিচয়৷ 9 উিচয়ৰ পুত্র েযাথম; েযাথমৰ পুত্র আহচ; আহচৰ পুত্র
িহিস্কয়া৷ 10 িহিস্কয়াৰ পুত্র মনিচ; মনিচৰ পুত্র আেমান; আেমানৰ পুত্র
েযািচয়া৷ 11 েযািচয়াৰ পুত্র েযখনীয়া আৰু েতওঁৰ ভােয়ক সকল
ইস্রােয়ল জািতক বািবল েদশৈল বন্দী িহচােপ ৈল েযাৱাৰ সময়ত
এওঁেলাক আিছল

12 বািবল েদশৈল িনয়াৰ পাছত েযখনীয়াৰ পুত্র চল্টীেয়লৰ
জন্ম হ’ল৷ চল্টীেয়লৰ পুত্র জৰুব্বািবল; 13 জৰুব্বািবলৰ পুত্র
আবীহূদ৷ আবীহূদৰ পুত্র ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীমৰ পুত্র আেচাৰ৷
14 আেচাৰৰ পুত্র চােদাক; চােদাকৰ পুত্র আখীম৷ আখীমৰ পুত্র
ইলীহূদ; 15 ইলীহূদৰ পুত্র ইিলয়াচৰ৷ ইিলয়াচৰৰ পুত্র মত্তন; মত্তনৰ
পুত্র যােকাব৷ 16 যােকাবৰ পুত্র েযােচফ; েতওঁ মিৰয়মৰ স্বামী আৰু
এই মিৰয়মৰ গভর্ ত যীচুৰ জন্ম হয়, িয জনক খ্রীষ্ট েবালা হয়

17 এইদেৰ অব্রাহামৰ পৰা দায়ুদ ৈল মুঠ েচৗদ্ধ পুৰুষ; দায়ুদৰ পৰা
বািবল েদশৈল বন্দী কিৰ িনয়া পযর্ন্ত মুঠ েচৗদ্ধ পুৰুষ; পুণৰ বািবলৈল
বন্দী কিৰ িনয়াৰ পাছৰ পৰা খ্রীষ্টৈল মুঠ েচৗদ্ধ পুৰুষ

যীচুৰ জন্ম
18 যীচু খ্রীষ্টৰ জন্ম এইদেৰ ৈহিছল৷ যীচুৰ মাক মিৰয়মক

েযােচফৈল বাগ্দান কৰা ৈহিছল, িকন্তু েতওঁেলাক এেকলগ েহাৱাৰ
পূেবর্ই মিৰয়েম পিবত্র আত্মাৰ শিক্তত গভর্ ৱতী েহাৱা অনুভৱ কিৰেল
19 েতওঁৰ স্বামী েযােচফ এজন ধাির্মক েলাক েহাৱাত মিৰয়মক মানুহৰ
আগত িনন্দাৰ পাত্র কিৰবৈল ইচ্ছা নকিৰ, গুপুেত তয্াগ কিৰবৈল মন
কিৰেল

20 িকন্তু েতওঁ েযিতয়া এইেবাৰ কথা িচন্তা কিৰেল, েতিতয়া প্রভুৰ
এজন দূত আিহ সেপানত েতওঁক দশর্ন িদ ক’েল, “েহ দায়ুদৰ বংশৰ
সন্তান েযােচফ, েতামাৰ ভাযর্া মিৰয়মক গ্রহণ কিৰবৈল ভয় নকিৰবা;
িকয়েনা েতওঁৰ গভর্ ৰ সন্তান পিবত্র আত্মাৰ পৰা ৈহেছ 21 েতওঁ এিট



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 1 অধয্ায়:22 iv মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 2 অধয্ায়:6

পুত্র প্রসৱ কিৰব আৰু তুিম েতওঁৰ নাম যীচু থবা কাৰণ েতেৱঁই
িনজৰ েলাকক েতওঁেলাকৰ পাপ সমূহৰ পৰা মুক্ত কিৰব ”

22 এই সকেলা ঘিটিছল যােত ভাৱবাদীৰ দ্বাৰাই প্রভুেৱ এই িয বচন
েকাৱাইিছল েসয়া পূণর্ হয়:
23 “েচাৱা*, েসই কুমাৰী গভর্ ৱতী ৈহ এিট পুত্র প্রসৱ কিৰব,
আৰু েতওঁেলােক েতওঁৰ নাম ইম্মানূেৱল† থব;”
এই নামৰ অথর্ আমাৰ লগত ঈশ্বৰ‡

24 পাছত েযােচেফ েটাপিনৰ পৰা সাৰ পাই উিঠ, প্রভুৰ দূেত
েতওঁক আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ িনজৰ ভাযর্য্াৰূেপ মিৰয়মক গ্রহণ কিৰেল

25 িকন্তু পুত্র প্রসৱ নকৰা পযর্ন্ত েযােচেফ েতওঁৰ ৈসেত সহবাস
নকিৰেল পাছত েযােচেফ েসই সন্তানৰ নাম যীচু§ থেল

2 অধয্ায়
েজয্ািতষী পিণ্ডত সকল অহা

1 েহেৰাদ েযিতয়া িযহুদীয়াৰ ৰজা আিছল, েতিতয়া িযহুদীয়াৰ
ৈবৎেলহম নামৰ ঠাইত যীচুৰ জন্ম হ’ল৷ েসই সময়ত পূব েদশৰ
পৰা েকইজনমান েজয্ািতষী পিণ্ডেত িযৰূচােলমৈল আিহ সুিধেল,
2 “িযহুদী সকলৰ িয জন ৰজা জিন্মেছ, েতওঁ ক’ত? িকয়েনা পূব
িদশতআিম েতওঁৰ তৰা েদখা পােলঁা,আৰু েতওঁক প্রিণপাত কিৰবৈল
আিহেছঁা ”

3 এই কথা শুনাত েহেৰাদ ৰজাৰ লগেত েগােটই িযৰূচােলমত
উগুল-থুগুল লািগল 4 েতিতয়া েহেৰােদ সকেলা প্রধান পুেৰািহত
আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলক মািত একেগাট কিৰেল আৰু
েতওঁেলাকক সুিধেল, “খ্রীষ্টই ক’ত জন্ম গ্রহণ কিৰব?”
5 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “িযহুদীয়া প্রেদশৰ ৈবৎেলহম নামৰ
ঠাইত; িকয়েনা ভাববাদীৰ দ্বাৰাই এইদেৰ িলখা আেছ,
6 ‘আৰু তুিম, িযহূদা প্রেদশৰ ৈবৎেলহম,
* 1 অধয্ায়:23 িযচয়া 7:14 † 1 অধয্ায়:23 িযচয়া 8:8, 10 ‡ 1 অধয্ায়:23
মিথ 28:20 § 1 অধয্ায়:25 মিথ 1:21
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তুিম িযহুদাৰ অিধপিত সকলৰ মাজত েকােনামেত
নগণয্ নহয়
িকয়েনা েতামাৰ মাজৰ পৰাই এজন শাসনকতর্ া
ওলাব, েতেৱঁ েমাৰ েলাক ইস্রােয়লক চৰাব ’ ”*

7 েতিতয়া েহেৰােদ েসই েজয্ািতষী পিণ্ডত েকইজনক গুপুেত মািত
েসই তৰা সিঠকৰূেপ েকান সময়ত আিবভুর্ ত ৈহিছল, েসই িবষেয়
েতওঁেলাকৰ পৰা জািনবৰ বােব সুিধেল 8 তাৰ পাছত েতওঁেলাকক
ৈবৎেলহমৈল পিঠয়াই িদ ক’েল, “আেপানােলাক যাওক আৰু েসই
িশশুেটাৰ িবষেয় ভালদেৰ িবচাৰ লওঁক; আৰু িবচািৰ পােল, েতওঁৰ
সম্বাদ আিহ েমাক িদব, েতিতয়া মেয়া ৈগ েতওঁক প্রিণপাত কিৰব
পািৰম ” 9 ৰজাৰ এই কথা শুিন েতওঁেলাক গুিচ গ’ল; তােত
িয তৰা েতওঁেলােক পূব িদশত েদিখিছল, েসই তৰা েতওঁেলাকৰ
আেগ আেগ ৈগ িশশুিট থকা ঠাই পােল, আৰু েসই ঠাইৰ ওপৰত
ৈৰ থািকল 10 তােত েসই তৰা েদিখ, েতওঁেলাক আনন্দত অিত
আত্মহাৰা হ’ল 11তাৰ পাছত েতওঁেলােক ঘৰৰ িভতৰৈল েসামাই ৈগ
মাক মিৰয়েম ৈসেত িশশুিটক েদিখ নতিশেৰ প্রিণপাত কিৰ েতওঁৰ
আৰাধনা কিৰেল তাৰ পাছত িনজৰ িনজৰ বহুমূলীয়া বস্তুৰ েটােপালা
েমিল, েসাণ, ধূনাএঁঠা আৰু গন্ধৰস উপহাৰ িদেল 12 পাছত
েহেৰাদৰ ওচৰৈল উলিট নাযাবৰ বােব েতওঁেলােক সেপানত ঈশ্বৰৰ
পৰা সাৱধান বাণী েপাৱাত, েতওঁেলােক েবেলগ বােটেৰ িনজৰ িনজৰ
েদশৈল উভিট গ’ল

ৈবৎেলহমৰ িশশু পুত্র সকলক বধ কৰা
13 েতওঁেলাক েযাৱাৰ পাছত, প্রভুৰ এজন দূেত সেপানত আিবভুর্ ত

ৈহ েযােচফক ক’েল, “উঠা, িশশু আৰু েতওঁৰ মাকক ৈল, িমচৰ
েদশৈল পলাই েযাৱা আৰু মই েতামাক েনােকাৱা পযর্ন্ত েসই ঠাইেত
থািকবা, উলিট নািহবা; িকয়েনা ল’ৰা জনক িবনাশ কিৰবৰ কাৰেণ
েহেৰােদ েতওঁক িবচািৰ আেছ ” 14 েসই িনশাই েযােচেফ উিঠ,
িশশু আৰু েতওঁৰ মাকক ৈল িমচৰ েদশৈল গ’ল, 15আৰু েহেৰাদৰ
মৃতুয্ৈলেক েতওঁেলাক েসই ঠাইেত থািকল “িমচৰ েদশৰ পৰা
* 2 অধয্ায়:6 মীখা 5:2
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মই েমাৰ পুত্রক মািতেলা”† এই িয বচন ভাববাদীৰ দ্বাৰাই প্রভুেৱ
েকাৱাইিছল, এই বচন িসদ্ধ হবৈল এইদেৰ ঘিটল

16 েতিতয়া েজয্ািতষী পিণ্ডত েকইজনৰ দ্বাৰাই িনজেক প্রবিঞ্চত
েহাৱা েদিখ েহেৰাদ অিতশয় কু্রদ্ধ হ’ল েতওঁ েজয্ািতষী পিণ্ডত
েকইজনৰ পৰা িয সময়ৰ কথা জািনিছল, েসই কাল অনুসােৰ
দুবছৰ আৰু তাতৈক কম বয়সৰ িযমান ল’ৰা িশশু ৈবৎেলহম আৰু
ইয়াৰ আেশ-পােশ থকা অঞ্চল সমূহত আিছল, েসই সকেলােক বধ
কিৰবৈল আেদশ িদ পিঠয়াই িদেল 17 েতিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদীৰ
দ্বাৰাই িয কথা েকাৱা ৈহিছল, েসয়া িসদ্ধ হ’ল:‡
18 “ৰামাত এটা মাত শুনা গ’ল,
িবলাপৰ েৰাল আৰু মহা-েশাক,
ৰােহেল িনজৰ সন্তান সকলৰ কাৰেণ ক্রন্দন কিৰেছ আৰু
েতওঁ সান্ত্বনা পাবৈলও ইচ্ছা কৰা নাই,
কাৰণ েতওঁেলাকৰ েকােনা জীয়াই থকা নাই ”

িমচৰৰ পৰা েযােচফ আৰু মিৰয়মৰ প্রতয্াৱতর্ ন
19 পাছত েযিতয়া েহেৰাদৰ মৃতুয্ হ’ল, েতিতয়া প্রভুৰ এজন দূেত

িমচৰ েদশত থােকােতই সেপানত আিবভুর্ ত ৈহ েযােচফক ক’েল,
20 “উঠা, ল’ৰািট আৰু েতওঁৰ মাকক ৈল ইস্রােয়ল েদশৈল উলিট
েযাৱা; িকয়েনা িয সকেল এই িশশুেটাৰ প্রাণ নাশ কিৰবৈল িবচািৰ
আিছল, েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ হ’ল ” 21 েতিতয়া েযােচেফ উিঠ, িশশু
আৰু েতওঁৰ মাকক ৈল ইস্রােয়ল েদশৈল আিহল 22 িকন্তু েযিতয়া
েযােচেফ শুিনেল েয িযহুদীয়াত িপতৃ েহেৰাদৰ স্থানত েতওঁৰ পুত্র
আির্খলােয় ৰাজয্ শাসন কিৰেছ, েতিতয়া েতওঁ তাৈল উলিট যাবৰ
বােব ভয় কিৰেল; পাছত ঈশ্বেৰ এক সেপানত সাৱধান কিৰ িদয়াত
েতওঁ গালীল প্রেদশৈল গ’ল, 23 আৰু তাত নাচৰত নামৰ এখন
নগৰত বসবাস কিৰব ধিৰেল েতওঁক নাচৰতীয়া বুিল মতা হ’ব,
এই িয বচন ভাববাদী সকলৰ দ্বাৰাই েকাৱা ৈহিছল, এই বচন িসদ্ধ
হবৰ বােব এইদেৰ ঘিটল
† 2 অধয্ায়:15 েহােচয়া 11:1 ‡ 2 অধয্ায়:17 িযিৰিময়া 31:15
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3 অধয্ায়
েযাহন বাপ্তাইজকৰ প্রচাৰ কাযর্

1 েসই কালত বাপ্তাইজক েযাহন* আিহ, িযহুদীয়াৰ মৰুপ্রান্তত
প্রচাৰ কিৰব ধিৰেল 2 েতওঁ ক’েল, “মন-পালটন কৰক িকয়েনা
স্বগর্ৰাজয্ ওচৰ হ’ল ”

3 কাৰণ এেৱঁই েসই েযাহন, িয জনৰ িবষেয় িযচয়া ভাৱবাদীৰ
দ্বাৰাই এই বুিল েকাৱা ৈহিছল েয,
“মৰুপ্রান্তত এজনৰ উচ্চস্বৰ শুনা ৈগেছ,
েতামােলােক প্রভুৰ পথ প্রস্তুত কৰা৷
েতওঁৰ বাট েপান কৰা ” †

4 েযাহেন উটৰ েনােমেৰ ৈতয়াৰী কােপাৰ িপিন্ধিছল, কঁকালত
চামৰাৰ টঙািল বািন্ধিছল কচুৱা ফিৰং আৰু হািবৰ েমৗ েতওঁৰ আহাৰ
আিছল 5 েসই সময়ত িযৰূচােলম, সমগ্র িযহুদীয়া আৰু যদ্দর্ ন নদীৰ
দািতকাষৰীয়া অঞ্চলৰ েলাক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহব ধিৰেল
6 েলাক সকেল েযিতয়া িনজৰ িনজৰ পাপ সমূহ স্বীকাৰ কিৰেল,
েতিতয়া বাপ্তাইজক েযাহেন েতওঁেলাকক যদ্দর্ ন নদীত বািপ্তস্ম িদেল

7 েযাহেন েযিতয়া েদিখেল েয অেনক ফৰীচী‡আৰু চদূ্দকী সকল§
বািপ্তস্মৰ কাৰেণ েতওঁৰ ওচৰৈলআিহেছ, েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক
ক’েল, “সপর্ৰ বংশধৰ সকল! আগৈল িয েক্রাধ হব লগা আেছ,
তাৰ পৰা পলাবৰ বােব আেপানােলাকক েকােন েচতনা িদেল? 8 মন-
পালটনৰ উপযুক্ত ফল* ধিৰ ফলৱান হওক 9আেপানােলােক িনজৰ
মনেত আমাৰ পুব্বর্ পুৰুষ অব্রাহাম আেছ বুিল িচন্তাও নকিৰব;
িকয়েনা মই আেপানােলাকক কওঁ, ঈশ্বেৰ এই িশলেবাৰৰ পৰাও
অব্রাহামৰ বােব বংশৰ সন্তান উৎপন্ন কিৰব পােৰ 10 গছেবাৰৰ
* 3 অধয্ায়:1 েযা. 1:6, 7 † 3 অধয্ায়:3 িযচয়া 40:3 ‡ 3 অধয্ায়:7 ফৰীচী:
ইহুদী সকলৰ এক েগাড়া ধমীর্য় সম্প্রদায়, িয সকেল িনজেক পুৰিণ ইহুদী ধমর্, েমািচৰ িবধান
আৰু ৰীিত-নীিত কেঠাৰভােৱ পালনকাৰী িহচােপ দাবী কেৰ এওঁেলাক সমাজত অতয্ন্ত
পূজনীয় আৰু ধমীর্য় িশক্ষা িদিছল § 3 অধয্ায়:7 চদূ্দকী: ইহুদী ধমর্ৱলম্বী সকলৰ
এক িবেশষ সম্প্রদায়, িয সকেল পুৰিণ ধমর্ িনয়মৰ েকৱল প্রথম পাচঁটা পুস্তকক স্বীকৃিত
িদেয় আৰু মৃতুয্ৰ পাছত পুণৰুত্থান িবশ্বাস নকেৰ * 3 অধয্ায়:8 পঁা 26:20
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গুিৰত কুঠাৰ লািগ আেছ; িয িয গেছ ভাল গুিট নধেৰ, তাক কািট
জুইত েপেলাৱা হয়

11 আেপানােলােক মন-পালটন কৰা বােব মই† আেপানােলাকক
পানীত বািপ্তস্ম িদেছঁা, িকন্তু িয জন আিহ আেছ, েতওঁ েমাতৈকও
শিক্তশালী; মই েতওঁৰ পাদুকা ববৈলেকা েযাগয্ নহওঁ; েতওঁ
আেপানােলাকক পিবত্রআত্মা আৰু জুইত বাপ্তাইজ কিৰব 12 েতওঁৰ
কুলা েতওঁৰ হাতেত আেছ; েতওঁ শসয্ৰ মৰণা মৰা েচাতাল ভালৈক
পিৰষ্কাৰ কিৰব আৰু েতওঁ িনজৰ শসয্ ভঁৰালত চপাই থব; িকন্তু ঘুলা,
েসই জুইত পুিৰ েপলাব, িয জুই েকিতয়াও নুনুমায় ”

যীচুৰ বািপ্তস্ম
13 েসই সময়ত যীচুেৱ বািপ্তস্ম লবৈল গালীল প্রেদশৰ পৰা যদ্দর্ ন

নদীৰ পাৰত থকা বাপ্তাইজক েযাহনৰ কাষৈল আিহল 14 িকন্তু
েযাহেন েতওঁক বাধা িদ ক’েল, “মইেহ আেপানাৰ দ্বাৰা বাপ্তাইজ
েহাৱা উিচত, এেন স্থলত আপুিন েমাৰ ওচৰৈল আিহেছ?” 15 িকন্তু
যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক কেল, “এিতয়া এেনৈকেয় হবৈল িদয়া;
িকয়েনা সকেলা ধাির্মকতা আিম এইদেৰ পূণর্ কৰা উিচত ” েতিতয়া
েযাহন সন্মত হ’ল

16 যীচুেৱ বািপ্তস্মৈল পানীৰ পৰা উঠাৰ লেগ লেগ েতওঁৰ সনু্মখত
হঠাৎ স্বগর্ মুকিল হ’ল আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা কেপৗৰ দেৰ নািম আিহ
েতওঁৰ ওপৰত পৰা েদিখেল 17 েতিতয়া এই আকাশ-বাণী হ’ল,
“েচাৱা, এওঁ েমাৰ িপ্রয় পুত্র, এওঁত মই পৰম সন্তুষ্ট ”

4 অধয্ায়
যীচুৰ পৰীক্ষা

1 তাৰ পাছত চয়তােন েযন যীচুক পৰীক্ষা কিৰব পােৰ, েসেয়
*পিবত্র আত্মাই েতওঁক মৰুপ্রান্তৈল ৈল গ’ল 2 তাত চিল্লশ িদন
আৰু চিল্লশ ৰািত উপবােস থকাৰ পাছত যীচুৰ েভাক লািগল
† 3 অধয্ায়:11 েযা. 1:26, পঁা. 1:5 * 4 অধয্ায়:1 আত্মা- পিবত্র আত্মা ঈশ্বৰ
অথর্াৎ স্বয়ং ঈশ্বৰ
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3 েতিতয়া চয়তােন আিহ েতওঁক ক’েল, “আপুিন যিদ ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়,
েতেনহেল এই িশলেবাৰ িপঠা হবৈল আজ্ঞা িদয়ক ” 4 তােত েতওঁ
উত্তৰ িদ ক’েল, “শাস্ত্রত িলখা আেছ, মানুহ েকৱল িপঠােৰ জীয়াই
নাথােক, িকন্তু ঈশ্বৰৰ মুখৰ পৰা ওেলাৱা প্রেতয্কেটা বাকয্েৰেহ
জীয়াই থােক ”†

5 েতিতয়া চয়তােন েতওঁক পিবত্র নগৰ িযৰূচােলম মিন্দৰৰ কলচীৰ
ওপৰৈল ৈল গ’ল;
6 আৰু যীচুক ক’েল, “আপুিন যিদ ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়, েতেনহেল
িনজেক তলৈল েপলাই িদয়ক; িকয়েনা শাস্ত্রত এইদেৰ িলখা আেছ,
েতওঁ িনজৰ দূত সকলক েতামাৰ অেথর্ আজ্ঞা িদব আৰু
েতামাৰ ভিৰ েযন িশলত খুন্দা নাখায়,
এই কাৰেণ েতওঁেলােক েতামাক হােতেৰ দািঙ ধিৰব ”‡

7 যীচুেৱ তাক ক’েল, “েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক পৰীক্ষা নকিৰবা,
এই বুিলও শাস্ত্রত িলখা আেছ ”§

8 তাৰ পাছত আেকৗ চয়তােন েতওঁক এক অিত ওখ ঠাইৈল
ৈল গ’ল আৰু জগতৰ সকেলা ৰাজয্ৰ ৈসেত েসইেবাৰৰ ঐশ্বযর্
েদখুৱােল 9 চয়তােন েতওঁক ক’েল, “আপুিন যিদ মূৰ েদাৱাই েমাৰ
উপাসনা কেৰ, েতেনহেল এই সকেলােক মই আেপানাক িদম ”
10 েতিতয়া যীচুেৱ তাক ক’েল, “গুিচ যা চয়তান! িকয়েনা শাস্ত্রত
এই বুিলও িলখা আেছ, েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক প্রিণপাত কৰা আৰু
েকৱল েতওঁেৰই আৰাধনা কৰা ” 11 েতিতয়া চয়তােন েতওঁক এিৰ
গুিচ গ’ল আৰু স্বগর্ৰ দূত সকল আিহ যীচুৰ শুশ্রূষা কিৰেল

প্রভু যীচুেৱ প্রকাশৈক কাযর্ আৰম্ভ কৰা
12 যীচুেৱ েযিতয়া েযাহনক বন্দী কিৰ িনয়া বুিল শুিনেল, েতিতয়া

েতওঁ গালীল প্রেদশৈল গ’ল 13 েতওঁ নাচৰত এিৰ জবূলূন আৰু
নপ্তালী এেলকাৰ গালীল সাগৰৰ তীৰত থকা কফৰনাহূমৈল ৈগ, তাত
বাস কিৰবৈল ধিৰেল
† 4 অধয্ায়:4 িদ্ব িব 8:3 ‡ 4 অধয্ায়:6 গীত 91:11-12 § 4 অধয্ায়:7
িদ্ব িব 6:16
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14 িযচয়া ভাববাদীৰ দ্বাৰাই এই িয বচন েকাৱা ৈহিছল তাক পূণর্
কিৰবৈল এই সকেলা ঘিটল:
15 “জবূলূন েদশ আৰু নপ্তালী েদশ,
সাগৰৰ তীৰত, যদ্দর্ নৰ িসপাৰত
অনা-ইহুদী সকলৰ গালীল!
16 িয সকল েলােক অন্ধকাৰত বাস কিৰ আিছল
েতওঁেলােক মহা-েজয্ািত েদিখবৈল পােল
িয সকল েলােক মৃতুয্ছঁায়াৰ েদশত বাস কিৰিছল
েতওঁেলাকৰ ওপৰত িদপ্তী প্রকািশত হ’ল ”*

যীচুৰ িশষয্ িনবর্াচন
17 েসই সময়েৰ পৰা যীচুেৱ এই বুিল প্রচাৰ কিৰবৈল ধিৰেল,

“েতামােলােক মন-পালটন কৰা; িকয়েনা স্বগর্ৰাজয্ ওচৰ আিহ
পােল ”

18 পাছত যীচুেৱ গালীল সাগৰৰ পাৰত েখাজকািঢ় ফুেৰােত দুজন
ভাই-ককাই িচেমান, যাক িপতেৰা েবােল আৰু েতওঁৰ ভােয়ক
আিন্দ্রয়ক, সাগৰত জাল েপেলাৱা েদিখেল িকয়েনা েতওঁেলাক
মাছমৰীয়া আিছল 19 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাক অনুসৰণ
কিৰ আহা, মই েতামােলাকক মানুহ ধৰা জােলাৱা কিৰম ”
20 েতিতয়াই েতওঁেলােক জাল এিৰ েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল

21 তাৰ পৰা আগুৱাই ৈগ যীচুেৱ যােকাব আৰু েযাহন নামৰ
আন দুজন ভাই-ককাইক েদখা পােল েতওঁেলাক িচবিদয়ৰ পুেতক
আিছল বােপক িচবিদয়ৰ ৈসেত েতওঁেলােক নাৱত বিহ িনজৰ
িনজৰ জালেবাৰ িঠক কিৰ আিছল যীচুেৱ েতওঁেলাকক মািতেল
22 েতিতয়া েতওঁেলােক িনজৰ নাও আৰু বােপকেকা এিৰ যীচুৰ পােছ
পােছ গ’ল

গালীলত যীচুৰ পিৰচযর্া
23 যীচুেৱ গালীল প্রেদশৰ সকেলা ঠাইেত থকা নাম-ঘৰেবাৰত

ৈগ উপেদশ িদবৈল ধিৰেল৷ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল;
* 4 অধয্ায়:16 িযচয়া 9:1-2
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অ◌াৰু েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা নানা ধৰণৰ েৰাগ-বয্ািধত থকা
েলাকক সুস্থ কিৰেল 24 সমগ্র িচিৰয়া েদশেত েতওঁৰ খয্ািত িবয়িপ
পিৰল আৰু েলাক সকেল নানা ধৰণৰ েবমাৰ আৰু যন্ত্রণাত আক্রান্ত
েলাক, ভূেত েপাৱা েলাক, মৃগী েৰাগী আৰু পক্ষাঘাতগ্রস্ত আিদ
নানা ধৰণৰ েৰাগী সকলক েতওঁৰ ওচৰৈল ৈল আিহল যীচুেৱ
েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেল 25 তােত গালীল, িদকাপিল, িযৰূচােলম,
আৰু িযহুদীয়া লগেত যদ্দর্ নৰ িসপাৰৰ পৰাও বহু মানুহ দল বািন্ধ যীচুৰ
পােছ পােছ আিহল

5 অধয্ায়
পবর্তত িদয়া যীচুৰ উপেদশ

1 েতিতয়া যীচুেৱ বহু েলাকৰ িভৰ েদখা পাই পাহাৰৰ ওপৰৈল গ’ল
আৰু েতওঁ তাত বিহল েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকল েতওঁৰ ওচৰৈল
আিহল 2 েতওঁ মাত লগাই েতওঁেলাকক এই বুিল উপেদশ িদবৈল
ধিৰেল,
3 আত্মাত দিৰদ্র সকল ধনয্; িকয়েনা স্বগর্ৰাজয্

েতওঁেলাকৰ
4 েশাক কৰা সকল ধনয্; িকয়েনা েতওঁেলােক

সান্ত্বনা পাব
5 নম্র সকল ধনয্; িকয়েনা েতওঁেলােক েদশ খন

অিধকাৰ কিৰব
6 ধাির্মকতাৈল েভাক আৰু িপয়াহ লগা সকল

ধনয্; িকয়েনা েতওঁেলাক তৃপ্ত হব
7 দয়ালু সকল ধনয্; িকয়েনা েতওঁেলােক

দয়া পাব
8 িনমর্ল িচত্তৰ েলাক সকল ধনয্; িকয়েনা

েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ দশর্ন পাব
9 িমলনকাৰী সকল ধনয্; িকয়েনা েতওঁেলাক

ঈশ্বৰৰ সন্তান বুিল প্রখয্াত হব
10 ধাির্মকতাৰ কাৰেণ তাড়না েপাৱা সকল ধনয্;
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িকয়েনা স্বগর্ৰাজয্ েতওঁেলাকৰ
11 েযিতয়া েলাক সকেল েমাৰ কাৰেণ েতামােলাকক িনন্দা আৰু

তাড়না কিৰব, আৰু েতামােলাকৰ অিহেত িমছাৈক সকেলা প্রকাৰৰ
কু-কথা কব, েতিতয়া েতামােলাক ধনয্ 12 আনন্দ কৰা আৰু
উল্লািসত েহাৱা; িকয়েনা স্বগর্ত েতামােলাকৰ পুৰস্কাৰ অিধক আেছ
কাৰণ েতামােলাকৰ পূবর্েত িয ভাববাদী সকল আিছল, েতওঁেলাকেকা
েলাক সকেল েসইদেৰ তাড়না কিৰিছল

িশষয্ সকল েলাণ আৰু েপাহৰ সদৃশ
13 েতামােলাক পৃিথৱীৰ েলাণ; িকন্তু েলাণৰ েসাৱাদ যিদ েহৰাই

যায়, েতেনহেল েসই েলাণ িকেহেৰ লুণীয়া কৰা যাব? েতিতয়া
েসইেবাৰ পুণৰ েকােনা কামৰ নহব, েকৱল বািহৰৈল েপেলাৱাৰ আৰু
মানুহৰ গচকাৰ েযাগয্েহ হ’ব 14 *েতামােলাক জগতৰ েপাহৰ
পবর্তৰ ওপৰত থকা নগৰ গুপ্ত হ’ব েনাৱােৰ 15 মান্ুেহ চািক
লগাই পাত্রেৰ ঢািক নথয়,†িকন্তু গছাৰ ওপৰত থয় আৰু ই ঘৰৰ
সকেলােক েপাহৰ িদেয় 16 এইদেৰ েতামােলাকৰ েপাহৰ মানুহৰ
আগত প্রকািশত হওক; তােত েতওঁেলােক েতামােলাকৰ ভাল কমর্
েদিখ, স্বগর্ত থকা েতামােলাকৰ িপতৃৰ স্তুিত কিৰব

পুৰিণ িনয়ম সম্পেকর্ যীচুৰ িশক্ষা
17 ‡নাভািববা েয মই িবধান§বা ভাববাদী সকলৰ বাকয্ িবনষ্ট

কিৰবৈল আিহেছঁা, িকন্তু িসদ্ধ*কিৰবৈলেহ আিহেলঁা 18 িকয়েনা
মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, স্বগর্ আৰু পৃিথৱী লুপ্ত নহয় মােন
আৰু সকেলা িসদ্ধ েনােহাৱাৈলেক, িবধানৰ এিট ইকাৰ বা এক িবনু্দও
েকােনাৰূেপ লুপ্ত নহব

19 এই েহতুেক িয েকােনােৱ এই আজ্ঞােবাৰৰ মাজৰ সৰু এিটও
উলঙ্ঘন কেৰ আৰু আন েলাকক েসইদেৰ কিৰবৈল িশকায়, েতওঁ
স্বগর্ৰাজয্ত সকেলাতৈক সৰু বুিল গণয্ হব; িকন্তু িয েকােনােৱ
* 5 অধয্ায়:14 ইিফ. 5:8, িফল. 2:15, েযা. 8:12 † 5 অধয্ায়:15 মাকর্
4:21, লু. 8:16; 11:33 ‡ 5 অধয্ায়:17 েৰা. 3:31 § 5 অধয্ায়:17 মিথ
7:12 * 5 অধয্ায়:17 েৰা. 10:4, 13:8
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েসইেবাৰ পালন কেৰ আৰু েসইদেৰ িশকায়, েতওঁ স্বগর্ৰাজয্ত মহান
বুিল গণয্ হ’ব 20 িকয়েনা মই েতামােলাকক কওঁ, েতামােলাকৰ
ধাির্মকতা, ধমীর্য় অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকলতৈক অিধক নহেল
েতামােলােক েকােনা প্রকােৰ স্বগর্ৰাজয্ত প্রেৱশ কিৰব েনাৱািৰবা

েক্রাধ সম্পেকর্ যীচুৰ িশক্ষা
21 েতামােলােক শুিনছা, পূবর্কালৰ েলাক সকলৰ আগত ইয়ােক

েকাৱা ৈহিছল েয তুিম নৰ-বধ নকিৰবা†আৰু িয েকােনােৱ নৰ-বধ
কেৰ, িস েসাধ-িবচাৰত দণ্ডৰ পাত্র হব 22 িকন্তু মই েতামােলাকক
কওঁ, িয েকােনােৱ েতওঁৰ ভােয়কৰ‡ওপৰত খং কেৰ, েতওঁ েসাধ-
িবচাৰত দণ্ডৰ পাত্র হ’ব আৰু িয েকােনােৱ েতওঁৰ ভােয়কক ‘তুিম
অপদাথর্’ এইদেৰ কয়, েতওঁ মহাসভাত দণ্ডৰ পাত্র হ’ব আৰু িয
েকােনােৱ িনজ ভাইক ‘তুিম অবাধয্’ বুিল কয়, েতওঁ অিগ্নময় নৰকৰ
দণ্ডৰ পাত্র হ’ব

23 এই েহতুেক েবিদত েতামাৰ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেৰঁােত, েতামাৰ
িবৰুেদ্ধ েতামাৰ ভােয়ৰাৰ েকােনা কথা আেছ বুিল যিদ েতামাৰ মনত
পেৰ, 24 েতেনহেল তুিম েবিদৰ আগত েতামাৰ ৈনেবদয্ ৰািখ ৈথ
প্রথেম েতামাৰ ভােয়ৰাৰ ৈসেত িমলন েহাৱা আৰু তাৰ পাছত পুণৰ
আিহ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কৰা

25 েতামাৰ গুচিৰয়াৰ ৈসেত তুিম আদালতৰ েচাতালৈল ৈগ
থােকােতই েবগাই িমলন েহাৱা; অনয্থা জােনাছা েতামাৰ গুচিৰয়াই
েতামাক িবচাৰকৰ হাতত েশাধাই িদেয়; িবচাৰেকও েতামাক
েটেকলাৰ হাতত েশাধাই িদেয় আৰু েতিতয়া েতামাক কাৰাগাৰত
ভৰাই েথাৱা হব 26 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, েযিতয়াৈলেক
িদবলগীয়া ধনৰ েশষ পইচািট পযর্ন্ত আদায় িনিদয়া, েতিতয়াৈলেক
েতামােলােক তাৰ পৰা েকােনামেত ওলাব েনাৱািৰবা

বয্িভচাৰৰ িবষেয় িশক্ষা
† 5 অধয্ায়:21 তুিম নকিৰবা যাত্রা 20:13, িদ্ব িব 5:17 ‡ 5 অধয্ায়:22
ভােয়ক - আক্ষিৰক অথর্ৰ ভােয়ক বা চুবুৰীয়াক নহয়, িকন্তু েতওঁৰ এজন সহভাগী িবশ্বাসীক
বুজাইেছ
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27 “েতামােলােক এই বুিল েকাৱা শুিনছা, ‘বয্িভচাৰ নকিৰবা’
28 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ, িয েকােনােৱ মিহলাৰ ফােল কাম
ভােৱ চায়, িস েতিতয়াই মনেত তাইেৰ ৈসেত বয্িভচাৰ কিৰেল
29 যিদ েতামাৰ েসঁা চকুেৱ েতামাৰ িবিঘিন জন্মায়, েতেনহেল তাক
কািঢ় েতামাৰ পৰা উিলয়াই েপলাই িদয়া; িকয়েনা েতামাৰ েগােটই
শৰীৰ নৰকত েপেলাৱা েহাৱাতৈক, এটা অঙ্গ নষ্ট েহাৱাই েতামাৰ পেক্ষ
ভাল 30 যিদ েতামাৰ েসঁা হােত েতামাৰ িবিঘিন জন্মায়, েতেনহেল
তােকা কািট েতামাৰ পৰা েপলাই িদয়া; িকয়েনা েতামাৰ েগােটই শৰীৰ
নৰকৈল েযাৱাতৈক এটা অঙ্গ নষ্ট েহাৱাই েতামাৰ ভাল ”

িববাহ িবেচ্ছদৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
31 এইদেৰও েকাৱা ৈহিছল, ‘িয েকােনােৱ িনজৰ ভাযর্াক তয্াগ

কেৰ, েতেনহেল েতওঁ ভাযর্াক তয্াগ-পত্র িদয়ক ’ 32 িকমু্ত মই
েতামােলাকক কওঁ েয, একমাত্র বয্িভচাৰৰ েদাষত বািহেৰ েকােনােৱ
যিদ আন কাৰণত িনজৰ ভাযর্াক তয্াগ কেৰ, েতেনহেল েতওঁ েতওঁক
বয্িভচািৰণী কৰায় আৰু িয েকােনােৱ েসই তয্াগ কৰা মিহলাক িবয়া
কৰাই েতেৱঁা বয্িভচাৰ কেৰ

শপতৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
33 পুনৰায় েতামােলােক শুিনছা, পূবর্কালত এই কথা েকাৱা ৈহিছল

েয ‘তুিম িমছা শপত নাখাবা, বৰং প্রভুৰ উেদ্দেশয্ কৰা েতামাৰ শপত
পালন কিৰবা’ 34 িকন্তু মই কওঁ, েতামােলােক েকােনা শপেতই
নাখাবা; স্বগর্ৰ নামত শপত নাখাবা, কাৰণ েসেয় ঈশ্বৰৰ িসংহাসন,
35 আৰু পৃিথৱীৰ নামেতা শপত নাখাবা, িকয়েনা েসেয় েতওঁৰ ভিৰ-
পীৰা; িযৰূচােলমৰ নােমেৰও নহয়, িকয়েনা েসয়া মহান ৰজাৰ নগৰ৷
36 এেন িক িনজৰ মূৰত ধিৰও শপত নাখাবা, িকয়েনা এডাল চুিলেকা
েতামােলােক বগা বা ক’লা কিৰব েনাৱাৰা 37 িকন্তু েতামােলাকৰ
কথা ‘হয়’ যিদ হয় বা ‘নহয়’ যিদ নহয় হওক ইয়াতৈক অিধক িয,
েসয়া চয়তানৰ পৰােহ হয়

প্রিতেশাধ েলাৱা িবষয়ত িশক্ষা
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38 েতামােলােক ‘চকুৰ সলিন চকু, দঁাতৰ সলিন দঁাত’ এই িয কথা
েকাৱা ৈহিছল, েসই িবষেয় শুিনছা 39 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ,
েতামােলােক দুষ্ট েলাক সকলৰ প্রিতেৰাধ নকিৰবা; বৰং েকােনােৱ
যিদ েতামাৰ েসঁা গালত চৰ মােৰ, েতেনহেল েতওঁৈল আন খন
গােলা পািত িদবা 40 েকােনােৱ যিদ আদালতত েতামাৰ ওপৰত
েগাচৰ তিৰ েতামাৰ েচালা ল’ব েখােজ, েতেনহেল েতওঁক েতামাৰ
চাদৰখেনা এিৰ িদবা 41 িয েকােনােৱ েতামাক এমাইল বাট বেলেৰ
িনেয়, েতওঁৰ লগত দুমাইল যাবা 42 িয জেন েতামাক েখােজ, েসই
জনক িদবা আৰু েকােনােৱ েতামাৰ পৰা ধাৰ িবচািৰেল, েতওঁক
িবমুখ নকিৰবা

শত্রুক েপ্রম কৰাৰ িবষেয় িশক্ষা
43 েতামােলােক েকাৱা শুিনছা, ‘েতামাৰ চুবুৰীয়াক েপ্রম কিৰবা

আৰু শত্রুক িঘণ কিৰবা’ 44 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ,
েতামােলাকৰ শত্রুক েপ্রম কিৰবা আৰু েতামােলাকক তাড়না কৰা
সকলৰ বােব প্রাথর্না কিৰবা, 45 েতিতয়ােহ েতামােলাক স্বগর্ত থকা
িপতৃৰ সন্তান হ’ব পািৰবা িকয়েনা েতওঁ দুষ্ট আৰু সৎ দুেয়ােৰা
ওপৰত সূযর্ উদয় হ’বৈল িদেয় আৰু ধাির্মক অথবা অধাির্মক এই
দুেয়ােৰা ওপৰত বৰষুণ বৰষায় 46 িকয়েনা িয মানুেহ েতামােলাকক
েপ্রম কেৰ, েতামােলােক যিদ েকৱল েতওঁেলাকেক েপ্রম কৰা,
েতেনহেল িক পুৰস্কাৰ পাবা? কৰ সংগ্রহকাৰী সকেলও জােনা
তােক নকেৰ? 47 েতামােলােক যিদ েকৱল েতামােলাকৰ ভাই
সকলেক শুেভচ্ছা জেনাৱা, েতেনহেল আনতৈক অিধক েবিচ িক
কিৰলা? অনা-ইহুদী সকেলও জােনা তােক নকেৰ? 48 এই েহতুেক
েতামােলাকৰ স্বগীর্য় িপতৃ েযেন িসদ্ধ, েতামােলােকা েতেন িসদ্ধ
েহাৱা

6 অধয্ায়
দান িদয়াৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
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1 সাৱধান! মানুহক েদখুৱাবৈল েতওঁেলাকৰ আগত েতামােলােক
িনজ িনজ ধাির্মকতাৰ কমর্ নকিৰবা; েতেনকুৱা কিৰেল েতামােলাকৰ
স্বগর্ত থকা িপতৃৰ ওচৰৰ পৰা েতামােলােক এেকা পুৰস্কাৰ নাপাবা
2 এই েহতুেক, তুিম েযিতয়া দান কৰা, েতিতয়া মানুহৰ পৰা প্রশংসা
পাবৈল কপটীয়া সকলৰ িনিচনাৈক নকিৰবা েতওঁেলােক নাম-ঘেৰ,
নাম-ঘেৰ আৰু বােট-পেথ িনজৰআেগআেগ ঢাক-েঢাল েকাবাই দান
িদেয় মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, েতওঁেলােক িনজৰ িনজৰ
পুৰস্কাৰ পােলই 3 িকন্তু েতামােলােক েযিতয়া দান িদবা, েতিতয়া
েতামােলাকৰ েসঁা হােত িক কেৰ বঁাও হাতক েসই িবষেয় জািনবৈল
িনিদবা; 4 িকয়েনা েতিতয়ােহ েতামােলাকৰ দান েগাপন হ’ব আৰু
গুপুেত েদখা েতামােলাকৰ িপতৃেয় েতামােলাকক প্রিতদান িদব

প্রাথর্নাৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
5 েতামােলােক েযিতয়া প্রাথর্না কৰা, েতিতয়া কপটীয়া সকলৰ দেৰ

নহবা; িকয়েনা মানুহক েদখুৱাবৰ কাৰেণ েতওঁেলােক নাম-ঘেৰ, নাম-
ঘেৰ আৰু আিলবাটৰ চুেক চুেক িথয় ৈহ প্রাথর্না কিৰবৈল ভালপায়
মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, েতওঁেলােক িনজ িনজ পুৰস্কাৰ
পােলই 6 িকন্তু েতামােলােক েযিতয়া প্রাথর্না কৰা, েতিতয়া িভতৰ-
েকাঠালীৈল ৈগ দুৱাৰ বন্ধ কিৰবা আৰু িয জনক েদখা েপাৱা নাযায়,
েতামােলাকৰ েসই িপতৃৰ আগত প্রাথর্না কিৰবা; তােত গুপুেত েদখা
েতামােলাকৰ িপতৃেয় েতামােলাকক প্রিতদান িদব

7 প্রাথর্না কৰা সময়ত অনা-ইহুদী সকলৰ িনিচনাৈক েতামােলােক
অনথর্ক পুণৰুিক্ত নকিৰবা; িকয়েনা েতওঁেলােক ভােৱ, েতওঁেলাকৰ
েবিচ কথাৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ প্রাথর্না েতওঁ শুিনব 8 এেতেক
েতামােলাক েতওঁেলাকৰ িনিচনা নহবা; িকয়েনা েতামােলাকৰ িক
িক প্রেয়াজন আেছ, েসই িবষেয় েতামােলােক িপতৃৰ পৰা েখাজাৰ
আেগেয়, েতামােলাকৰ িপতৃেয় জােন 9 এই েহতুেক েতামােলােক
এইদেৰ প্রাথর্না কিৰবা;
‘েহ আমাৰ স্বগর্ত থকা িপতৃ,
েতামাৰ নাম পূজনীয় হওক;
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10 েতামাৰ ৰাজয্ হওক;
েযেনৈক স্বগর্ত, েতেনৈক পৃিথৱীেতা েতামাৰ ইচ্ছা পূৰ হওক
11 আমাৰ প্রেয়াজনীয় আহাৰ আিজ আমাক িদয়া
12 আমাৰ ধৰুৱাহঁতক আিম েযেনৈক ক্ষমা কিৰেলঁা, েতেনৈক

আমােৰা ধাৰ ক্ষমা কৰা
13 আমাক পৰীক্ষাৈল িনিনবা,
িকন্তু পাপ আত্মাৰ পৰা আমাক ধিৰ ৰাখা৷’*

14 িকয়েনা েতামােলােক যিদ আন েলাকৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা,
েতেনহেল েতামােলাকৰ স্বগীর্য় িপতৃেয় েতামােলাকেৰা অপৰাধ ক্ষমা
কিৰব; 15 িকন্তু েতামােলােক যিদ আন েলাকৰ অপৰাধ ক্ষমা
নকৰা, েতেনহেল েতামােলাকৰ িপতৃেয় েতামােলাকেৰা অপৰাধ ক্ষমা
নকিৰব

লেঘানৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
16 েযিতয়া েতামােলােক লেঘান িদয়া, েতিতয়া কপটীয়া সকলৰ

িনিচনাৈক মুখ মিলন নকিৰবা; িকয়েনা েতওঁেলােক লেঘানীয়া বুিল
মানুহক েদখুৱাবৈল মুখ িববণর্ কেৰ মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক
কওঁ, েতওঁেলােক িনজ িনজ পুৰস্কাৰ পােলই 17 িকন্তু েতামােলােক
েযিতয়া লেঘান িদয়া, েতিতয়া েতামাৰ মূৰত েতল সািনবা আৰু মুখ ধুই
ল’বা; 18 যােতআেন জািনব েনাৱােৰ েয, েতামােলােক লেঘান িদছা
িকন্তু েতামােলাকৰ িপতৃ, িয জনক েতামােলােক েদখা েনােপাৱা,
েকৱল েতেৱঁই ইয়াক েদখা পাব তােত গুপুেত েদখা েতামােলাকৰ
িপতৃেয় েতামােলাকক পুৰস্কাৰ িদব

সাংসািৰক আৰু পৰমাির্থক িচন্তা
19 িয ঠাইত েপাক আৰু মামেৰ ক্ষয় কেৰ, েচােৰও িসিন্ধ িদ চুৰ

কেৰ, এেন পৃিথৱীত িনজৈল ধন নাসঁািচবা; 20 িকন্তু য’ত েপাক আৰু
মামেৰ ক্ষয় নকেৰ, েচােৰও িসিন্ধ িদব েনাৱােৰ, এেন স্বগর্ত িনজৰ
* 6 অধয্ায়:13 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত েপাৱা যায়, “িকয়েনা ৰাজয্, মিহমা আৰু
পৰাক্রম িচৰকাল েতামােৰই হওক৷ আেমন৷”
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বােব ধন সঁাচা 21 িকয়েনা য’েত েতামােলাকৰ ধন থািকব, ত’েত
েতামােলাকৰ মেনা হ’ব

22 চকুেৱই শৰীৰৰ প্রদীপ; এই েহতুেক েতামােলাকৰ চকু যিদ
ভােল থােক, েতেনহেল েতামােলাকৰ েগােটই শৰীৰ দীিপ্তময় হ’ব;
23 িকন্তু েতামােলাকৰ চকু যিদ েবয়া হয়, েতেনহেল েতামােলাকৰ
েগােটই শৰীৰ অন্ধকাৰময় হ’ব এেতেক েতামােলাকৰ তাত থকা
েপাহৰ যিদ আচলেত অন্ধকাৰময় হয়, েতেনহেল েসই আন্ধাৰ িকমান
গভীৰ হব! 24 েকােনও দুজন গৰাকীৰ ওচৰত েসৱাকমর্ কিৰব
েনাৱােৰ; িকয়েনা েতওঁ এজনক িঘণ কিৰ আন জনক েপ্রম কিৰব;
নাইবা এজনত আসক্ত ৈহ, আন জনক েহয়জ্ঞান কিৰব৷ েতামােলােক
ঈশ্বৰ আৰু ধন, এই উভয়েত কমর্ কিৰব েনাৱাৰা

25 এই েহতুেক মই েতামােলাকক কওঁ, ‘িক েভাজন কিৰম বা
িক পান কিৰম’- এই বুিল প্রাণৰ কাৰেণ, নাইবা ‘িক িপিন্ধম’-
এই বুিল শৰীৰৰ কাৰেণ িচন্তা নকিৰবা আহাৰতৈক প্রাণ, আৰু
কােপাৰতৈক শৰীৰ েশ্রষ্ঠ নহয় েন? 26 আকাশৰ চৰাইেবাৰৈল
েচাৱা; েসইেবােৰ নবয়, নাদায়, আৰু ভঁৰালত নচপায়; তথািপ
েতামােলাকৰ স্বগীর্য় িপতৃেয় েসইেবাৰেকা আহাৰ িদেয় েতামােলাক
েসইেবাৰতৈক অিধক মূলয্ৱান েনােহাৱা েন? 27 আৰু েতামােলাকৰ
মাজৰ েকােন িচন্তা কিৰ িনজৰআয়ুস এহাতেক বঢ়াব পােৰ? 28 বস্ত্রৰ
বােবও িকয় িচন্তা কৰা? পথাৰৰ িলিল†ফুলেবাৰ েকেনৈক বােঢ়,
েসই িবষেয় ভািব েচাৱা; েসইেবােৰ শ্রম নকেৰ, কােপােৰা নবয়;
29 তথািপ মই েতামােলাকক কওঁ, চেলামন ৰজা ইমান ঐশ্বযর্ৰ মাজত
থািকও এইেবাৰৰ এটােৰা িনিচনা িনজক িবভূিষত কিৰব পৰা নািছল
30 এেতেক, পথাৰৰ িয বন আিজ আেছ, কাইৈল জুইশালত েপেলাৱা
হ’ব, েসই বনেকা যিদ ঈশ্বেৰ এেনৈক ভূিষত কেৰ, েতেনহেল েহ
অল্পিবশ্বাসী সকল, েতওঁ তাতৈক েতামােলাকক অিধক ভূিষত নকিৰব
েন? 31 এই েহতুেক িক খাম? িক পান কিৰম? বা িক িপিন্ধম? এই
বুিল িচন্তা নকিৰবা 32 িকয়েনা অনা-ইহুদী সকেলও এইেবাৰ িবচােৰ
আৰু এইেবাৰ েয েতামােলাকেৰা প্রেয়াজন, এই িবষেয় েতামােলাকৰ
† 6 অধয্ায়:28 িলিল কনািৰ
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স্বগীর্য় িপতৃেয় জােন 33 িকন্তু েতামােলােক প্রথেম ঈশ্বৰৰ ৰাজয্
আৰু ধাির্মকতা িবচাৰা; তােত এই সকেলােবাৰ েতামােলাকক িদয়া
হ’ব

34 এেতেক কাইৈলৰ কাৰেণ িচন্তা নকিৰবা; িকয়েনা কাইৈলেয়
িনেজ িনজৰ বােব িচন্তা কিৰব িদনৰ িয কষ্ট, িদনেটাৈল েসেয়
যেথষ্ট

7 অধয্ায়
েলাকৰ িবচাৰ কৰাৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা

1 েতামােলােক অনয্ েলাকৰ েসাধ-িবচাৰ নকিৰবা, েতিতয়ােহ
েতামােলাকেৰা িবচাৰ কৰা নহ’ব 2 িকয়েনা েযেনকুৱা িবচােৰেৰ
েতামােলােক েসাধ-িবচাৰ কৰা, েতেনকুৱা িবচােৰেৰ েতামােলাকেৰা
িবচাৰ কৰা হ’ব, আৰু িয েজােখেৰ েতামােলােক েজাখা, েসই
েজােখেৰ েতামােলাকেকা েজাখা হ’ব 3 তুিম িনজৰ চকুত থকা
চিত ডালৈল মন নকিৰ, ভােয়ৰাৰ চকুত থকা সৰু কুটা ডালৈল িকয়
চাইছা? 4 েতামাৰ িনজৰ চকুত এডাল চিত লািগ থােকােতই, েতামাৰ
ভাইক “আহা, েতামাৰ চকুৰ পৰা কুটা ডাল উিলয়াবৈল িদয়া” এই
কথা েকেনৈক কব পাৰা? 5 েহ কপটীয়া, প্রথমেত িনজৰ চকুৰ পৰা
েসই চিত ডাল উিলয়াই েপেলাৱা, েতিতয়ােহ েতামাৰ ভাইৰ চকুৰ পৰা
কুটা ডাল উিলয়াবৈল ভালৈক েদিখবা

6 েকােনা পিবত্র বস্তু কুকুৰেবাৰক িনিদবা আৰু গাহিৰৰ আগত
েতামােলাকৰ মুকুতা েনেপলাবা; হয়েতা িসহঁেত েসইেবাৰ ভিৰৰ তলত
ৈল গচিক নষ্ট কিৰব আৰু েতামাৰ ফােল ঘূিৰ আিহ েতামােকা টুকুৰা-
টুকুৰ কিৰ িছিৰ েপলাব

প্রাথর্নাৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
7 েখাজা, েতিতয়ােহ েতামােলাকক িদয়া হ’ব; িবচাৰা, েতিতয়ােহ

পাবা; টুকুিৰওৱা, েতিতয়ােহ েতামােলাকৈল দুৱাৰ মুকিল কৰা হ’ব
8 িকয়েনা িয জেন েখােজ, েসই জেন পায়; িয জেন িবচােৰ, েসই
জেন েদখা পায় আৰু িয জেন টুকুিৰয়ায়, েসই জনৈলেক দুৱাৰ
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মুকিল কৰা হয় 9 েতামােলাকৰ মাজত এেন েকােনা মানুহ আেছ
েনিক েয, েতওঁৰ ল’ৰাই িপঠা খুিজেল তাক িশল িদব? 10 নাইবা
মাছ খুিজেল সাপ িদব? 11 েতামােলাক দুষ্ট ৈহেয়া যিদ িনজৰ
সন্তানক উত্তম বস্তু িদব জানা, েতেনহেল েতামােলাকৰ স্বগর্ত থকা
িপতৃৰ ওচৰত িয সকেল িবচােৰ, েসই েলাক সকলক জােনা েতওঁ
অিধকৰূেপ ভাল বস্তু িনিদব?

12 এেতেক, েলােক েতামােলাকক েযেন বয্ৱহাৰ কিৰেল
েতামােলােক ভাল েপাৱা, েতামােলােকও েতওঁেলাকক েতেনদেৰ
বয্ৱহাৰ কিৰবা; িকয়েনা এেয় িবধান আৰু ভাববাদী সকলৰ িশক্ষাৰ
সাৰ

স্বগীর্য় পথৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
13 েঠক দুৱােৰিদ েসােমাৱা; িকয়েনা িযেয় সব্বর্নাশৈল িনেয়,

েসই দুৱাৰ ডাঙৰ আৰু বােটা বহল তাৰ মােজিদ েসােমাৱা েলােকা
অেনক 14 িকন্তু িযেয় জীৱনৈল িনেয়, েসই দুৱাৰ সৰু আৰু বােটা
েঠক অিত কম েলােকেহ ইয়াক িবচািৰ পায়

আনৰ কাযর্ক লক্ষয্ কৰা
15 ভুৱা ভাৱবাদী সকলৰ িবষেয় সাৱধান েহাৱা িসহঁেত

েতামােলাকৰ ওচৰৈল েমৰৰ েবশ ৈল আেহ, অথচ িভতিৰ িসহঁত
িহংস্র ৰাংকুকুৰ 16 িসহঁতৰ জীৱনৰ ফলৰ দ্বাৰাই েতামােলােক
িসহঁতক িচিন পাবা মানুেহ জােনা কঁাইটীয়া েজােপাহাৰ মাজৰ পৰা
আঙুৰ ফল বা কঁাইট গছৰ পৰা িডমৰু ফল পাব পােৰ? 17 িঠক
েতেনদেৰ প্রেতয্ক ভাল গছত ভাল ফল ধেৰ আৰু েবয়া গছত েবয়া
ফল ধেৰ 18 ভাল গছত েবয়া ফল আৰু েবয়া গছত ভাল ফল ধিৰব
েনাৱােৰ 19 িয গছত ভাল ফল নধেৰ, েসই গছ কািট জুইত েপেলাৱা
হয় 20 এেতেক িসহঁতৰ ফলৰ দ্বাৰাই েতামােলােক িসহঁতক িচিন
পাবা 21 িয সকেল েমাক ‘প্রভু প্রভু’ েবােল, েতওঁেলাক সকেলােৱ
েয স্বগর্ৰাজয্ত েসামাব, এেন নহয়; িকন্তু িয জেন স্বগর্ত থকা েমাৰ
িপতৃৰ ইচ্ছা পালন কেৰ, েসইজেনেহ েসামাব 22 েসইিদনা বহুেলােক
েমাক ক’ব, ‘েহ প্রভু, েহ প্রভু’ আিম আেপানাৰ নােমেৰ ভােবািক্ত
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প্রচাৰ কৰা নাই েন? আেপানাৰ নােমেৰ ভূত েখেদাৱা নাই েন?
আেপানাৰ নােমেৰ অেনক পৰাক্রম কাযর্ কৰা নাই েন? 23 েতিতয়া
মই িসহঁতক স্পষ্টৈক ক’ম, ‘মই তহঁতক েকিতয়াও িচিন নাপাও,
দুৰাচাৰীেবাৰ েমাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ হ’

দুই ধৰণৰ েলাকৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
24 েসই কাৰেণ কওঁ, িয েকােনােৱ েমাৰ এই সকেলা কথা শুিন

পালন কেৰ, েতওঁ এেনকুৱা এজন বুিদ্ধমান েলাকৰ িনিচনা িয জেন
িশলৰ ওপৰত েতওঁৰ ঘৰ সািজেল 25 পাছত বৰষুণ পিৰল, ধল
আিহল আৰু প্রচণ্ড বতাহ বলাত েসই ঘৰত আিহ খুন্দা লািগল; িকন্তু
েসই ঘৰেটা নপিৰল, কাৰণ ইয়াক িশলৰ ওপৰত িনমর্াণ কৰা ৈহিছল
26 পুনৰ িয েকােনােৱ েমাৰ এই সকেলা কথা শুিন পালন নকেৰ,
েতওঁ এেনকুৱা এজন মূখর্ েলাকৰ িনিচনা, িয জেন বািলৰ ওপৰত
েতওঁৰ ঘৰ সািজিছল 27 পাছত বৰষুণ পিৰল, ধল আিহল আৰু
প্রচণ্ড বতাহ বলাত েসই ঘৰেতা আিহ খুন্দা লািগল; তােত েসই ঘৰেটা
পিৰ গ’ল আৰু সমূ্পণর্ৈক ঘৰেটাৰ পতন হ’ল

28 যীচুেৱ েযিতয়া কথা ৈক েশষ কিৰেল, েতিতয়া েলাক সকেল
েতওঁৰ িশক্ষাত িবিস্মত ৈহ গ’ল; 29 িকয়েনা েতওঁ েতওঁেলাকৰ
িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ দেৰ উপেদশ িদয়া নািছল, বৰঞ্চ এজন
অিধকাৰ থকা েলাকৰ িনিচনাৈক েতওঁেলাকক উপেদশ িদিছল

8 অধয্ায়
যীচুেৱ এজন কুষ্ঠ েৰাগীক সুস্থ কৰা

1 যীচু েযিতয়া পবর্তৰ পৰা নািম আিহল, েতিতয়া মানুহৰ বৃহৎ
দল এটাও েতওঁৰ পােছ পােছ আিহবৈল ধিৰেল 2 েসই সময়ত
এজন কুষ্ঠ েৰাগী েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ প্রিণপাত কিৰ েতওঁক ক’েল,
“েহ প্রভু, আপুিন যিদ ইচ্ছা কেৰ, েতেনহেল েমাক শুিচ কিৰব
পােৰ ” 3 যীচুেৱ হাত খন আগবঢ়াই েতওঁক চুই ক’েল, “মই ইচ্ছা
কিৰেছঁা; তুিম শুিচ েহাৱা ” লেগ লেগ মানুহ জনৰ কুষ্ঠেৰাগ ভাল ৈহ
গ’ল 4 েতিতয়া যীচুেৱ মানুহ জনক ক’েল, ‘সাৱধান, তুিম এই কথা
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কােকা নকবা; বৰং েযাৱা, পুেৰািহতৰ আগত ৈগ িনজেক েদখুওৱা
আৰু েমািচৰ আেদশ অনুসােৰ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কৰা েতিতয়া েলাক
সকলৰ আগত তুিম সাক্ষয্ হবা েয, তুিম সুস্থ হ’লা ’

যীচুেৱ এশৰ েসনাপিতৰ দাসক সুস্থ কৰা
5 ইয়াৰ পাছত যীচু কফৰনাহূম নগৰৈল গ’ল তাত এজন এশৰ

েসনাপিতেয় েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ িবনয় কিৰ ক’েল, 6 “েহ প্রভু,
েমাৰ এজন দাস ঘৰত িবচনাত পিৰ আেছ িস পক্ষাঘাত েৰাগত
অিতশয় যাতনা পাই আেছ ” 7 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “মই আিহম
আৰু েতওঁক সুস্থ কিৰম ” 8 েসই েসনাপিতেয় উত্তৰ িদ ক’েল,
“েহ প্রভু, মই এেন েযাগয্ নহওঁ েয আপুিন েমাৰ ঘৰত েসামাব; িকন্তু
মুেখেৰ মােথান ৈক িদয়ক, তােত েমাৰ দাস সুস্থ হ’ব 9 মই িনেজও
আনৰ অিধকাৰৰ অধীন আৰু েমাৰ অধীনেতা ৈসনয্ সকল আেছ
মই এজনক ‘যা’ বুিলেল, িস যায়; আন জনক ‘আহ’ বুিলেল, িস
‘আেহ’ আৰু েমাৰ দাসক ‘এইেটা কৰ’ বুিলেল িস েসই কাম কেৰ ”
10 যীচুেৱ এই কথা শুিন িবিস্মত হ’ল আৰু িয সকল েলাক েতওঁৰ
পােছ পােছ ৈগ আিছল, েসই েলাক সকলক উেদ্দশয্ কিৰ েতওঁ
ক’েল, “মই আেপানােলাকক সঁচাৈকেয় ৈকেছঁা, ইস্রােয়লত ইমান
েবিচ িবশ্বাস মই কােৰা মাজত েদখা েপাৱা নাই

11 মই আেপানােলাকক কওঁ, পূব আৰু পিশ্চম সকেলা িদশৰ
পৰা অেনক আিহব আৰু অব্রাহাম, ইচহাক আৰু যােকাবৰ লগত
স্বগর্ৰাজয্ত েভাজন কিৰবৈল বিহব; 12 িকন্তু িয সকল এই ৰাজয্ৰ
সন্তান, েতওঁেলাকক বািহৰৰ আন্ধাৰত েপেলাৱা হ’ব তােত েলাক
সকেল ক্রন্দন কিৰব আৰু যন্ত্রণাত দঁাত কৰিচব ” 13 তাৰ পাছত
যীচুেৱ েসই এশৰ েসনাপিতক ক’েল, “তুিম েযাৱা; তুিম িয দেৰ
িবশ্বাস কিৰলা, েসইদেৰই হওক ” েসই সময়েতই েতওঁৰ দাস জন
সুস্থ হ’ল

িপতৰৰ শাহুেৱকৰ জ্বৰ ভাল কৰা
14 পাছত যীচু িপতৰৰ ঘৰত েসামাল আৰু তােত িপতৰৰ

শাহুেৱকক জ্বৰত পিৰ থকা েদিখেল 15 যীচুেৱ েতওঁৰ হাত খনস্পশর্
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কিৰেল আৰু লেগ লেগ েতওঁৰ জ্বৰ নাইিকয়া হ’ল েতিতয়া েতওঁ
িবচনাৰ পৰা উিঠ যীচুৰ েসৱা শুশ্রূষা কিৰবৈল ধিৰেল 16 সিন্ধয়া
েহাৱাত েলাক সকেল ভূেত েপাৱা অেনক মানুহক েতওঁৰ ওচৰৈল
আিনেল েতওঁ মুখৰ কথােৰই েসই ভূতৰ আত্মােবাৰ েখদােল আৰু
িয সকল অসুস্থ আিছল, েসই সকেলা েৰাগীেক সুস্থ কিৰেল
17 ইয়াৰ দ্বাৰা িযচয়া ভাববাদীেয় েকাৱা এই বচন পূণর্ হ’ল, “েতেৱঁই
আমাৰ দূবর্লতা ল’েল আৰু আমাৰ েৰাগৰ ভাৰ বেল ”*

18 যীচুেৱ িনজৰ চািৰওফােল বহু মানুহৰ দল েদিখ িশষয্ সকলক
গালীল সাগৰৰ িসপাৰৈল যাবৰ বােব আজ্ঞা িদেল 19 েসই সময়ত
িবধানৰ অধয্াপক এজেন যীচুৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েহ গুৰু,
আপুিন য’ৈলেক যাব, মেয়া আেপানাৰ পােছ পােছ তাৈল যাম ”
20 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “িশয়ালৰ গাত আৰু আকাশৰ চৰাইেৰা
বাহ আেছ; িকন্তু মানুহৰ পুত্রৰ িনজৰ মূৰ থবৈল ঠাই নাই ” 21 িশষয্
সকলৰ মাজৰ আন এজেন আিহ েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু, প্রথমেত
ৈগ েমাৰ িপতৃক ৈমদাম িদ আিহবৈল অনুমিত িদয়ক ” 22 যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, “িয সকল মৃত, েতওঁেলােকই মৃত সকলক ৈমদাম
িদয়ক, িকন্তু তুিম েমাৰ পােছ পােছ আহা ”

ধুমুহা বতাহ শান্ত কৰা
23 তাৰ পাছত যীচু নাৱত উিঠল আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকেলও

েতওঁক অনুসৰণ কিৰেল 24 হঠাৎ সাগৰত প্রবল ধুমুহা আিহল
আৰু নাও খনৰ ওপৰৈলেক েঢৗৰ লহৰেবাৰ ওফিন্দ উিঠবৈল ধিৰেল;
েতিতয়া যীচু েটাপিনত আিছল 25 িশষয্ সকেল েতওঁৰ ওচৰৈল
আিহ েতওঁক জগাই ক’েল, “েহ প্রভু, আমাক বচাওঁক; আিম এিতয়া
মিৰম ” 26 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “অল্পিবশ্বাসীৰ দল!
েতামােলােক িকয় ইমান ভয় খাইছা?” পাছত েতওঁ উিঠ, বতাহ আৰু
সাগৰক ডিবয়ােল; েতিতয়া সকেলােবাৰ অিত শান্ত হ’ল 27 ইয়ােক
েদিখ েলাক সকেল িবস্ময় মািনেল আৰু ক’েল, “এওঁ েকেন ধৰণৰ
মানুহ েয বতাহ আৰু সাগেৰও এওঁৰ কথা মােন ”
* 8 অধয্ায়:17 িযচয়া 53:4
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দুজন মানুহৰ পৰা ভূত েখেদাৱা
28 যীচু েযিতয়া সাগৰৰ িসপােৰ থকা গাদাৰীয়া সকলৰ েদশৈল

আিহল, তােত ভূেত েপাৱা দুজন মানুহ ৈমদামিনৰ পৰা বািহৰৈল ওলাই
আিহল আৰু েতওঁৰ আগত উপিস্থত হ’ল িসহঁত ইমােনই ভয়ানক
আিছল েয, েকােনােৱ েসই বােটিদ যাব েনাৱািৰিছল 29 িসহঁেত
িচঞিৰ ক’েল, “েহ ঈশ্বৰৰ পুত্র, আেপানাৰ লগত আমাৰেনা িক কাম
আেছ? িনিদ্দর্ ষ্ট সময়ৰ পূেবর্ই আমাক যাতনা িদবৈল ইয়াৈল আিহেছ
েনিক?”

30 েসই সময়ত িসহঁতৰ পৰা নািতদূৈৰত এজাক গাহিৰ চিৰ
আিছল 31 ভূতেবােৰ যীচুক কাকুিত কিৰ ক’েল, আপুিন যিদ আমাক
েখদাবৈলেক িবচােৰ, েতেনহেল েসই গাহিৰ জাকৰ মাজত েসামাবৈল
আমাক পিঠয়াই িদয়ক 32 েতওঁ িসহঁতক ক’েল, “েতেনহেল যা!”
েতিতয়া মানুহ দুজনৰ পৰা ভূতেবাৰ বািহৰ ওলাই আিহ গাহিৰেবাৰত
েসামাল তােত েসই গাহিৰৰ জাকেটা পাহাৰৰ গৰােয়িদ নািম েদৗিৰ
গ’ল আৰু সাগৰত পিৰ পানীত ডুিব মিৰল 33 েতিতয়া গাহিৰ চেৰাৱা
ৰখীয়ােবােৰ েদৗিৰ পলাই ৈগ নগৰত থকা মানুহেবাৰক সকেলােবাৰ
কথা জনােল; িবেশষৈক ভূেত েপাৱা েলাক দুজনৰ িবষেয়ও সম্বাদ
িদেল 34 েতিতয়া যীচুক সাক্ষাৎ কিৰবৈল নগৰৰ সকেলা মানুহ ওলাই
আিহল; েতওঁেলােক যীচুক েদখা পাই েতওঁক অনুেৰাধ কিৰ ক’েল,
েতওঁ েযন েতওঁেলাকৰ অঞ্চলৰ পৰা গুিচ যায়

9 অধয্ায়
এজন পক্ষাঘাত েৰাগীক যীচুেৱ সুস্থ কৰা

1 পাছত যীচুেৱ নাৱত উিঠ সাগৰ পাৰ ৈহ িনজৰ নগৰৈল আিহল
2 এেনেত েকইজনমান েলােক িবচনাত পিৰ থকা এজন পক্ষাঘাত*
েৰাগত আক্রান্ত অৱশ েৰাগীক েতওঁৰ ওচৰৈল আিনেল েসই েলাক
সকলৰ দৃঢ় আস্থা েদিখ যীচুেৱ েৰাগীজনক ক’েল, “েবাপা, িনভর্ য়
েহাৱা; েতামাৰ সকেলা পাপ ক্ষমা কৰা হ’ল ” 3 েতিতয়া িবধানৰ
* 9 অধয্ায়:2 পুৰিণ বাইেবলত ‘জঠৰ েৰাগ’ বুিল উেল্লখ আেছ৷ মূল শব্দ েপেৰলাইজ
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অধয্াপক েকইজনমােন িনজৰ মাজেত মেন মেন কবৈল ধিৰেল,
“এই মানুহ জেন ঈশ্বৰৰ িনন্দা কিৰেছ ” 4 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ মনৰ
িচন্তা বুিজ পাই ক’েল, ‘আেপানােলােক মেন মেন েবয়া িচন্তা কিৰেছ
িকয়?’ 5 েকানেটা েকাৱা সহজ- ‘েতামাৰ পাপ সমূহ ক্ষমা কৰা হ’ল’
েন ‘তুিম উিঠ েখাজকািঢ় ফুৰা’? 6 িকন্তু আেপানােলােক েযন জািনব
পােৰ েয, এই পৃিথৱীত পাপ ক্ষমা কৰাৰ ক্ষমতা মানুহৰ পুত্রৰ আেছ’;
ইয়ােক ৈক যীচুেৱ েসই েৰাগীজনক ক’েল, ‘উঠা, েতামাৰ শযয্া তুিল
েলাৱা আৰু িনজৰ ঘৰৈল েযাৱা ’ 7 তােত েতওঁ উিঠ িনজৰ ঘৰৈল
গ’ল 8 ইয়ােক েদিখ েলাক সকলৰ ভয় লািগল আৰু ঈশ্বেৰ মানুহক
এেন ক্ষমতা িদয়াৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰবৈল ধিৰেল

মিথক আহ্বান কৰা
9 যীচু েযিতয়া েসই ঠাইৰ পৰা ৈগ আিছল, েতিতয়া মিথ নােমেৰ

এজন মানুহক কৰ সংগ্রহ কৰা ঠাইত বিহ থকা েদখা পােল
যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েমাৰ পাছত আহা ” মিথেয় েতিতয়াই
উিঠ েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল 10 ইয়াৰ পাছত যীচুেৱ মিথৰ
ঘৰত েভাজন কিৰবৈল বিহল তাত †কৰ সংগ্রহকৰী আৰু পাপী
েলাক সকল আিহ যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ লগত েভাজনত
বিহল 11 ফৰীচী সকেল ইয়ােক েদিখ যীচুৰ িশষয্ সকলক সুিধেল,
“েতামােলাকৰ গুৰুেৱ কৰ সংগ্রহকৰী আৰু ‘পাপী েলাক’‡ সকলৰ
ৈসেত িকয় েভাজন কেৰ?” 12 এই কথা শুিন যীচুেৱ ক’েল,
“সুস্থ মানুহৰ কাৰেণ িচিকৎসকৰ প্রেয়াজন নাই; িকন্তু েৰাগী সকলৰ
কাৰেণেহ প্রেয়াজন আেছ 13 “মই বিলদান েনােখােজা, দয়ােহ
িবচােৰা,”§শাস্ত্রৰ এই কথাষাৰৰ অথর্ িক েসই িবষেয় িশিক আহাৈগ
িকয়েনা মই ধাির্মক েলাকক মন-পালটন কিৰবৰ বােব িনমন্ত্রণ কৰা
নাই, িকন্তু পাপী েলাকক িনমন্ত্রণ কিৰবৰ বােবেহ মই আিহেছঁা ”
† 9 অধয্ায়:10 কৰ সংগ্রহকাৰী: ইহুদী সকলৰ পৰা কৰ তুিলবৈল িনযুক্ত েৰামৰ চৰকাৰী
কমর্চাৰী ইহুদী সকেল েতওঁেলাকক িবশ্বাসঘাতক আৰু পাপী বুিল ঘৃণা কিৰিছল ‡ 9
অধয্ায়:11 ফৰীচী সকলৰ দৃষ্টিত িয সকল পাপী, েযেন- বয্িভচাৰী, পাতকী অ◌ািদ৷
§ 9 অধয্ায়:13 েহােচয়া 6:6



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 9 অধয্ায়:14 xxvi মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 9 অধয্ায়:22

লেঘানৰ িবষেয় িশক্ষা
14 তাৰ পাছত েযাহনৰ িশষয্ সকেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল,

“আিম আৰু ফৰীচী সকেল প্রােয়ই লেঘান িদওঁ, িকন্তু আেপানাৰ
িশষয্ সকেল িকয় লেঘান িনিদেয়?” 15 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “দৰা লগত থােকােত জােনা দৰাৰ সিখ সকেল েশাক কিৰব
পােৰ? িকন্তু এেন িদন আিহব, েযিতয়া দৰাক েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ
পৰা ৈল েযাৱা হ’ব; েতিতয়া েতওঁেলােকও লেঘান িদব ”

16 “েকােনও পুৰিণ বস্ত্রত নতুন কােপাৰৰ টাপিল নামােৰ; িকয়েনা
টাপিল মাৰা নতুন কােপাৰ েডাখেৰ েসই বস্ত্রক ফািল িনেয়; তােত
ফটা েডাখৰ েবিচৈকেহ ফােট ”

17 এেনদেৰ েকােনা মানুেহ নতুন দ্রাক্ষাৰস*চামৰাৰ পুৰিণ
েমাটত†নথয়; যিদ থয়, েমাটেবাৰ ফািট ৈগ েসই দ্রাক্ষাৰস পিৰ যায়
আৰু েমাটেবােৰা নষ্ট হয় বৰং মানুেহ নতুন দ্রাক্ষাৰস নতুন েমাটতেহ
থয়, আৰু েতিতয়ােহ দুেয়া সুৰিক্ষত থােক ”

এগৰাকী অসুস্থ মিহলাৰ আেৰাগয্ লাভ আৰু যায়ীৰৰ জীেয়কৰ
জীৱন দান

18 যীচুেৱ েলাক সকলক েযিতয়া এইেবাৰ কথা ৈক আিছল,
েতিতয়া এজন শাসনকতর্ াই আিহ েতওঁক প্রিণপাত কিৰ ক’েল, “েমাৰ
েছাৱালী জনীৰ এইমাত্র মৃতুয্ হ’ল; আপুিন আিহ তাইৰ ওপৰত হাত
ৰাখক, তােত তাই জীয়াই উিঠব ” 19 েতিতয়া যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্
সকেল উিঠ েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল

20 েসই সময়েত এগৰাকী মিহলাই পাছফালৰ পৰা যীচুৰ ওচৰৈল
আিহ েতওঁৰ কােপাৰৰ দিহ চুেল; েসই মিহলা গৰাকী বাৰ বছৰ ধিৰ
ৰক্তস্রাৱ‡ েৰাগত ভুিগ আিছল 21 েতওঁ মেন মেন ভািৱিছল, “যিদ
মই যীচুৰ কােপাৰ খনেক অকল চুব পােৰঁা, েতেনহেলও মই ভাল
ৈহ যাম ” 22 যীচুেৱ মুখ ঘূৰাই েতওঁক েদিখ ক’েল, “ভনী, িনভর্ য়
* 9 অধয্ায়:17 দ্রাক্ষাৰস - আঙুৰৰ ৰস † 9 অধয্ায়:17 েমাট - পনীয়া দ্রবয্
সংৰক্ষণৰ বােব পশুৰ ছােলেৰ বেনাৱা েমানা ‡ 9 অধয্ায়:20 মিহলা সকলৰ প্রসাৱৰ
দ্বােৰেৰ েতজ েযাৱা েৰাগ৷
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েহাৱা; েতামাৰ িবশ্বােসই েতামাক সুস্থ কিৰেল ” েসই সময়েৰ পৰা
েসই মিহলা গৰাকী সুস্থ হ’ল

23 তাৰ পাছত যীচু েসই শাসনকতর্ াৰ ঘৰৈল গ’ল তাত েতওঁ
বঁাহীবাদক সকলক েদিখেল আৰু েলাক সকেল হুলসু্থল কিৰ থকা
েদখা পােল 24 যীচুেৱ ক’েল, “চাওঁ, েতামােলাক আতৰ েহাৱা
েছাৱালী জনী মৰা নাই, েটাপিন ৈগেছ ” এই কথা শুিন েতওঁেলােক
হঁািহবৈল ধিৰেল 25 পাছত েলাক সকলক ঘৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ
িদয়াত যীচু িভতৰৈল গ’ল আৰু েছাৱালী জনীৰ হাতত ধিৰেল;
েতিতয়া তাই উিঠল 26 পাছত েসই অঞ্চলৰ সকেলা ঠাইেত এই
ঘটনাৰ িবষেয় িবয়িপ পিৰল

দুজন অন্ধ আৰু এজন েবাবাক সুস্থ কৰা
27 যীচু তাৰ পৰা যাওঁেত দুজন অন্ধ েলাক েতওঁৰ পােছ পােছ

গ’ল েতওঁেলােক িচঞিৰ িচঞিৰ কবৈল ধিৰেল, “েহ দায়ুদৰ বংশৰ
সন্তান, আমাক দয়া কৰক ” 28 পাছত যীচু েযিতয়া ঘৰ আিহ পােল,
েসই অন্ধ দুজন েতওঁৰ ওচৰৈলআিহল েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক
সুিধেল, “মই এই কম কিৰব পােৰঁা বুিল েতামােলােক িবশ্বাস কৰা
েন?” েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “হয় প্রভু, কেৰঁা ” 29 েতিতয়া
েতওঁ েতওঁেলাকৰ চকু চুই ক’েল, “েতামােলােক েযেনদেৰ িবশ্বাস
কিৰছা, েতামােলাকৰ প্রিত েসইদেৰই হওক ” 30 েসই মুহুতর্ েত
েতওঁেলাকৰ চকু মুকিল হ’ল তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক
কেঠাৰভােৱ সাৱধান কিৰ িদ ক’েল, “চাবা, এই িবষেয় েযন েকােনও
নাজােন ” 31 িকন্তু েতওঁেলােক ওলাই ৈগ েসই এেলকাৰ সকেলা
ঠাইেত এই িবষেয় ৈক ফুিৰেল

32 েসই দুজন মানুহ েযিতয়া ওলাই গ’ল, েসই সময়েত িকছুমান
মানুেহ ভূেত েপাৱা এজন েবাবা েলাকক যীচুৰ ওচৰৈল আিনেল
33 যীচুেৱ েসই ভূতক েখেদাৱাৰ পাছত েবাবা মানুহ জেন কথা কবৈল
ধিৰেল ইয়ােক েদিখ সকেলা মানুেহ আচিৰত ৈহ ক’েল, “ইস্রােয়ল
েদশত আেগেয় েকিতয়াও এেনকুৱা েদখা েপাৱা নাই!” 34 িকন্তু
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ফৰীচী সকেল ক’েল, “িস ভূতেবাৰৰ ৰজা চয়তানৰ সহায়ত ভূতক
েখদায় ”

বাৰ জন পঁাচিনক আেদশ িদ পিঠওৱা
35 যীচুেৱ সকেলা নগৰ আৰু গাওঁেবাৰত ৈগ ইহুদী সকলৰ নাম-

ঘৰেবাৰত উপেদশ িদেল আৰু ৰাজয্ৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰবৈল
ধিৰেল ইয়াৰ বািহেৰও েতওঁ সকেলা ধৰণৰ েৰাগ-বয্ািধত পিৰ থকা
েলাক সকলক সুস্থতা দান কিৰেল 36 তােত েলাক সকলৰ িভৰ
েদখা পাই, েতওঁেলাকৰ প্রিত যীচুৰ মৰম লািগল; কাৰণ েতওঁেলাক
ৰখীয়া েনােহাৱা েমৰৰ িনিচনা ক্লান্তআৰুঅসহায় আিছল 37 েতিতয়া
যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “শসয্ সৰহ, িকন্তু বনুৱা তাকৰ
38এই েহতুেক শসয্ৰ গৰাকীৰ ওচৰত প্রাথর্না কৰা, যােত েতওঁ িনজৰ
শসয্েক্ষত্রৈল বনুৱা সকলক পঠাই িদেয় ”

10 অধয্ায়
যীচুেৱ প্রচাৰৰ বােব পঁাচিন সকলক পেঠাৱা

1 যীচুেৱ েতওঁৰ বাৰ জন িশষয্ক এেকলেগ ওচৰৈল মািত
েতওঁেলাকক অশুিচ আত্মাক েখদাবৈল আৰু সকেলা ধৰণৰ েৰাগ-
বয্ািধ আৰু অসুস্থ জনক সুস্থ কিৰবৈল অিধকাৰ িদেল 2 েসই
বাৰ জন পঁাচিনৰ নাম এই, প্রথম িচেমান, িয জনক িপতেৰা েবােল
আৰু েতওঁৰ ভােয়ক আিন্দ্রয়, িচবিদয়ৰ পুেতক যােকাব আৰু েতওঁৰ
ভােয়ক েযাহন, 3 িফিলপআৰু বাথর্লময়, েথামা আৰু কৰ সংগ্রহকাৰী
মিথ, আলফয়ৰ পুেতক যােকাব আৰু থেদ্দয়, 4 জাতীয়তাবাদী*
িচেমান আৰু যীচুক িয জেন শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদিছল, েসই
ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদা

5 এই বাৰ জনক যীচুেৱ এই আেদশ িদ পঠােল, “েতামােলােক
অনা-ইহুদী সকলৰ েকােনা ঠাইৈল নাযাবা আৰু চমৰীয়া সকলৰ
েকােনা নগৰত েনােসামাবা 6 িকন্তু ইস্রােয়ল জািতৰ েহেৰাৱা
েমৰেবাৰৰ ওচৰৈল েযাৱা 7 বাটত যাওঁেত যাওঁেত এই কথা প্রচাৰ
* 10 অধয্ায়:4 জাতীয়তাবাদী- েৰামান শাসনৰ পৰা ইহুদী সকলক মুক্ত কিৰবৈল িবচৰা
এক দল
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কিৰবা েয ‘স্বগর্ৰাজয্ ওচৰ হ’ল ’ 8অসুস্থ েলাকক সুস্থ কিৰবা, মৃত
েলাকক তুিলবা, কুষ্ঠ েৰাগী সকলক শুিচ কিৰবা, ভূতক েখদাবা
েতামােলােক িবনামূেলয্ পাইছা, িবনামূেলয্ই িদবা 9 েতামােলাকৰ
কঁকালৰ েপিটত েতামােলােক েসাণ, ৰূপ বা তাম নাইবা পইচাও
িনিনবা 10 বাটত েযাৱাৰ কাৰেণ েকােনা েজােলাঙা, দুটা েচালা,
পাদুকা বা লাখুিট এইেবাৰও নলবা; িকয়েনা বনুৱা িনজৰ পািৰশ্রিমক
েপাৱাৰ েযাগয্

11 েতামােলােক েযিতয়া েকােনা নগৰ বা গাৱঁত েসামাবা, তাত
এজন উপযুক্ত মানুহ িবচািৰ ল’বা আৰু আন ঠাইৈল েনােযাৱা
পযর্ন্ত েসই ঘৰেত থািকবা 12 েযিতয়া েতামােলােক েকােনা এঘৰত
েসামাবা, েতিতয়া েসই ঘৰৰ েলাকক শুেভচ্ছা জনাই মঙ্গলবাদ িদবা
13 েসই ঘৰ যিদ উপযুক্ত হয়, েতেনহেল েতামােলাকৰ শািন্ত েসই ঘৰৰ
ওপৰৈল নািম আহক; িকন্তু েসই ঘৰ যিদ উপযুক্ত নহয়, েতেনহেল
েতামােলাকৰ শািন্ত েতামােলাকৰ ওচৰৈল উলিট আহক 14 যিদ
েকােনােৱ েতামােলাকক গ্রহণ নকেৰ বা েতামােলাকৰ কথাও নুশুেন,
েতেনহেল েসই ঘৰ বা নগৰৰ পৰা ওলাই যাওঁেত েতামােলাকৰ ভিৰৰ
ধূিল েজাকািৰ েপলাবা 15 মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, মহা-
িবচাৰৰ িদনা েসই নগৰতৈক বৰং চেদাম আৰু ঘেমাৰা নগৰৰ দশা
অিধক সিহব পৰা হ’ব ”

িশষয্ সকলৈল যীচুৰ সতকর্ বাণী
16 শুনা! মই ৰাংকুকুৰেবাৰৰ মাজৈল েতামােলাকক েমৰ-

েপাৱািলৰ†িনিচনাৈক পিঠয়াইেছা; এই েহতুেক েতামােলাক সাপৰ
দেৰ েটঙৰ আৰু কেপৗৰ িনিচনা অমািয়ক েহাৱা 17 সতকর্ ভােৱ
চিলবা; িকয়েনা েলাক সকেল েতামােলাকক িবচাৰ সভাত েশাধাই িদব
আৰু েতওঁেলাকৰ নাম-ঘৰেবাৰত েতামােলাকক েকাবাব 18 েমাৰ
কাৰেণই েতামােলাকক ৰাজয্পাল আৰু ৰজা সকলৰ সনু্মখৈল ৈল
েযাৱা হ’বা, যােত েতামােলােক তাত েতওঁেলাকৰ আৰু অনা-
ইহুদী সকলৰ ওচৰত সাক্ষয্ িদব পাৰা 19 েলাক সকেল েযিতয়া
† 10 অধয্ায়:16 েমৰ-ছাগ বা েভড়া েপাৱািলৰূেপ প্রভুেৱ িনজৰ িশষয্ সকলক ৈকেছ৷
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েতামােলাকক েশাধাই িদব, েতিতয়া েকেনৈক, িক কথা ক’ব
লােগ, েসই িবষয় ৈল িচন্তা নকিৰবা; িকয়েনা েতিতয়া িয কথা
ক’ব লােগ, েসই িবষয়েবাৰ েসই মুহূত্তর্ েত েতামােলাকক িদয়া
হ’ব 20 িকয়েনা েসই কথা েতামােলােক নহয়, িকন্তু েতামােলাকৰ
িপতৃৰ আত্মাইেহ‡§েতামােলাকৰ িভতৰৰ পৰা কব * 21 ককােয়েক
ভােয়কক আৰু বােপেক পুেতকক মৃতুয্দণ্ডৈল েশাধাই িদব সন্তান
সকেল মাক-বােপকৰ িবৰুেদ্ধ উিঠ েতওঁেলাকক মৃতুয্ৰ মুখৈল েঠিল
িদব 22 েমাৰ নামৰ কাৰেণ, েতামােলাক সকেলােৰ ঘৃণাৰ পাত্র
হ’বা; িকন্তু িয জেন েশষৈলেক সিহ থােক, েসই জেনই পিৰত্রাণ
পাব 23 েযিতয়া েকােনা নগৰৰ েলােক েতামােলাকক তাড়না কেৰ,
েতিতয়া আন এখন নগৰৈল পলাই যাবা; মই েতামােলাকক সঁচাৈক
ৈকেছঁা, ইস্রােয়ল েদশৰ সকেলা নগৰৈল েতামােলােক ৈগ েশষ কৰাৰ
আেগেয় মানুহৰ পুত্র আিহব 24 িশষয্ েকিতয়াও গুৰুতৈক উদ্ধর্ ত
নহয়, দােসা প্রভুতৈক উদ্ধর্ ত নহয় 25 িশষয্ যিদ গুৰুৰ দেৰ আৰু
দাস যিদ িনজৰ প্রভুৰ দেৰ হ’ব পােৰ, েসেয় যেথষ্ট ঘৰৰ গৰাকীেক
েযিতয়া েতওঁেলােক েবলচবূব বুিলেল, েতেনহেল েতওঁৰ পিৰয়ালৰ
আন সকেলােক িকমান অিধক বুিলব!

26 গিতেক েতামােলােক েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা; িকয়েনা
লুকুৱাই ৰখা সকেলা িবষেয়ই প্রকাশ পাব আৰু েগাপেন ৰখা সকেলা
িবষেয়ই জেনাৱা হ’ব 27 মই েতামােলাকক আন্ধাৰত িয কওঁ,
েসইেবাৰ েতামােলােক েপাহৰত প্রকাশ কিৰবা আৰু েতামােলােক
কােণেৰ িয শুিনছা, েসইেবাৰ ঘৰৰ ওপৰত উিঠ েঘাষণা কিৰবা
28 িয সকেল েকৱল শৰীৰকেহ বধ কেৰ, িকন্তু আত্মাক বধ কিৰব
েনাৱােৰ, েতওঁেলাকৈল ভয় নকিৰবা; িকন্তু িয জেন আত্মা আৰু
শৰীৰ, এই দুেয়ােকা নৰকত নষ্ট কিৰব পােৰ, েতওঁেকেহ ভয়
কিৰবা 29 দুটা ঘৰ-িচিৰকা কু্ষদ্র পইচাৈল েনেবেচ েন? তথািপ
েতামােলাকৰ িপতৃৰ অনুমিত অিবহেন েসইেবাৰৰ এিটও মািটত

‡ 10 অধয্ায়:20 েযা. 15:26 § 10 অধয্ায়:20 িপতৃৰ আত্মা - পিবত্র আত্মা,
ঈশ্বৰক বুজাইেছ * 10 অধয্ায়:20 লূক 12:12, পঁা. 4:8, 6:10,
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নপেৰ 30 েতামােলাকৰ মূৰৰ আটাইেবাৰ চুিলেৰা িহচাব ৰখা আেছ
31 এই েহতুেক ভয় নকিৰবা; েতামােলাক অেনক ঘৰ-িচিৰকাতৈক
বহুমূলীয়া 32 এেতেক িয েকােনােৱ মানুহৰ আগত েমাক স্বীকাৰ
কেৰ, মেয়া স্বগর্ত থকা েমাৰ িপতৃৰ আগত েতওঁক স্বীকাৰ কিৰম;
33 িকন্তু মানুহৰ আগত িয েকােনােৱ েমাক অস্বীকাৰ কেৰ, স্বগর্ত
থকা েমাৰ িপতৃৰ আগত মেয়া েতওঁক অস্বীকাৰ কিৰম

34 মই পৃিথৱীত শািন্ত িদবৈল আিহেলঁা বুিল নাভািববা; শািন্ত িদবৈল
নহয়, িকন্তু তেৰাৱাল িদবৈলেহ আিহেলঁা 35 বােপকৰ িবৰুেদ্ধ
পুেতকৰ, মাকৰ িবৰুেদ্ধ জীেয়কৰ, শাহুেৱকৰ িবৰুেদ্ধ েবাৱাৰীেয়কৰ
েভদ জন্মাবৈলেহ আিহেলঁা; 36 িনজৰ পিৰয়ালৰ েলাক সকেলই
মানুহৰ শত্রু হ’ব 37 িয েকােনােৱ েমাতৈকেয়া িনজৰ িপতৃ বা মাতৃক
অিধক েপ্রম কেৰ, েতওঁ েমাৰ উপযুক্ত নহয়; আৰু িয েকােনােৱ
েমাতৈক িনজৰ পুেতক বা জীেয়কক অিধক েপ্রম কেৰ, েতওঁ েমাৰ
উপযুক্ত নহয় 38 িয েকােনােৱ িনজৰ কু্রচ ৈল েমাৰ পােছ পােছ
নােহ; েতেৱঁা েমাৰ উপযুক্ত নহয় 39 িয েকােনােৱ িনজৰ জীৱন
ৰক্ষা কিৰব িবচােৰ, েতওঁ জীৱন েহৰুৱাব; আৰু িয েকােনােৱ েমাৰ
কাৰেণ িনজৰ জীৱন উৎসগর্ কেৰ, েতওঁ জীৱন পাব

40 িয েকােনােৱ েতামােলাকক গ্রহণ কেৰ; েতওঁ েমােক গ্রহণ
কেৰ আৰু িয েকােনােৱ েমাক গ্রহণ কেৰ, েতওঁ েমাক পেঠাৱা
জনেকই গ্রহণ কেৰ 41 এজন ভাৱবাদীক যিদ েকােনােৱ ভাৱবাদী
বুিল গ্রহণ কেৰ, েতওঁ ভাববাদীৰ পুৰস্কাৰ পাব আৰু এজন ধাির্মকক
যিদ েকােনােৱ ধাির্মক বুিল গ্রহণ কেৰ, েতওঁ ধাির্মকৰ পুৰস্কাৰ পাব
42 িয েকােনােৱ এই সাধাৰণ েলাক সকলৰ মাজৰ এজনক েমাৰ
িশষয্ বুিল এবািট েচঁচা পানী মােথান খুৱায়, মই েতামােলাকক সঁচাৈক
কওঁ, েতওঁ েকােনামেতই িনজৰ পুৰস্কাৰ েনেহৰুৱাব

11 অধয্ায়
1 যীচুেৱ েতওঁৰ বাৰ জন িশষয্ক এইদেৰ আেদশ িদ েশষ কিৰেল

তাৰ পাছত েতওঁ নগেৰ নগেৰ িশক্ষা িদবৰ বােব আৰু প্রচাৰ কিৰবৰ
কাৰেণ েসই ঠাইৰ পৰা গুিচ গ’ল
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েযাহন বাপ্তাইজকৰ প্রশ্ন; যীচুৰ উত্তৰ
2 েযাহেন* বন্দীশালৰ পৰা েযিতয়া খ্রীষ্টৰ কমর্ৰ কথা শুিনেল,

েতিতয়া িনজৰ িশষয্ সকলৰ দ্বাৰাই যীচুক সুিধ পঠােল, 3 ক’েল
“আিহব লগা জন আপুিনেয় হয়েন, েন আিম অনয্ েকােনাবা এজনৈল
অেপক্ষা কিৰম?” 4 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েযাৱা,
েতামােলােক িয শুিনছা আৰু েদিখছা, েসই িবষয়ৰ সম্বাদ েযাহনক
িদয়াৈগ 5 অন্ধই দৃষ্টিশিক্ত পাইেছ, েখাৰাই েখাজ কািঢ়েছ, কুষ্ঠ
েৰাগীক শুিচ কৰা ৈহেছ, কলাই পুণৰ শুিনেছ, মৃত সকলক জীৱনৈল
পুণৰুিত্থত কৰা ৈহেছ, দিৰদ্র সকলৰ আগত শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা
ৈহেছ 6 ধনয্ েসই েলাক, িয জেন েমাক ৈল েকােনা বাধা নাপায় ”

7 েযাহনৰ িশষয্ সকল েযিতয়া উলিট গ’ল, েসই সময়ত যীচুেৱ
েযাহনৰ িবষেয় েলাক সকলৰ আগত এই কথা কবৈল ধিৰেল,
“আেপানােলােক িক চাবৰ বােব মৰুপ্রান্তৈল ৈগিছল- বতােহ লেৰাৱা
এক নল-খাগিৰ? 8 েতেনহেল িক চাবৈল ওলাই ৈগিছল- িমিহ
কােপাৰ িপন্ধা মানুহ েন? বাস্তিৱকেত, িয সকেল িমিহ কােপাৰ িপেন্ধ,
েতওঁেলাক ৰজাৰ ভৱনতেহ থােক 9 েতেনহেল িক চাবৈল ওলাই
ৈগিছল - এজন ভাববাদীক েন? হয়, মই আেপানােলাকক কওঁ,
‘েতওঁ ভাৱবাদীতৈকেয়া মহান 10 এই জন েতেৱঁই, িয জনৰ িবষেয়
শাস্ত্রত িলখা আেছ,
‘েচাৱা, মই েতামাৰ আগত
েমাৰ বাতর্ াবাহকক পঠাম,
েতওঁ েতামাৰ আগত
েতামাৰ পথ প্রস্তুত কিৰব ’

11 মই আেপানােলাকক সঁচাৈকেয় কওঁ, মিহলাৰ গভর্ ত িযমান
মানুহৰ জন্ম ৈহেছ, েতওঁেলাকৰ মাজত বাপ্তাইজক েযাহনতৈক মহান
েকােনা নাই; িকন্তু স্বগর্ৰাজয্ত আটাইতৈক গুৰুত্বহীন সৰু বয্িক্তও
েযাহনতৈক মহান 12 বাপ্তাইজক েযাহনৰ িদনৰ পৰা এিতয়াৈলেক
স্বগর্ৰাজয্ ভীষণভােৱ আক্রান্ত ৈহেছ আৰু বলৱান েলােক বেলেৰ
তাক িনয়ন্ত্রণ কিৰবৈল েচষ্টা কিৰেছ 13 েযাহনৰ সময়ৈলেক
* 11 অধয্ায়:2 এওঁ বািপ্তস্ম িদওঁতা েযাহন



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 11 অধয্ায়:14 xxxiii মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 11 অধয্ায়:23

সকেলা ভাববাদীেয় আৰু িবধান-শাস্ত্রই ভােবািক্ত প্রকাশ কিৰেছ
14 অ◌ােপানােলােক যিদ এই কথা গ্রহণ কিৰব েখােজ, েতেনহেল
আিহব লগা িয এিলয়া†, এই েযাহেনই েসই জন 15 িয জনৰ
শুিনবৈল কাণ আেছ, েতওঁ শুনক

16 এই যুগৰ েলাক সকলক কাৰ লগত তুলনা কিৰম? এওঁেলাক
এেনকুৱা ল’ৰা-েছাৱালীৰ িনিচনা, িয সকেল বজাৰত বিহ সঙ্গী
সকলক মািত কয়; 17 ‘আিম েতামােলাকৰ কাৰেণ বঁাহী বজােলা,
েতামােলােক নানািচলা; আিম েশাকৰ গান গােলা, েতামােলােক
িবলাপ নকিৰলা ’ 18 েযাহেন আিহ েভাজন গ্রহণ বা দ্রাক্ষাৰস পান
এেকা নকৰাৰ কাৰেণ েলােক কয়, ‘েতওঁক ভূেত পাইেছ’ 19 মানুহৰ
পুত্রই আিহ েভাজন-পান কিৰেল কাৰেণ েলােক কয়, ‘এই েচাৱা,
এই জন এজন খকুৱা আৰু মদাহী মানুহ; কৰ সংগ্রহকাৰী আৰু
পাপীেবাৰৰ বনু্ধ! িকন্তু জ্ঞান েয সতয্, িনজৰ কমর্ৰ দ্বাৰাই প্রমািণত
হয় ’ ”

অিবশ্বাসী সকলৰ উেদ্দেশয্ যীচুৰ সতকর্ বাণী
20 যীচুেৱ িযেবাৰ নগৰত েবিচ ভাগ পৰাক্রম কাযর্ কিৰিছল,

েসইেবাৰ ঠাইৰ িনবাসী সকলক েতওঁ গিৰহণা িদেল, কাৰণ
েতওঁেলােক মন-পালটন নকিৰেল 21 “হায় েকাৰাচীন! হায় ৈবৎ-
ৈচদা! িকয়েনা েতামােলাকৰ মাজত িযেবাৰ পৰাক্রম কাযর্ কৰা হ’ল,
েসইেবাৰ কাযর্ যিদ তুৰ আৰু চীেদান নগৰত কিৰেলঁা হয়, েতেনহেল
বহু িদনৰ আেগেয় তাৰ িনবাসী সকেল চট িপিন্ধেলেহঁেতন আৰু
ছাইত বিহ মন-পালটন কিৰেলেহঁেতন 22 িকন্তু মই আেপানােলাকক
কওঁ, েসাধ-িবচাৰৰ িদনা আেপানােলাকতৈক তুৰ আৰু চীেদানৰ‡দশা
সিহব পৰা হ’ব 23 তুিম, কফৰনাহূম! তুিম ভাৱা েনিক েয েতামাক
স্বগর্ৈল েতালা হ’ব? েকিতয়াও নহয়, েতামাক মৃতেলাকৈল, অথর্াৎ
নৰকৈলেহ অনা হ’ব িকয়েনা েতামাৰ মাজত িযেবাৰ পৰাক্রম কাযর্
কৰা হ’ল, েসইেবাৰ কমর্ যিদ চেদামত কৰা হ’লেহেতন, েতেনহেল
† 11 অধয্ায়:14 এিলয়া - মলাখী 4:5, 6 ‡ 11 অধয্ায়:22 তুৰ আৰু চীেদান -
েলবাননৰ দুখন চহৰ, য’ত দুষ্ট েলাক সকল বাস কিৰিছল
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চেদাম আিজও থািকেলেহেতন 24 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ,
েসাধ-িবচাৰৰ িদনা েতামােলাকতৈক চেদাম নগৰৰ দশা সিহবৰ বােব
অিধক সহজ হ’ব ”

যীচুৰ প্রাথর্না; পিৰশ্রান্ত সকলক িনমন্ত্রণ কৰা
25 েসই সময়ত যীচুেৱ মাত লগাই ক’েল, “েহ িপতৃ, তুিম স্বগর্

আৰু পৃিথৱীৰ প্রভু, মই েতামাৰ প্রশংসা কেৰঁা, কাৰণ তুিম জ্ঞানী
আৰু বুিদ্ধমন্ত েলাকৰ পৰা এইেবাৰ কথা গুপুেত ৰািখছা, িকন্তু িশশু
সকলৰ দেৰ সৰল েলাক সকলৰ আগত প্রকাশ কিৰলা 26 হয় িপতৃ,
‘এইদেৰ েতামাৰ দৃষ্টিত ই সেন্তাষজনক ৈহেছ ’ 27 িকয়েনা েমাৰ
িপতৃেয় সকেলােক েমাৰ হাতত সমপর্ন কিৰেছ; িপতৃৰ বািহেৰ পুত্রক
েকােনও নাজােন: পুত্রৰ বািহেৰ িপতৃক েকােনও নাজােন পুত্রই
িয জনৰ আগত িপতৃক প্রকাশ কিৰবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতেৱঁই েতওঁক
জােন 28 েহ পিৰশ্রান্ত আৰু ভাৰাক্রান্ত েলাক সকল, েমাৰ ওচৰৈল
আহা; মই েতামােলাকক িজৰিণ িদম 29 মই নম্র আৰু েকামল িচত্তৰ
মানুহ; এই েহতুেক, েতামােলাকৰ ওপৰত েমাৰ যুৱঁিল েলাৱা আৰু
েমাৰ িশক্ষা েলাৱা; তােত েতামােলােক িনজৰ িনজৰ মনত িজৰিণ
পাবা 30 িকয়েনা েমাৰ যুৱঁিল ৈব িনয়া সহজ আৰু েমাৰ েবাজাও
লঘু ”

12 অধয্ায়
িবশ্রামবাৰৰ িবষেয় িশক্ষা

1 এিদন িবশ্রামবােৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত যীচু শসয্েক্ষত্রৰ মােজিদ
ৈগ আিছল েসই সময়ত েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ েভাক লািগিছল বােব
েতওঁেলােক শসয্ৰ েথাক িছিঙ িছিঙ খাইিছল 2 ইয়ােক েদিখ ফৰীচী
সকেল েতওঁক ক’েল, “চাওক, িবধানৰ মেত িবশ্রামবােৰ িয কমর্
কিৰব নাপায়, েসই কমর্ আেপানাৰ িশষয্ সকেল কিৰেছ ” 3 েতিতয়া
যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “দায়ুদ আৰু েতওঁৰ সঙ্গী সকলৰ েযিতয়া
েভাক লািগিছল, েতিতয়া েতওঁ িয কিৰিছল েসই িবষেয় জােনা
আেপানােলােক পঢ়া নাই? 4 েকেনৈক, েতওঁ ঈশ্বৰৰ গৃহত েসামাই
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উৎসগর্ৰ িপঠা খাইিছল; েসই দশর্ন িপঠা িবধানৰ মেত েতওঁ আৰু
েতওঁৰ লগত থকা সকেল অৱেশয্ই েখাৱা উিচত নািছল৷ েসই িপঠা
েকৱল পুেৰািহত সকেলেহ খাব পােৰ 5 তােৰাপিৰ আেপানােলােক
েমািচৰ িবধান-শাস্ত্রত পঢ়া নাই েন, িবশ্রামবােৰ েয পুেৰািহত সকেল
মিন্দৰত কাম কিৰ িবশ্রামবাৰৰ িনয়ম উলঙ্ঘন কিৰেলও িনেদর্ াষী
হয়? 6 িকন্তু মই আেপানােলাকক কওঁ, মিন্দৰতৈকেয়া মহান এজন
ইয়াত আেছ 7 ‘মই বিলদান েনােখােজা, দয়ােহ েখােজা’*শাস্ত্রৰ
এই কথাৰ অথর্ আেপানােলােক জনা হ’েল, িনেদ্দর্ াষী সকলক েদাষী
নকিৰেলেহঁেতন 8 িকয়েনা মানুহৰ পুত্রই িবশ্রামবাৰৰ অিধপিত ”

যীচুেৱ এজন পঙু্গক সুস্থ কৰা
9 তাৰ পাছত যীচু েসই ঠাইৰ পৰা গ’ল আৰু েতওঁেলাকৰ নাম-

ঘৰত েসামাল 10 তাত এজন মানুহ আিছল, আৰু েসই মানুহ
জনৰ এখন হাত শুকাই ৈগিছল যীচুক পাপ কৰাৰ অপৰাধত
েদাষ িদবৰ উেদ্দেশয্ ফৰীচী সকেল েতওঁক সুিধেল, “িবধান
অনুসােৰ িবশ্রামবােৰ সুস্থ কিৰব পায় েন?” 11 তােত েতওঁ
েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলাকৰ মাজৰ কােৰাবাৰ যিদ েকৱল
এটা েমৰ†থােক আৰু েসই েমষেটা‡যিদ িবশ্রামবােৰ গাতত পেৰ,
েতেনহেল তাক ধিৰ তুিল আিনবৈল েনােযাৱা েকােনাবা আেছ েন?
12 েতেনহেল েমৰতৈক§মানুহ িকমান বহুমূলীয়া! এই েহতুেক,
িবশ্রামবােৰ ভাল কমর্ কৰা িবধানযুক্ত ” 13 তাৰ পাছত যীচুেৱ েসই
মানুহ জনক ক’েল, “েতামাৰ হাত খন েমিল িদয়া ” তােত মানুহ
জেন িনজৰ হাত খন েমিল িদয়াত, েসই হাত খন সমূ্পণর্ সুস্থ ৈহ
আন খন হাতৰ িনিচনা হ’ল 14 েতিতয়া ফৰীচী সকল বািহৰৈল ওলাই
গ’ল আৰু যীচুক বধ কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কিৰবৈল
ধিৰেল

যীচু ঈশ্বৰৰ মেনানীত দাস
* 12 অধয্ায়:7 মই েখােজা েহােচয়া 6:6 † 12 অধয্ায়:11 েমৰ-ছাগ বা এক
েশ্রণীৰ েভড়া ছাগলী ‡ 12 অধয্ায়:11 েমৰ-ছাগ বা েভড়া প্রজািতৰ ছাগলী § 12
অধয্ায়:12 েমৰ-ছাগ বা েভড়া প্রজািতৰ ছাগলী
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15 যীচুেৱ েসই িবষেয় বুিজ েপাৱাত, েতওঁ তাৰ পৰা আতিৰ
গ’ল৷ েতিতয়া বহু মানুহ েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল আৰু েসই েলাক
সকলক েতওঁ সুস্থ কিৰেল 16 যীচুেৱ েতওঁেলাকক েতওঁৰ িবষেয়
আনৰ আগতৈক নুফুিৰবৈল সাৱধান কিৰ িদেল 17 এইদেৰ িযচয়া
ভাৱবাদীৰ েযােগিদ েকাৱা এই কথা পূণর্ হ’ল;* েবােল-
18 “েচাৱা, েতওঁ েমাৰ েসৱক,
েতওঁক মই মেনানীত কিৰেলঁা
েতেৱঁই েমাৰ িপ্রয়জন,
েমাৰ প্রাণ েতওঁেতই পৰম সন্তুষ্ট হয়
মই েতওঁৰ ওপৰত েমাৰ আত্মা িদম,
তােত েতওঁ অনা-ইহুদী† সকলক
নয্ায়-িবচাৰ েঘাষণা কিৰব

19 েতওঁ দ্বন্দ্ব নকিৰব বা আটাহ নাপািৰব;
আিলবাটত েকােনও েতওঁৰ মাত নুশুিনব!
20 নয্ায়-িবচাৰ জয়যুক্তৈল প্রচাৰ নকেৰ মােন,
েতওঁ েথেতিল েযাৱা নল নাভািঙব,
েধাৱঁাই থকা শিলতাও নুনুমাব;
21 আৰু অনা-ইহুদী সকেল েতওঁৰ নামত আশা ৰািখব ”

ভূেত েপাৱা এজন েলাকক সুস্থ কৰা; ফৰীচী সকেল যীচুক িনন্দা
কৰা আৰু ক্ষমা েনােহাৱা পাপ

22 েসই সময়ত মানুহ িকছুমােন ভূেত েপাৱা মানুহ এজনক যীচুৰ
ওচৰৈল ৈল আিহল মানুহ জন অন্ধ আৰু েবাবা আিছল যীচুেৱ
েতওঁক সুস্থ কৰাত েসই েবাবাই কথা ক’েল আৰু দৃষ্টিও পােল
23 তােত সকেলা েলােক িবস্ময় মািন ক’েল, “এই মানুহ দায়ুদৰ
বংশধৰ হ’ব পােৰ েন?”

24ফৰীচী সকেল যীচুৰ এই আচিৰত কাযর্ৰ কথা শুিন ক’েল, “এই
মানুেহ ভূতেবাৰৰ ৰজা েবলচবূবৰ সহায় অিবহেন ভূতক েনেখদায় ”
25 িকন্তু যীচুেৱ ফৰীচী সকলৰ মনৰ ভাব বুিজব পািৰ েতওঁেলাকক
* 12 অধয্ায়:17 িযচয়া 42:1-4 † 12 অধয্ায়:18 অনা-ইহুদী সকলৰ েদশত বা
সকেলা জািতৰ মাজত৷
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ক’েল, “িয ৰাজয্ িনজৰ মাজেত িববাদ কিৰ ভাগ ভাগ হয়, েসই
ৰাজয্ ধ্বংস হয় আৰু িয নগৰ বা পিৰয়াল িনজৰ মাজেত িববাদত
িলপ্ত ৈহ িবভক্ত হয়, েসই নগৰ বা পিৰয়াল বির্ত নাথািকব

26 চয়তােন যিদ চয়তানেক েখদায়, েতেনহেল িস িনজৰ মাজেত
ভাগ ভাগ হয়; েতিতয়া তাৰ ৰাজয্ েকেনৈক বির্ত থািকব? 27 মই
যিদ েবলচবূবৰ শিক্তৰ সহায়ত ভূতৰ আত্মা েখদাও, েতেনহেল
আেপানােলাকৰ অনুগামী সকেল িক শিক্তৰ সহায়ত িসহঁতক েখদায়?
গিতেক আেপানােলাকৰ অনুগামী সকেল আেপানােলাকক সিঠক
কথা ৈকেছ েন নাই িবচাৰ কিৰব

28 িকন্তু মই যিদ ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই ভূতৰ আত্মােবাৰক েখদাও,
েতেনহেল জািনব েয, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ অৱেশয্ই আেপানােলাকৰ ওচৰ
আিহ পােল 29 বলৱান জনক প্রথেম নাবািন্ধেল েকােনাবাই জােনা
েতওঁৰ ঘৰত েসামাই বস্তু লুট কিৰব পােৰ? বলৱান জনক বন্দী কৰাৰ
পাছতেহ েতওঁৰ ঘৰৰ সকেলা বস্তু েতওঁ লুট কিৰব পািৰব 30 িয
জন েমাৰ পক্ষত নহয়, েতওঁ েমাৰ িবপক্ষ; আৰু িয জেন েমাৰ ৈসেত
নচপায়, েতওঁ িসিঁচ েপলায় 31 এই েহতুেক মই আেপানােলাকক
কওঁ, মানুহৰ সকেলা পাপ আৰু ঈশ্বৰক কৰা িনন্দা ক্ষমা হ’ব, িকন্তু
পিবত্র আত্মাৰ িবৰুেদ্ধ েকাৱা েকােনা িনন্দাজনক কথা ক্ষমা কৰা
নহ’ব 32 মানুহৰ পুত্রৰ িবৰুেদ্ধ েকােনােৱ কথা ক’েল, েতওঁক ক্ষমা
কৰা হ’ব, িকন্তু েকােনােৱ পিবত্র আত্মাৰ িবৰুেদ্ধ কথা ক’েল েতওঁক
ইহেলাকত বা পৰেলাকেতা ক্ষমা কৰা নহব

ফলৰ দ্বাৰা গছ িচিনব পািৰ
33 গছ ভাল হ’েল ফল ভাল হয় আৰু গছ েবয়া হ’েল ফল

েবয়া হয় িকয়েনা এেজাপা গছক তাৰ ফল েদিখ িচিনব পািৰ
34 সপর্ৰ বংশধৰ‡সকল! িনেজ েবয়া ৈহ েকেনৈক আেপানােলােক
ভাল কথা ক’ব পািৰব? মানুহৰ মন িয কথােৰ পূণর্ থােক, মুেখ
েসই কথােক কয় 35 ভাল মানুেহ েতওঁৰ অন্তৰত ভিৰ থকা ভাল
সঞ্চয়ৰ পৰা ভাল কথা উিলয়ায় আৰু েবয়া মানুেহ েতওঁৰ অন্তৰত
ভিৰ থকা েবয়া সঞ্চয়ৰ পৰা েবয়া কথা উিলয়ায় 36 িকন্তু মই
‡ 12 অধয্ায়:34 মিথ 3:7, 23:33
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আেপানােলাকক কওঁ, েলাক সকেল িযেবাৰ অনথর্ক কথা কয়,
েসাধ-িবচাৰৰ িদনা প্রেতয্কেটা কথাৰ িহচাব েতওঁেলােক িদব লািগব
37 িকয়েনা আেপানাৰ িনজৰ কথাৰ দ্বাৰাই আপুিন িনেদ্দর্ াষী বুিল
প্রমািণত হব আৰু আেপানাৰ িনজৰ কথাৰ দ্বাৰাই আেপানাক েদাষী
বুিল প্রমািণত কৰা হব

ফৰীচী সকেল যীচুৰ ওচৰত িচন িবচৰা
38 তাৰ পাছত েকইজনমান িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচীেয়

যীচুক উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ গুৰু, আিম আেপানাৰ পৰা িচন িহচােপ
এটা পৰাক্রম কাযর্ চাবৈল ইচ্ছা কেৰঁা ” 39 িকন্তু যীচুেৱ উত্তৰ িদ
েতওঁেলাকক ক’েল, “এই যুগৰ দুষ্ট আৰু বয্িভচাৰী§েলাক*সকেল
পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচােৰ; িকন্তু েযানা ভাববাদীৰ িচনৰ বািহেৰ
আন েকােনা িচন েতওঁেলাকক েদখুওৱা নহব 40 েযানা েযেনৈক
িতিন িদন িতিন ৰািত ডাঙৰ মাছৰ েপটৰ িভতৰত আিছল, েতেনৈক
মানুহৰ পুত্রও িতিন িদন িতিন ৰািত মািটৰ তলত থািকব

41 িবচাৰৰ িদনা এই কালৰ মানুহেৰ ৈসেত নীনিব নগৰৰ েলাক
সকল উিঠ েতওঁেলাকক েদাষী কিৰব, িকয়েনা নীনিবৰ েলাক
সকেল েযানাৰ প্রচাৰৰ ফলত মন-পালটন কিৰিছল চাওক, ইয়াত
েযানাতৈকেয়া অিধক মহান এজন আেছ

42 িবচাৰৰ িদনা এই কালৰ মানুেহেৰ ৈসেত দিক্ষণ েদশৰ ৰাণীেয়
উিঠ েতওঁেলাকক েদাষী কিৰব, িকয়েনা চেলামন ৰজাৰ জ্ঞানৰ কথা
শুিনবৈল েতওঁ পৃিথৱীৰ েশষ সীমাৰ পৰা আিহিছল চাওক, ইয়াত
চেলামনতৈকেয়া অিধক মহান এজন আেছ

43 েযিতয়া েকােনা অশুিচ আত্মা েকােনা মানুহৰ পৰা বািহৰ ওলায়,
েতিতয়া িস িজৰিণ িবচািৰ পানী নথকা শুকান ঠাইেবাৰত ঘুিৰ ফুেৰ
িকন্তু িস েযিতয়া েসই ঠাই নাপায়; 44 েতিতয়া িস কয়, ‘িয ঘৰৰ পৰা
ওলাই আিহেলঁা, পুনৰ মই েসই ঘৰৈলেক উলিট যাম ’ পাছত িস
েযিতয়া ঘূিৰ আিহ েদেখ, েকােনাবাই েসই ঘৰ সৰােপঁাচা কিৰ সকেলা
সজাই-পৰাই পিৰস্কাৰ কিৰ ৈথেছ; 45 েতিতয়া েসই অশুিচ আত্মাই ৈগ
§ 12 অধয্ায়:39 ঈশ্বৰক িবশ্বাস নকৰা েলাক, * 12 অধয্ায়:39 যােকা. 4:4
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িনজতৈকেয়া দুষ্ট আন সােতাটা ভূতৰ আত্মাক লগত ৈল আেন আৰু
তােত েসামাই বাস কেৰ তােত েসই মানুহৰ প্রথম অৱস্থাতৈক েশষ
অৱস্থা অিধক েবয়া ৈহ যায় এই কালৰ দুষ্ট েলাক সকলৰ অৱস্থাও
েতেন হ’ব ”

যীচুৰ অনুকাৰী সকেলই েতওঁৰ পিৰয়াল
46 যীচুেৱ েযিতয়া েলাক সকলৰ আগত কথা ৈক আিছল, েতিতয়া

েতওঁৰ মাক আৰু ভােয়ক সকেল আিহ েতওঁৰ ৈসেত কথা পািতবৰ
বােব বািহৰত িথয় ৈহ অেপক্ষা কিৰ আিছল 47 েতেনেত েকােনা
এজন েলােক েতওঁক ক’েল, “চাওক, আেপানাৰ মা আৰু ভাই
সকেল আেপানাৰ লগত কথা পািতবৰ কাৰেণ বািহৰত িথয় ৈহ
আেছ ” 48 যীচুেৱ েতিতয়া েসই েলাক জনক ক’েল, “েকান েমাৰ
মা নাইবা েমাৰ ভাই সকেলই বা েকান?” 49 তাৰ পাছত েতওঁ িনজৰ
হাত খন েমিল িশষয্ সকলৰ ফােল েদখুৱাই ক’েল, “এয়া চাওক,
এওঁেলােকই েমাৰ মা আৰু েমাৰ ভাই সকল! 50কাৰণ, িয েকােনােৱ
েমাৰ স্বগর্ত থকা িপতৃৰ ইচ্ছা পালন কেৰ, েতওঁেলােকই েমাৰ ভাই,
ভনী আৰু মা

13 অধয্ায়
এজন েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত

1 েসইিদনা যীচুেৱ ঘৰৰ পৰা ওলাই সাগৰৰ তীৰত ৈগ বিহিছল
2 তােত েতওঁৰ চািৰওফােল বহুেতা েলাক আিহ েগাট েখাৱাত,
েতওঁ এখন নাৱত উিঠ বিহল আৰু েসই েগাট েখাৱা সকেলা মানুহ
বামেত িথয় ৈহ থািকল 3 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক দৃষ্টান্তৰ
মাধয্েমিদ বহুত িবষয়ৰ ওপৰত কথা কবৈল ধিৰেল েতওঁ ক’েল,
“এজন েখিতয়েক কিঠয়া িসিঁচবৈল গ’ল 4 েতওঁ িসেচঁােত িসেচঁােত,
িকছুমান কিঠয়া বাটৰ কাষত পিৰল; তােত চৰাইেবােৰ আিহ েসইেবাৰ
খুিট খােল 5 িকছুমান কিঠয়া িশলাময় মািটত পিৰল তাত মািট
েবিছ নথকাত আৰু মািটও গভীৰ েনােহাৱা কাৰেণ যিদও েসানকােল
গজািল ওলাল, 6 তথািপ সূযর্ উদয় েহাৱাৰ পাছত, িশপা গভীৰ
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েনােহাৱা কাৰেণ তাপ লািগ েসইেবাৰ েলেৰিল শুকাই গ’ল 7 আন
িকছুমান কঁাইটিনত পিৰল; তােত কঁাইটীয়া বনেবাৰ বািঢ় উঠাত,
েসইেবাৰ েহিচ ধিৰ মািৰেল 8 আনেবাৰ কিঠয়া ভাল মািটত পিৰল
আৰু শসয্ উৎপন্ন কিৰেল তােত িকছুমানত এশ গুণ, িকছুমানত
ষািঠ গুণ আৰু িকছুমানত িত্রশ গুণৈক শসয্ উৎপন্ন হ’ল 9 যাৰ
কাণ আেছ, েতওঁ শুনক ”

দৃষ্টান্ত েকাৱাৰ উেদ্দশয্
10 যীচুৰ িশষয্ সকেল আিহ েতওঁক সুিধেল, “আপুিন িকয়

দৃষ্টান্তৰ মাধয্েমেৰ েলাক সকলৰ আগত কথা কয়?” 11 উত্তৰত
েতওঁ িশষয্ সকলক ক’েল, “স্বগর্ৰাজয্ৰ িবষয়েবাৰৰ িনগূঢ়-তত্ত্বেবাৰ
েতামােলাকক জািনবৈল সুেযাগ িদয়া ৈহেছ; িকন্তু েতওঁেলাকক িদয়া
েহাৱা নাই 12 িকয়েনা যাৰ আেছ, েতওঁক অিধক িদয়া হ’ব, তােত
েতওঁৰ প্রচুৰ হব িকন্তু যাৰ নাই, েতওঁৰ িয আেছ েসইিখিনও
েতওঁৰ পৰা িনয়া হ’ব 13 েসই বােবই মই েতওঁেলাকৰ আগত দৃষ্টান্ত
িদ কওঁ িকয়েনা, েতওঁেলােক েদিখও েনেদেখ, শুিনও নুশুেন
আৰু নুবুেজও 14 এইদেৰ িযচয়া ভাৱবাদীেয় েকাৱা এই ভাৱবাণী
েতওঁেলাকৈল পূণর্ ৈহেছ,
‘েতামােলােক শুেনােত শুিনবা, িকন্তু েকােনামেত নুবুিজবা;
েদেখােত েদিখবা, িকন্তু েকােনামেত নাজািনবা;
15 িকয়েনা এই েলাক সকলৰ হৃদয় অসাৰ ৈহেছ,
আৰু কাণ গধুৰ ৈহ ৈগেছ,
েতওঁেলােক চকুও বন্ধ কিৰ ৰািখেছ
তােত েতওঁেলােক চকুেৰ েনেদেখ,
কােণেৰ নুশুেন, হৃদেয়েৰ নুবুেজ,
আৰু েতওঁেলাক েযন পুণৰ ঘূিৰ নােহ,
আৰু মই েতওঁেলাকক েযন সুস্থ নকেৰঁা’ *

16 িকন্তু েতামােলাকৰ চকু ধনয্, িকয়েনা েসইেবােৰ
েদেখ; েতামােলাকৰ কােণা ধনয্, িকয়েনা েসইেবােৰ শুেন
* 13 অধয্ায়:15 িযচয়া 6:9-10
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17 েতামােলাকক মই সঁচাৈক কওঁ, েতামােলােক িযেবাৰ েদিখছা,
েসইেবাৰ অেনক ভাৱবাদী আৰু ধাির্মক েলােক চাবৈল ইচ্ছা কিৰও
েদখা নাপােল, আৰু েতামােলােক িযেবাৰ শুিনছা, এইেবাৰ শুিনবৈল
নাপােল ”

েখিতয়কৰ দৃষ্টান্তৰ অথর্
18 “এিতয়া েতামােলােক েসই কিঠয়া িঁসচা েখিতয়কৰ দৃষ্টান্তৰ অথর্

শুনা 19 েযিতয়া েকােনােৱ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ কথা শুিনও নুবুেজ,
েতিতয়া দুষ্ট-আত্মাই অথর্াৎ চয়তােন আিহ, েতওঁৰ হৃদয়ত িযেবাৰ
িঁসচা হ’ল, েসইেবাৰ কািঢ় িনেয়; এই জন েলাক বাটৰ কাষত পৰা
কিঠয়া স্বৰূপ

20 িশলাময় মািটত িয কিঠয়া পিৰিছল, েতওঁ এেন এজন েলাক
িয জেন বাকয্ শুেন আৰু লেগ লেগ আনেন্দেৰ েসই বাকয্ গ্রহেণা
কেৰ 21 িকন্তু েতওঁৰ িভতৰত েসই বাকয্ৰ িশপা গভীৰ েনােহাৱাত,
েতওঁ অলপ িদনৰ বােব মােথান িস্থৰ ৈহ থােক েযিতয়া েসই বাকয্ৰ
কাৰেণ দুখ-কষ্ট বা তাড়না আেহ, েতিতয়াই েতওঁ বাকয্ তয্াগ কেৰ

22 কঁাইটিনত পৰা কিঠয়ােবাৰ এেন ধৰণৰ েলাক, েতওঁেলােক
বাকয্ শুেন িকন্তু সংসাৰৰ িচন্তা-ভাৱনা আৰু ধন-সম্পিত্তৰ মায়াই
েসই বাকয্ক েহিচ ধেৰ; তােত েতওঁ িবফল হয় 23 ভাল মািটত িয
কিঠয়া পিৰিছল, েতওঁ এেন েলাক িয জেন বাকয্ শুেন, বাকয্ বুেজ
আৰু প্রকৃতাথর্ত উন্নত কিৰ ফল উৎপন্ন কেৰ তােত েকােনােৱ এশ
গুণ, েকােনােৱ ষািঠ গুণ, েকােনােৱ িত্রশ গুণ ফল িদেয় ”

িবৈন বনৰ গুিটৰ দৃষ্টান্ত
24 এবাৰ যীচুেৱ েলাক সকলৰ আগত আৰু এটা দৃষ্টান্ত িদেল

“স্বগর্ৰাজয্ এজন েখিতয়কৰ িনিচনা, িয জেন িনজৰ পথাৰত ভাল
কিঠয়া িঁসিচেল 25 পাছত েযিতয়া সকেলা মানুহ েটাপিন গ’ল,
েতিতয়া েসই মানুহ জনৰ শত্রুেৱ আিহ ধানৰ মাজত িবৈন বনৰ গুিট
িঁসিচ গুিচ গ’ল 26 েশষত েযিতয়া েসই ধান গছ বািঢ় েথাক ওলাল,
েতিতয়া তাৰ মাজত িবৈন বেনা গজািল েমিল েদখা িদেল 27 পাছত
েসইেবাৰ েদিখ গৃহস্থৰ দাস সকেল আিহ েতওঁক ক’েল, ‘মহাশয়,
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আপুিন জােনা পথাৰত ভাল কিঠয়া িঁসচা নািছল? েতেনহেল এিতয়া
িবৈন বন ক’ৰ পৰা হ’ল?’ 28 েতওঁ িসহঁতক ক’েল, ‘েকােনাবা
শত্রুেৱ এইেটা কিৰেছ ’ দাস সকেল েতওঁক ক’েল, ‘েতেনহেল
আপুিন িবচােৰ যিদ আিম ৈগ েসইেবাৰ তুিল েপলাম?’ 29 গৃহস্থই
ক’েল, ‘নহয়, বনেবাৰ উভািলবৈল যাওঁেত েতামােলােক িকজািন
ধানেকা তাৰ লগেত উভািল েপলাবা! 30 গিতেক শসয্ েদাৱাৰ
সময়ৈলেক েসইেবাৰক এেকলেগ বািঢ়বৈল িদয়া শসয্ চেপাৱাৰ
সময়ত মই দাৱনী সকলক ক’ম, প্রথমেত িবৈন বনেবাৰ উভািলবা
আৰু পুিৰবৰ বােব মুিঠ মুিঠৈক বািন্ধবা তাৰ পাছত েমাৰ ভঁৰালত
ধান চপাই থবা ’ ”

সিৰয়হ গুিট আৰু খিমৰৰ দৃষ্টান্ত
31 যীচুেৱ েতওঁেলাকক আন এটা দৃষ্টান্ত িদেল েতওঁ ক’েল,

“স্বগর্ৰাজয্ এিট সিৰয়হ গুিটৰ িনিচনা; েসই গুিট েকােনা এজন মানুেহ
ৈল িনজৰ পথাৰত িঁসিচেল 32 সকেলা বীজৰ মাজত ই অৱেশয্
আটাইতৈক সৰু; িকন্তু বৃিদ্ধ েপাৱাৰ পাছত ই শাক-পাচিলৰ গছেবাৰৰ
মাজত সকেলাতৈক ডাঙৰ ৈহ এেজাপা গছ হয় আৰুআকাশৰ চৰােয়
আিহ তাৰ ডালত বাস কেৰ ”

33 যীচুেৱ েতওঁেলাকক পুনৰ এটা দৃষ্টান্ত িদ ক’েল, “স্বগর্ৰাজয্
খিমৰৰ িনিচনা এগৰাকী মিহলাই তােক ৈল প্রায় িতিন েদাণ
িপঠাগুিড়ৰ লগত িমহলােল তাৰ ফলত আটাইিখিন িপঠা গুিড় ফুিল
উিঠল ” 34 যীচুেৱ দৃষ্টান্তৰ দ্বাৰাই েলাক সকলৰ আগত এইেবাৰ কথা
ক’েল েতওঁ দৃষ্টান্ত িনিদয়াৈক েতওঁেলাকক এেকা কথা নক’েল
35 ভাৱবাদীৰ দ্বাৰাই িয কথা েকাৱা ৈহিছল েসয়া েযন পূৰণ হয়, তাৰ
বােবই এইদেৰ ঘিটল -
মই দৃষ্টান্তেৰ েমাৰ মুখ েমিলম,
জগত স্থাপনৰ আৰম্ভিণেৰ পৰা িয গুপ্ত আিছল, েসইেবাৰ প্রকাশ

কিৰম †

িবৈন বনৰ দৃষ্টান্তৰ অথর্
† 13 অধয্ায়:35 গীতমালা 78:21
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36 পাছত যীচুেৱ েলাক সকলক িবদায় িদ ঘৰৈল আিহল েতিতয়া
েতওঁৰ িশষয্ সকেল ওচৰৈল আিহ েতওঁক সুিধেল, “পথাৰৰ িবৈন
বনৰ দৃষ্টান্তেটা আমাক বুজাই িদয়ক ” 37 েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “িয
জেন ভাল কিঠয়া িঁসেচ, েতওঁ মানুহৰ পুত্র 38 পথাৰ খন এই জগত
আৰু ভাল কিঠয়া ৈহেছ স্বগর্ৰাজয্ৰ সন্তান সকল েসই িবৈন বনেবাৰ
ৈহেছ চয়তানৰ সন্তান 39 িয শত্রুেৱ েসইেবাৰ িঁসিচেল, িস চয়তান;
শসয্ েদাৱাৰ সমেয়ই এই জগতৰ েশষ সময় আৰু দাৱনী সকল
স্বগর্ৰ দূত 40 এেতেক েযেনৈক বনেবাৰ েগাটাই জুইত েপাৰা যায়,
েসইদেৰ জগতৰ েশষেতা হ’ব 41 মানুহৰ পুত্রই েতওঁৰ দূত সকলক
পঠাই িদব আৰু েসই দূত সকেল পাপৈল িনয়া সকেলা িবঘ্নজনক
িবষয়েবাৰ আৰু দুৰাচাৰী েলাক সকলক, মানুহৰ পুত্রৰ ৰাজয্ৰ মাজৰ
পৰা েগাটাই অিগ্নকুণ্ডত েপলাই িদব 42 েতিতয়া তাত ক্রন্দন আৰু
দঁাত কৰচিন হব 43 েসই সময়ত ধাির্মক সকল েতওঁেলাকৰ িপতৃৰ
ৰাজয্ত সূযর্ৰ িনিচনাৈক উজ্জ্বল হ’ব যাৰ কাণ আেছ, েতওঁ শুনক

গুপ্ত ধন আৰু মুকুতাৰ দৃষ্টান্ত
44 “স্বগর্ৰাজয্, পথাৰৰ মাজত লুকুৱাই েথাৱা ভঁৰালৰ িনিচনা;

এজন মানুেহ েসইেবাৰ িবচািৰ েপাৱাৰ পাছত পুনৰ লুকুৱাই থেল
তাৰ পাছত েতওঁ আনন্দ মেনেৰ গুিছ গ’লআৰু েতওঁৰ িয িয আিছল,
সব্বর্স্ব েবিচ েসই পথাৰ িকিন ল’েল ” 45 “পুণৰ স্বগর্ৰাজয্ এেন
এজন সদাগৰৰ িনিচনা, িয জেন উত্তম মুকুতা িবচািৰিছল 46 েযিতয়া
েতওঁ এটা বহুমূলীয়া মুকুতা িবচািৰ পােল, েতওঁ ৈগ িনজৰ িয িয
আিছল, সব্বর্স্ব েবিচ েসই মুকুতােটা িকিন ল’েল ”

মাছ ধৰা জালৰ দৃষ্টান্ত
47 “আেকৗ স্বগর্ৰাজয্ এখন জালৰ িনিচনা েসই জাল সাগৰত

েপেলাৱা হ’ল আৰু সকেলা িবধৰ মাছ েসই জালত উিঠল 48 জাল
পিৰপূণর্ েহাৱাত মাছমৰীয়া সকেল তাক টািন বামৈল তুিলেল তাৰ
পাছত েতওঁেলােক বিহ ভাল মাছেবাৰ বািছ খাৈলত ৰািখেল আৰু
েবয়ােবাৰ েপলাই িদেল 49 জগতৰ েশষ কালেতা এইদেৰই হ’ব
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স্বগর্ৰ দূত সকেল আিহ ধাির্মক সকলৰ মাজৰ পৰা দুষ্টেবাৰক পৃথক
কিৰব আৰু জ্বলন্ত অিগ্নত িসহঁতক েপলাব; 50 তাত ক্রন্দন আৰু দঁাত
কৰচিন হ’ব ”

51 তাৰ পাছত যীচুেৱ িশষয্ সকলক সুিধেল, “েতামােলােক এই
সকেলা কথা বুিজ পালা েন?” েতওঁেলােক ক’েল, “হয়, পােলঁা ”
52 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “গিতেক, স্বগর্ৰাজয্ৰ িবষেয়
িশক্ষা েপাৱা প্রেতয্ক জন িবধানৰ অধয্াপক এেন এজন িশষয্ত
পিৰণত হয়, িয জেন এজন গৃহস্থৰ দেৰ িনজৰ ভঁৰালৰ পৰা নতুন
আৰু পুৰিণ উভয় বস্তু বািহৰৈল উিলয়াই ”

যীচু িনজ নগৰত অগ্রাহয্ েহাৱা
53 যীচুেৱ এই দৃষ্টান্তেবাৰ েকাৱাৰ পাছত তাৰ পৰা গুিচ গ’ল
54 তাৰ পাছত যীচু িনজৰ নগৰৈল আিহল আৰু েলাক সকলক

েতওঁেলাকৰ নাম-ঘৰত িশক্ষা িদবৈল ধিৰেল তােত েতওঁৰ কথা শুিন
েতওঁেলাক িবিস্মত ৈহ গ’ল েতওঁেলােক ক’েল, “এই মানুহ জেন
এেন জ্ঞান আৰু পৰাক্রম কাযর্েবাৰ কৰাৰ ক্ষমতা ক’ৰ পৰা পােল?
55 ই জােনা েসই বাৈঢ়ৰ পুেতক নহয়? ইয়াৰ মাকৰ নাম মিৰয়ম
আৰু ভােয়কহঁতৰ নাম যােকাব, েযােচফ, িচেমান, আৰু িযহূদা নহয়
েন? 56 ইয়াৰ সকেলা ভনীেয়েকা ইয়াত আমাৰ মাজেত নাই জােনা?
েতেনহেল ই এইেবাৰ ক’ৰ পৰা পােল?”

57 এইদেৰ যীচুক ৈল েলাক সকেল িবিঘিন পােল েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “ভাৱবাদী িনজৰ েদশ আৰু িনজৰ ঘৰৰ বািহেৰ
আন েকােনা ঠাইেত অসন্মািনত নহয় ” 58 েলাক সকলৰ অিবশ্বাসৰ
কাৰেণ েতওঁ তাত িবেশষ েবিছ পৰাক্রম কাযর্ নকিৰেল

14 অধয্ায়
বািপ্তস্ম িদয়া েযাহনক বধ কৰা

1 েসই সময়ত গালীলৰ শাসনকতর্ া েহেৰােদ যীচুৰ সুখয্ািতৰ িবষেয়
শুিনেল 2 েতওঁ িনজৰ দাস সকলক ক’েল, “এই েলাক জন
িনশ্চয় েযাহন বাপ্তাইজক; েতওঁ মৃত সকলৰ মাজৰ পৰা উিঠল আৰু
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েসই বােব এই সকেলা পৰাক্রম কাযর্ সাধন কিৰেছ 3 িকয়েনা
েহেৰােদ েলাক সকলৰ দ্বাৰাই েযাহনক বািন্ধ কাৰাগাৰত বন্দী কিৰ
ৰািখিছল েতওঁ িনজৰ ভােয়ক িফিলপৰ ভাযর্া েহেৰািদয়াক ভাযর্া
ৰািখিছল আৰু েতওঁৰ কাৰেণ এইদেৰ বন্দী কিৰিছল 4 কাৰণ
েযাহেন েহেৰাদক ৈকিছল, “েহেৰািদয়াক আপুিন ভাযর্া িহচােপ ৰখা
িবধান সন্মত নহয় ” 5 েসেয় েহেৰােদ েযাহনক বধ কিৰবৈল চল
িবচািৰ আিছল, িকন্তু েতওঁ েলাক সকলৈল ভয় কিৰিছল, কাৰণ
েতওঁেলােক েযাহনক এজন ভাববাদীৰূেপ মানয্ কিৰিছল

6 পাছত েহেৰাদৰ জন্ম িদনৰ িদনা, েহেৰািদয়াৰ জীেয়েক সভাৰ
মাজত নািচ েহেৰাদক সন্তুষ্ট কিৰেল 7 েসেয়েহ, েহেৰােদ তাইক
শপত খাই প্রিতজ্ঞা কিৰেল েয, তাই িযহেক িবচািৰব তােক েতওঁ
তাইক িদব 8 েছাৱালী জনীেয় মাকৰ পৰা পৰামশর্ পাই ক’েল,
“এখন থালত বাপ্তাইজক েযাহনৰ মূৰেটা আিন েমাক িদয়ক ”
9 তােত ৰজা অিতশয় দুঃিখত হ’ল; িকন্তু িনজৰ শপতৰ কাৰেণ আৰু
েতওঁেৰ ৈসেত এেকলেগ েভাজনত বহা সকলৰ কাৰেণও, েতওঁ েসই
মেত কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল 10 েতওঁ মানুহ পঠাই কাৰাগাৰত েযাহনৰ
িশৰেচ্ছদ কৰােল 11 পাছত মূৰেটা এখন থালত আিন েছাৱালী
জনীক িদেল আৰু তাই েসইেটা মাকৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল 12 তাৰ
পাছত েযাহনৰ িশষয্ সকেল আিহ মৃতেদহেটা ৈল ৈগ ৈমদাম িদেল
আৰু পাছত েতওঁেলােক ৈগ েসই সকেলা কথা যীচুক জনােল

পঁাচ হাজাৰ মানুহক খুউৱা
13 েযাহনৰ মৃতুয্ৰ কথা শুিন যীচু অকেল এখন নাৱত উিঠ েসই

ঠাইৰ পৰা েকােনা এক িনজর্ ন ঠাইৈল গ’ল িকন্তু েলাক সকেল
ইয়ােক জািনব পািৰ িবিভন্ন নগৰৰ পৰা ওলাই বােমিদ েখাজকািঢ়
েতওঁৰ পাছ ল’েল 14 েতওঁ নাৱৰ পৰা নািম মানুহৰ বৃহৎ দলেটা েদখা
পাই েতওঁেলাকৰ আগৈল আিহল তােত েসই েলাক সকলৈল যীচুৰ
মৰম লগাত েতওঁেলাকৰ েৰাগেবাৰ সুস্থ কিৰেল 15 েতিতয়া গধূিল
হবৈল ধিৰিছল, িশষয্ সকেল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ ক’েল, “এই
ঠাই িনজর্ ন আৰু িদনৰ সমেয়া প্রায় েশষ হ’ল; েলাক সকলক িবদায়
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িদয়ক, েতিতয়া েতওঁেলােক গাওঁেবাৰৈল ৈগ িনজৰ কাৰেণ েখাৱা বস্তু
িকিনব পািৰব ” 16 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতওঁেলাক েযাৱাৰ
প্রেয়াজন নাই েতামােলােকই েতওঁেলাকক খাবৈল িদয়া ” 17 িশষয্
সকেল েতওঁক ক’েল, “আমাৰ ইয়াত েকৱল পঁাচটা িপঠা আৰু
দুটা মাছেহ আেছ ” 18 যীচুেৱ ক’েল, “েসইিখিনেয় েমাৰ ওচৰৈল
আনা ” 19পাছত েতওঁ েলাক সকলক বনৰ ওপৰত বিহবৈল আেদশ
িদেল তাৰ পাছত েসই পঁােচাটা িপঠা আৰু দুটা মাছ ৈল েতওঁ স্বগর্ৈল
চাই আশীবর্াদ কিৰেল তাৰ পাছত িপঠা িখিন ভািঙ িশষয্ সকলক
িদেল আৰু িশষয্ সকেল েসইেবাৰ েলাক সকলক খাবৈল িদেল
20 তােত সকেলােৱ খাই তৃপ্ত হ’ল; েখাৱাৰ পাছত িশষয্ সকেল ৈৰ
েযাৱা েসই ভঙা টুকুৰােবাৰৰ বাৰটা পািচ তুিল ল’েল 21তাত েভাজন
কৰা মানুহৰ মাজত মিহলা আৰু সৰু ল’ৰা-েছাৱালীক বাদ িদ পুৰুষ
মানুহ প্রায় পঁাচ হাজাৰ মান আিছল

পানীৰ ওপৰত েখাজ কঢ়া
22 ইয়াৰ পাছেত, যীচুেৱ িশষয্ সকলক আেদশ িদেল, েতওঁেলােক

েযন নাৱত উিঠ েতওঁৰ আেগেয় িসপাৰৈল যায় আৰু েলাক সকলক
েতওঁ িনেজ িবদায় িদেল 23 েলাক সকলক িবদায় িদ েতওঁ প্রাথর্না
কিৰবৰ কাৰেণ পাহাৰৰ ওপৰৈল অকেল উিঠ গ’ল; আৰু যিদও
েতিতয়া অন্ধকাৰ ৈহ আিহিছল, তথািপ েতওঁ অকলশেৰ তােত
আিছল 24 ইিতমেধয্ নাও খেন মািট ভাগৰ পৰা আিহ সাগৰৰ মাজ
পােল আৰু িবপৰীত িদশৰ পৰা বতাহ বলাত নাও খেন প্রায় িনয়ন্ত্রণ
েহৰুৱাই েঢৗৰ েকাবত ঢলং-পলং হবৈল ধিৰেল 25 েশষ িনশা যীচু
সাগৰৰ ওপৰত েখাজকািঢ় িশষয্ সকলৰ ওচৰৈল আিহ আিছল
26 িশষয্ সকেল যীচুক সাগৰৰ ওপৰত েখাজকািঢ় আিহ থকা েদিখ
ভীষণভােৱ ভয় খাই “ভূত, ভূত” বুিল িচঞিৰবৈল ধিৰেল 27 যীচুেৱ
েতিতয়াই েতওঁেলাকক ক’েল, “এয়া মইেহ; ভয় নকিৰবা, সাহসী
েহাৱা ”

28 িপতেৰ েতওঁক উত্তৰ িদ ক’েল, “েহ প্রভু, যিদ আপুিনেয়
হয়, েতেনহেল পানীৰ ওপেৰিদ আেপানাৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব েমাক
আজ্ঞা িদয়ক ” 29 যীচুেৱ ক’েল, “আহা ” িপতেৰ েতিতয়া নাৱৰ
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পৰা নািম পানীৰ ওপেৰিদ েখাজকািঢ় যীচুৰ কাষৈল আগবািঢ় গ’ল
30 িকন্তু বতাহ েদখা পাই েতওঁ ভয় েখাৱাত ডুিববৈল ধিৰেল েতিতয়া
েতওঁ িচঞিৰ মািতেল, “প্রভু, েমাক বচাওঁক ” 31 যীচুেৱ েতিতয়াই
িনেজ হাত েমিল েতওঁক ধিৰ ক’েল, “অল্পিবশ্বাসী, িকয় সেন্দহ
কিৰলা?” 32 পাছত েযিতয়া যীচু আৰু িপতৰ নাৱত উিঠল, বতাহ
নাইিকয়া হ’ল 33 েতিতয়া নাৱত থকা িশষয্ সকেল যীচুক প্রিণপাত
কিৰ ক’েল, “আপুিন সঁচাৈকেয় ঈশ্বৰৰ পুত্র ”

34 তাৰ পাছত েতওঁেলাক পাৰ ৈহ, িগেনচৰৎ নামৰ প্রেদশ পােল
35 তােত েসই ঠাইৰ মানুহেবােৰ যীচুক িচিন েপাৱাত, েসই অঞ্চলৰ
সকেলা ঠাইেত েতওঁ অহাৰ বাতর্ া পিঠয়াই িদেল তােত েলাক সকেল
েৰাগী সকলক যীচুৰ ওচৰৈল আিনেল 36 েতওঁেলােক যীচুক িমনিত
কিৰেল েযন েসই েৰাগী সকেল েতওঁৰ কােপাৰৰ দিহ মােথান চুবৈল
পায় তােত িযমান েলােক চুেল, েতওঁেলাক সকেলােৱ সুস্থ হ’ল

15 অধয্ায়
অশুিচতাৰ িবষেয় িশক্ষা

1 েসই সময়ত িযৰূচােলমৰ পৰা েকইজনমান ফৰীচী আৰু িবধানৰ
অধয্াপক যীচুৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, 2 “আমাৰ পিৰচাৰক সকলৰ
িদনৰ পৰা চিল অহা িবধান,আেপানাৰ িশষয্ সকেল িকয় মািন নচেল?
িকয়েনা েতওঁেলােক েভাজন কৰাৰ আগত হােতা েনােধােৱ ”
3 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলাকৰ পৰম্পৰাগত
িবধান পালনৰ কাৰেণ আেপানােলােক িকয় ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা উলঙ্ঘন
কেৰ?”

4 কাৰণ ঈশ্বেৰ ৈকেছ, ‘েতামাৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কৰা’;* আৰু
‘িয েকােনােৱ িনজৰ িপতৃ-মাতৃক কুবচন কয়, েতওঁৰ মৃতুয্দণ্ড হব ’†
5 িকন্তুআেপানােলােক কয়, ‘িয েকােনােৱ িনজৰ িপতৃ বা মাতৃক কয়,
“েমাৰ িয িয বস্তু আেপানােলাকৰ সহায় হব পােৰ, েসইেবাৰ মই
ঈশ্বৰক উপহাৰ িদেলঁা ” 6 েতেনহেল িপতৃ-মাতৃৰ প্রিত েতওঁ েকােনা
* 15 অধয্ায়:4 েতামাৰ কৰা যাত্রা 20:12, িদ্ব িব 5:16 † 15 অধয্ায়:4 িয হব
যাত্রা 21:17



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 15 অধয্ায়:7 xlviii মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 15 অধয্ায়:20

সন্মান কৰাৰ প্রেয়াজন নাই এইদেৰ আেপানােলাকৰ পুৰুেষ পুৰুেষ
চিল অহা িবধানৰ কাৰেণই আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ বাকয্ মূলয্হীন
কিৰেছ

7 আেপানােলাক কপটীয়া! িযচয়া ভাৱবাদীেয় আেপানােলাকৰ
িবষেয় িঠেকই ভাববাণী কিৰেল,
8 “এই মানুহেবােৰ ওেঠেৰ েমাক সন্মান কেৰ,
িকন্তু েতওঁেলাকৰ হৃদয় েমাৰ পৰা দূৈৰত থােক;
9 েতওঁেলােক অনথর্কৰূেপ েমাৰ আৰাধনা কেৰ
কাৰণ েতওঁেলােক মানুহৰ ৰীিত নীিতেবাৰ, আজ্ঞাৰ দেৰ িশকায় ”

10 তাৰ পাছত যীচুেৱ েলাক সকলক ওচৰৈল মািত ক’েল, “েমাৰ
কথা শুনক আৰু বুজক 11 মুখত িয েসামায়, েসেয় মানুহক অশুিচ
নকেৰ, িকন্তু মুখৰ পৰা িয ওলায়, েসেয়েহ মানুহক অশুিচ কেৰ ”

12 েতিতয়া িশষয্ সকেল আিহ যীচুক ক’েল, “ফৰীচী সকেল েয
আেপানাৰ এই কথা শুিন অপমান েবাধ কিৰেছ, ইয়াক আপুিন জােন
েন?” 13 যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “িযেবাৰ গছপুিল েমাৰ স্বগীর্য়
িপতৃেয় েৰাৱা নাই, তাক উভািল েপেলাৱা যাব 14 েতওঁেলাকৰ কথা
এিৰ িদয়া; েতওঁেলাক অন্ধ পথ প্রদশর্ক অন্ধই অন্ধক বাট েদখুৱােল,
দুেয়া খাৈৱত পিৰব ”

15 েতিতয়া িপতেৰ যীচুক ক’েল, “এই দৃষ্টান্তিটৰ অথর্ আমাক
বুজাই িদয়ক ” 16 েতওঁ ক’েল, “েতামােলােক এিতয়াও বুিজ েপাৱা
নাই েন? 17 েতামােলােক এই কথাও নুবুজা েন- মুখত িয েসামায়,
েসেয় েপটৰ িভতৰৈল যায় আৰু েশৗচৰ দ্বােৰিদ বািহৰৈল ওলায়

18 িকন্তু মুখৰ পৰা িযেবাৰ ওলায়, েসইেবাৰ মানুহৰ হৃদয়ৰ পৰা
বািহৰৈল ওলায় আৰু েসইেবােৰই মানুহক অশুিচ কেৰ 19 িকয়েনা
মানুহৰ মনৰ পৰাই সকেলা কুিচন্তা, নৰ-বধ, বয্িভচাৰ, েযৗনপাপ,
চুিৰ, িমছা সাক্ষয্ আৰু িনন্দা এইেবাৰ ওলায় 20 এইেবােৰেহ মানুহক
অশুিচ কেৰ; িকন্তু েনােধাৱা হােতেৰ েভাজন কিৰেল মানুহ অশুিচ
নহয় ”

এগৰাকী কনানীয়া মিহলাৰ জীেয়কক সুস্থ কৰা
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21 তাৰ পাছত যীচুেৱ েসই ঠাই এিৰ তুৰ আৰু চীেদান অঞ্চলৈল
গ’ল 22 েসই ঠাইৰ এগৰাকী কনান েদশীয় মিহলাই আিহ িচঞিৰ
িচঞিৰ কবৈল ধিৰেল “েহ প্রভু, দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান, েমাৈল দয়া
কৰক ভূেত েপাৱাৰ বােব েমাৰ েছাৱালী জনীেয় অিতশয় যন্ত্রণা পাই
আেছ ” 23 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁক এেকা উত্তৰ িনিদেল িশষয্ সকেল
েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ অনুেৰাধ কিৰ ক’েল, “তাইক িবদায় িদয়ক;
িকয়েনা তাই িচঞিৰ িচঞিৰ আমাৰ পােছ পােছ আিহ আেছ ”

24 িকন্তু যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েমাক আন েকােনা মানুহৰ
ওচৰৈল পেঠাৱা নাই, েকৱল ইস্রােয়ল-বংশৰ েহেৰাৱা েমৰ‡ৰ
ওচৰৈলেহ পেঠাৱা ৈহেছ ” 25 তােত মিহলা গৰাকীেয় আিহ যীচুক
প্রিণপাত কিৰ ক’েল, “েহ প্রভু, েমাৈল দয়া কৰক ” 26 িকন্তু যীচুেৱ
উত্তৰ িদ ক’েল, “ল’ৰা-েছাৱালীৰ েখাৱা বস্তুেবাৰ কুকুৰৰ আগত
েপলাই িদয়া উিচত নহয় ”

27 তাই ক’েল, “হয় প্রভু, িকন্তু গৰাকীৰ েমজৰ পৰা উফিৰ
পৰােবাৰ কুকুেৰ খাবৈল পায় ” 28 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “েহ
নাৰী, েতামাৰ িবশ্বাস মহৎ; েতামাৰ ইচ্ছাৰ দেৰই েতামাৈল হওক ”
তােত েসই মুহূত্তর্ েৰ পৰা মিহলা গৰাকীৰ জীেয়ক সুস্থ হ’ল

29 তাৰ পাছত যীচুেৱ েসই ঠাইৰ পৰা গালীল সাগৰৰ ওচৰৈল
গ’ল তােত েতওঁ ৈগ এটা পাহাৰৰ ওপৰত উিঠ বিহল 30 েতিতয়া
বহু মানুহৰ দল এটা েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল; েতওঁেলােক েখাৰা,
অন্ধ, েবাবা, েকাঙা আৰু অেনক েৰাগীক যীচুৰ চৰণৈল আিনেল
আৰু যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেল 31 তােত েসই েলাক সকেল
েবাবাক কথা েকাৱা, েকাঙাক সুস্থ েহাৱা, েখাৰাক েখাজ কঢ়া আৰু
অন্ধক দৃষ্টি েপাৱা েদিখ িবস্ময় মািন ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰেল

চািৰ হাজাৰ মানুহক খুউৱা
32 পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ওচৰৈল মািত ক’েল, “এই

েলাক সকলৈল েমাৰ মৰম লািগেছ; িকয়েনা েতওঁেলাক েমাৰ লগত
‡ 15 অধয্ায়:24 েমৰ-ছাগ বা েমষ হ’ল এটা েভড়া প্রজািতৰ ছাগলী৷
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িতিন িদন ধিৰ আেছ আৰু েতওঁেলাকৰ লগত এেকা েখাৱা বস্তু
নাই েতওঁেলাকক লেঘােন িবদায় িদবৈল েমাৰ ইচ্ছা নাই; হয়েতা
বাটত অসুস্থ ৈহ পিৰব পােৰ ” 33 েতিতয়া িশষয্ সকেল েতওঁক
ক’েল, “এেনকুৱা এক িনজর্ ন ঠাইত ইমানেবাৰ মানুহক খুৱাবৰ বােব
আিম ইমান িপঠা ক’ত পাম?” 34 যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল,
“েতামােলাকৰ ওচৰত েকইটা িপঠা আেছ?” েতওঁেলােক ক’েল,
“সাতটা িপঠা আৰু েকইটামান সৰু মাছ আেছ ” 35 েতিতয়া যীচুেৱ
েলাক সকলক মািটত বিহবৈল আজ্ঞা িদেল

36 েতওঁ েসই সােতাটা িপঠা আৰু মাছেকইটা লেল তাৰ পাছত
ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদ েসইেবাৰ ভািঙ িশষয্ সকলক িদেল আৰু িশষয্
সকেল খাবৰ বােব েলাক সকলক ভগাই িদেল 37 তােত সকেলােৱ
খাই তৃপ্ত হ’ল আৰু িয টুকুৰােবাৰ পিৰ থািকল িশষয্ সকেল েসইেবাৰ
েগাটাই সাতটা পািচ পূৰ কিৰেল 38 িয সকেল খাইিছল েসই সকলৰ
মাজত মিহলা আৰু সৰু ল’ৰা-েছাৱালীৰ উপিৰ চািৰ হাজাৰ পুৰুষ
আিছল 39 তাৰ পাছত যীচুেৱ েলাক সকলক িবদায় িদ নাৱত উিঠ
মগদনৰ অঞ্চলৈল গ’ল

16 অধয্ায়
ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকেল যীচুক পৰীক্ষা কৰা

1ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকেল যীচুক পৰীক্ষা কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁৰ
ওচৰৈল আিহল আৰু আকাশৰ পৰা েকােনা এটা পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন
েতওঁেলাকক েদখুৱাবৈল ক’েল 2 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক
ক’েল, “সিন্ধয়া হেল আেপানােলােক কয়, ‘বতৰ ফৰকাল হব,
িকয়েনা আকাশ খন ৰঙা ৈহেছ ’

3 ৰািতপুৱা কয়, ‘আিজ ডাৱঁৰীয়া হব; িকয়েনা আকাশ ৰঙা ও
অন্ধকাৰ ৈহেছ ’ আেপানােলােক আকাশৰ অৱস্থাৰ প্রেভদ িবচাৰ
কিৰব জােন, অথচ সময়ৰ িচন বুিজব েনাৱােৰ 4 এই যুগৰ পাপী
আৰু বয্িভচাৰী*েলাক সকেল পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচােৰ৷ িকন্তু
* 16 অধয্ায়:4 ঈশ্বৰক িবশ্বাস নকৰা েলাক৷
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েযানাৰ িচনৰ বািহেৰ েতওঁেলাকক আন এেকা িচন েদখুওৱা নহ’ব ”
তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক এিৰ গুিচ গ’ল

ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকলৰ িশক্ষাৈল সাৱধান
5 পাছত েতওঁৰ িশষয্ সকল িসপাৰৈল আিহল, িকন্তু লগত িপঠা

আিনবৈল পাহিৰ গ’ল 6 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক
শুনা! ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকলৰ খিমৰৰ পৰা সাৱধােন থািকবা ”
7 িশষয্ সকেল িনজৰ মাজত েকাৱা-কুই কিৰেল, “আিম িপঠা অনা
নাই কাৰেণ েতওঁ এইদেৰ ক’েল েনিক৷” 8 এই কথা বুিজব পািৰ
যীচুেৱ ক’েল, “অল্পিবশ্বাসী সকল, েতামােলােক িনজৰ মাজত িপঠা
ৈল নহাৰ কাৰেণ এই কথা ৈকেছঁা বুিল িকয় আেলাচনা কিৰছা?

9 েতামােলােক এিতয়াও বুজা নাই েন বা েতামােলাকৰ মনেতা পৰা
নাই েন েসই পঁাচ হাজাৰ মানুহৰ কাৰেণ পঁাচটা িপঠাৰ কথা আৰু
তাৰ পাছত েকইটা পািচ েতামােলােক তুিল ৈলিছলা? 10 নাইবা েসই
চািৰ হাজাৰ মানুহৰ কাৰেণ সাতটা িপঠাৰ কথা আৰু েকইটা পািচ
েতামােলােক তুিল ৈলিছলা?

11 মই েয েতামােলাকক িপঠাৰ কথা েকাৱা নাই, েসই িবষেয়
েতামােলােক িকয় বুিজ েপাৱা নাই? িকন্তু ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকলৰ
খিমৰৰ পৰা সাৱধান হবৈলেহ ৈকেছঁা ” 12 েতিতয়া িশষয্ সকেল
বুিজ পােল েয, েতওঁ িপঠাৰ খিমৰৰ পৰা েতওঁেলাকক সাৱধান হবৈল
েকাৱা নাই, িকন্তু ফৰীচী আৰু চদূ্দকী সকলৰ িশক্ষাৰ পৰােহ সাৱধান
হ’বৰ বােব ৈকেছ

যীচু অিভিষক্ত জন বুিল প্রকািশত েহাৱা
13 তাৰ পাছত যীচু েযিতয়া চীজািৰয়া-িফিলপীৰ অঞ্চলৈল গ’ল,

েতিতয়া িশষয্ সকলক েতওঁ সুিধেল “মানুহৰ পুত্র েকান”†এই িবষেয়
† 16 অধয্ায়:13 মানুহৰ পুত্র: যীচুেৱ িনজৰ কাৰেণ এই নাম বয্ৱহাৰ কিৰিছল৷ দািনেয়ল
7: 13-14: মচীহ অথর্াৎ অিভিষক্ত জনাৰ কাৰেণ এই নাম বয্ৱহাৰ কৰা ৈহেছ িয নাম ঈশ্বেৰ
েতওঁৰ মেনানীত সকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰেণ বয্ৱহাৰ কিৰিছল৷
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েলাক সকেল িক বুিল কয়? 14 েতওঁেলােক ক’েল, “েকােনা
েকােনােৱ কয় বািপ্তস্ম িদওঁতা েযাহন; েকােনােৱ এিলয়া, আন
েকােনােৱ িযিৰিময়া বা ভাৱবাদী সকলৰ এজন বুিল কয়৷” 15 েতিতয়া
েতওঁ েতওঁেলাকক সুিধেল, “িকন্তু েতামােলােক েনা েমাক েকান বুিল
ভাবা?” 16 েতিতয়া িচেমান িপতেৰ উত্তৰ িদ কেল, “আপুিন েসই
অিভিষক্ত জন অথর্াৎ খ্রীষ্ট, জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ পুত্র ”

17 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “বাৰ েযানাৰ পুত্র
িচেমান, তুিম ধনয্; িকয়েনা েতজ আৰু মাংসই েতামাৰ আগত এই
কথা প্রকাশ কৰা নাই, িকন্তু স্বগর্ত থকা েমাৰ িপতৃেয়েহ প্রকাশ
কিৰেল 18 মেয়া েতামাক কওঁ েয ‘তুিম িপতৰ অথর্াৎ িশল’, আৰু
এই িশলৰ ওপৰত মই েমাৰ মণ্ডলী স্থাপন কিৰম, মৃতুয্ৰ েকােনা
শিক্তেয়‡ইয়াক পৰাজয় কিৰব েনাৱািৰব 19 মই েতামাক স্বগর্ৰাজয্ৰ
চািবেবাৰ িদম, তােত তুিম এই পৃিথৱীত িযহেক বািন্ধবা, েসেয় স্বগর্েতা
বািন্ধ ৰখা হ’ব; আৰু তুিম পৃিথৱীত িযহেক মুকিল কিৰবা, েসেয়
স্বগর্েতা মুকিল হবৈল িদয়া হ’ব ” 20 েতিতয়া যীচুেৱ িশষয্ সকলক
এই আজ্ঞা িদেল, েতওঁেলােক যােত কােকা নকয় েয েতেৱঁই “খ্রীষ্ট,
অথর্াৎ অিভিষক্ত জন”

যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় জেনাৱা
21 েসই সময়ৰ পৰা যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক জনাবৈল ধিৰেল

েয, েতওঁ অৱেশয্ই িযৰূচােলমৈল যাব লািগব, আৰু তাত পিৰচাৰক,
প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ পৰা অেনক দুখেভাগ
পাই মৃতুয্েভাগ কিৰ িতন িদনৰ িদনা পুনৰায় উিঠব লািগব 22 েতিতয়া
িপতেৰ েতওঁক একাষৈল িন অনুেযাগ কিৰ ক’েল “েহ প্রভু, ই
আেপানাৰ পৰা দূৰ হওক! আেপানাৰ প্রিত েকিতয়াও এেন নঘটক ”
23 িকন্তু যীচুেৱ িপতৰৰ ফােল ঘূিৰ চাই েতওঁ ক’েল, “েমাৰ আগৰ
পৰা দূৰ হ চয়তান; তই েমাৰ পথৰ িবিঘিন স্বৰূপ, তই ঈশ্বৰৰ কথা
নাভািব, মানুহৰ কথােহ ভািবছ ”
‡ 16 অধয্ায়:18 পুৰিণ অনুবাদত ‘নৰককুণ্ডৰ দ্বাৰ’ িলখা আেছ৷
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24তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “েকােনােৱ যিদ
েমাৰ পাছত আিহবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতেনহেল েতওঁ িনজেক অস্বীকাৰ
কৰক আৰু িনজৰ কু্রচ তুিল ৈল, েমাক অনুসৰণ কৰক 25 িকয়েনা
িয েকােনােৱ িনজৰ জীৱন ৰক্ষা কিৰব েখােজ, েতওঁ তাক েহৰুৱাব;
িকন্তু িয েকােনােৱ েমাৰ কাৰেণ িনজৰ জীৱন েহৰুৱায়, েতওঁ েসই
জীৱন পাব 26 কাৰণ েকােনা মানুেহ েগােটই খন জগত পােয়া যিদ
িনজৰ জীৱনেক হািন কেৰ, েতেনহেল েতওঁৰ িক লাভ? মানুেহ
িনজৰ প্রাণৰ সলিন িক িদব পােৰ? 27 িকয়েনা মানুহৰ পুত্রই িনজৰ
িপতৃৰ প্রতােপেৰ স্বগর্ৰ দূত সকলক লগত ৈল আিহব৷ েতিতয়া েতওঁ
প্রিতজনক িনজৰ কমর্ অনুসােৰ ফল িদব ” 28 মই েতামােলাকক
স্বৰূপৈক কওঁ, েতামােলাকৰ মাজত এেন িকছুমান েলাক ইয়াত িথয়
ৈহ আেছ, িয সকেল মানুহৰ পুত্রক িনজৰ ৰাজয্ৈল অহা েনেদখা
পযর্ন্ত মৃতুয্েভাগ নকেৰ ”

17 অধয্ায়
যীচুেৱ অনয্ৰূপ ধৰা

1 ছয় িদনৰ পাছত যীচুেৱ িপতৰ, যােকাব আৰু েতওঁৰ ভােয়ক
েযাহনক লগত ৈল এটা ওখ পাহাৰৰ ওপৰৈল উিঠ গ’ল 2 যীচুেৱ
েতওঁেলাকৰ সনু্মখত অনয্ৰূপ ধিৰেল; েতওঁৰ মুখ সূযর্ৰ দেৰ দীিপ্তমান
আৰু বস্ত্র েপাহৰৰ িনিচনা শুক্ল ৈহ গ’ল

3 েতিতয়া হঠাৎ েমািচ আৰু এিলয়াই েতওঁেলাকৰ কাষত উপিস্থত
ৈহ যীচুৰ লগত কেথাপকথন কিৰেল 4 তােত িপতেৰ মাত লগাই
যীচুক ক’েল, “প্রভু, ভােলই ৈহেছ েয, আিম ইয়াত আেছঁা৷ আেপানাৰ
ইচ্ছা হ’েল, মই ইয়াত িতিনটা পঁজা সািজম - এটা আেপানাৰ, এটা
েমািচৰ আৰু এটা এিলয়াৰ কাৰেণ ”

5 েতওঁ েযিতয়া কথা ৈক আিছল, েসই সময়ত এচপৰা উজ্জ্বল
েমেঘ েতওঁেলাকক ঢািক ধিৰেল৷ েসই েমঘৰ পৰা এই বাণী শুনা
গ’ল, “এওঁ েমাৰ িপ্রয় পুত্র, এওঁত মই পৰম সন্তুষ্ট, এওঁৰ কথা
শুনা ” 6 এই কথা শুিন িশষয্ সকেল অিতশয় ভয় পাই মািটত উবুিৰ
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খাই পিৰল 7 েতিতয়া যীচুেৱ ওচৰৈল আিহ েতওঁেলাকক স্পর্শ কিৰ
ক’েল, “উঠা, ভয় নকিৰবা ” 8 তাৰ পাছত েতওঁেলােক চকু তুিল
চাই যীচুৰ বািহেৰ আন কােকা েদখা নাপােল

9 পাছত েতওঁেলাক পবর্তৰ পৰা নািম আিহ থােকােত, যীচুেৱ
েতওঁেলাকক আজ্ঞা িদ ক’েল, “মানুহৰ পুত্র মৃত েলাকৰ মাজৰ
পৰা উত্থান েনােহাৱা পযর্ন্ত েতামােলােক এই দশর্নৰ কথা কােকা
নকবা ” 10 েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁক সুিধেল, “েতেনহেল এিলয়া
প্রথেম আিহব লােগ বুিল িবধানৰ অধয্াপক সকেল িকয় কয়?”
11 েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “এিলয়া অৱেশয্ই আিহব আৰু েতওঁ
সকেলা পুনঃস্থাপন কিৰব৷ 12 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ, এিলয়া
ইিতমেধয্ই আিহ গ’লআৰু েলাক সকেল েতওঁক িচিন নাপােল; েলাক
সকেল েতওঁৰ প্রিত িয ইচ্ছা তােক কিৰেল এইদেৰ মানুহৰ পুত্রেয়া
েতওঁেলাকৰ হাতত দুখেভাগ কিৰব লািগব ” 13 েতিতয়া িশষয্ সকেল
বুিজ পােল েয, েতওঁ বািপ্তস্ম িদয়া েযাহন*ৰ িবষেয় েতওঁেলাকক ৈক
আেছ

যীচুেৱ এজন অসুস্থ লৰাক সুস্থ কৰা
14 যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল েযিতয়া েলাক সকলৰ ওচৰৈল

ঘূিৰ আিহল, েতিতয়া এজন মানুহ যীচুৰ ওচৰৈল আিহ, েতওঁৰ আগত
আঁঠুকািঢ় ক’েল, 15 “েহ প্রভু, আপুিন েমাৰ পুত্রৈল দয়া কৰক৷ িস
মৃগী েৰাগত আক্রান্ত ৈহ বৰ কষ্ট পাই আেছ৷ িস বােৰ বােৰ হয় জুই
অথবা পানীত পিৰ যায়৷ 16 মই আেপানাৰ িশষয্ সকলৰ ওচৰৈল
আিনিছেলা, িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁক সুস্থ কিৰব েনাৱািৰেল ”

17 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলাক অিবশ্বাসী আৰু
অপেথ েযাৱা বংশ; আৰু িকমান কাল মই েতামােলাকৰ লেগ লেগ
থািকম? িকমান িদন েনা মই েতামােলাকক সিহম? লৰািটক েমাৰ
ওচৰৈল আনা ” 18 েতিতয়া যীচুেৱ েসই ভূতৰ আত্মাক ডিবয়াই
িদয়াত, িস লৰােটাৰ পৰা ওলাই গ’লআৰু েসই মুহুতর্ েৰ পৰা ল’ৰােটা
সুস্থ হ’ল
* 17 অধয্ায়:13 অথর্াৎ েযাহন বাপ্তাইজক
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19 তাৰ পাছত িশষয্ সকেল িনৰেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ
সুিধেল, “আিম েনা তাক িকয় েখদাব েনাৱািৰেলা?” 20 যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ অল্প-িবশ্বাসৰ কাৰেণ; িকয়েনা
মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, এিট সিৰয়হ গুিটৰ সমােনা
যিদ েতামােলাকৰ িবশ্বাস থােক, েতেনহেল এই পবর্তেটাক যিদ
েতামােলােক েকাৱা ‘ইয়াৰ পৰা তাৈল যা’ েতিতয়া ই যাব৷
েতামােলাকৰ বােব এেকােৱই অসাধয্ নহব 21প্রাথর্না আৰু লেঘানৰ
িবেন এই ধৰণৰ দুষ্ট আত্মা েকােনামেত বািহৰ নহয় ”

িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় িদ্বতীয় বাৰ জেনাৱা
22 পাছত যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল গালীল প্রেদশত থকা

সময়ত যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “মানুহৰ পুত্রক েলাক
সকলৰ হাতত েশাধাই িদয়া হব৷ 23 েলাক সকেল েতওঁক বধ কিৰব
আৰু িতন িদনৰ িদনা েতওঁ পুনৰাই জীয়াই উিঠব৷” এই কথা শুিন
িশষয্ সকল অিত দুঃিখত হ’ল৷

কৰ িদয়াৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
24 যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল কফৰনাহূমৈল গ’ল৷ িয সকল কৰ

সংগ্রহকাৰীেয় আধিল †‡েতােল, েতওঁেলােক িপতৰৰ ওচৰৈল আিহ
ক’েল, “েতামােলাকৰ গুৰুেৱ আধিলেটা §িনিদেয় েন?” 25 েতওঁ
ক’েল “িদেয়৷” ইয়াৰ পাছত িপতেৰ ঘৰৈল আিহ িকবা েকাৱাৰ
আেগেয় যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “িচেমান, েতামাৰ মনত িক ভাব
হয়? পৃিথৱীৰ ৰজা সকেল েকান েলাকৰ পৰা কৰ বা মাচুল আদায়
কেৰ? িনজৰ েদশৰ েলাক সকলৰ পৰা েন আন িবেদশী সকলৰ
পৰা?”

26 িপতেৰ ক’েল “িবেদশী সকলৰ পৰা”, যীচুেৱ েতওঁক ক’েল,
“েতেনহ’েল িনজৰ েদশৰ েলাক সকল কৰ িদয়াৰ পৰা মুক্ত
27 তথািপ আিম েযন কৰ সংগ্রহকাৰী সকলৰ িবিঘিন নজন্মাও, এই
কাৰেণ তুিম সাগৰৈল ৈগ বৰশী েবাৱা আৰু প্রথেম িয মাছ উিঠব
† 17 অধয্ায়:24 আধিল- মূল বাইেবলত ‘েচেকল’ িলখা আেছ, ইয়াৰ অথর্ হ’ল ‘ইহুদী
সকেল বয্বহাৰ কৰা মুদ্রা ’ ‡ 17 অধয্ায়:24 আধিল মুদ্রা § 17 অধয্ায়:24
আধিলেটা মুদ্রা
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েসইেটােক ধিৰ মুখ েমিলেল এটকা ৰূপ*পাবা; েসইেটা আিন, েমাৰ
আৰু েতামাৰ কাৰেণ িদবলগীয়া কৰ েতওঁেলাকক িদয়াৈগ ”

18 অধয্ায়
স্বগর্ৰাজয্ত েশ্রষ্ঠ েকান

1 েসই সময়ত িশষয্ সকেল যীচুৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল,
“প্রভু, স্বগর্ৰাজয্ত েশ্রষ্ঠ েকান?” 2 েতিতয়া যীচুেৱ এিট িশশুক
ওচৰৈল মািত আিন েতওঁেলাকৰ মাজত িথয় কৰাই কেল, 3 “মই
েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, যিদ েতামােলােক মন পিৰৱতর্ ন কিৰ িশশু
সকলৰ দেৰ হব েনাৱাৰা, েতেনহেল েকােনামেতই স্বগর্ৰাজয্ত প্রেৱশ
কিৰব েনাৱািৰবা৷ 4 এেতেক িয েকােনােৱ এই িশশুিটৰ দেৰ িনজেক
নম্র কেৰ, েতেৱঁই স্বগর্ৰাজয্ত সব্বর্েশ্রষ্ঠ৷ 5আেকৗ িয েকােনােৱ এেন
এিট িশশুক েমাৰ নােমেৰ গ্রহণ কেৰ, েতওঁ েমােকই গ্রহণ কেৰ
6 েমাক িবশ্বাস কৰা এই নম্র সকলৰ মাজৰ েকােনাবা এজনক যিদ
েকােনােৱ পাপৰ পথত ৈল যায়, েতেনহেল েতওঁক িডিঙত এটা ডাঙৰ
জঁাত বািন্ধ বৰং সমুদ্রৰ গভীৰ পানীত ডুবাই িদয়াই েতওঁৰ পেক্ষ ভাল
হব

7 হায়! িবিঘিনৰ সময়ৰ কাৰেণ এই জগত;*িকয়েনা িবিঘিনৰ সময়
অৱেশয্ই আিহব৷ িকন্তু িয মানুহৰ দ্বাৰাই িবিঘিন হয়, েতওঁৰ সন্তাপ
হ’ব৷ 8 েতামােলাকক পাপৈল িনয়াৰ কাৰণ যিদ েতামােলাকৰ হাত
বা ভিৰ হয়, েতেনহেল তাক কািট দূৰৈল দিলয়াই েপেলাৱা; দুই হাত
বা দুই ভিৰ ৈল অনন্ত জুইত েপেলাৱা েহাৱাতৈক, েকাঙা বা েখাৰা
ৈহ জীৱনত প্রেৱশ কৰাই েতামােলাকৰ পেক্ষ ভাল 9 েতামােলাকৰ
চকুেৱ যিদ েতামােলাকক পাপৰ পথৈল িনেয়, েতেনহেল তােকা
কািঢ় েতামােলাকৰ পৰা দূৰৈল দিলয়াই েপেলাৱা; দুই চকু ৈল
অনন্ত অিগ্নময় নৰকত েপেলাৱা েহাৱাতৈক, বৰং কণা ৈহ জীৱনত
েসােমাৱাই েতামােলাকৰ পেক্ষ ভাল

10 েসেয় সাৱধােন চিলবা; েতামােলােক এই সৰু সকলৰ মাজৰ
এজনেকা েহয়জ্ঞান নকিৰবা; িকয়েনা মই েতামােলাকক কওঁ, স্ৱগর্ত
* 17 অধয্ায়:27 ৰূপ মুদ্রা * 18 অধয্ায়:7 1েযা 2:15-17
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েতওঁেলাকৰ দূত সকেল েমাৰ স্বগীর্য় িপতৃৰ মুখ সদায় েযন েদখা
পায় 11 কাৰণ িয েহৰাল, তাক িবচািৰ ৰক্ষা কিৰবৈল মানুহৰ পুত্র
আিহল

12 েতামােলােক িক ভাবা? যিদ েকােনা এজন মানুহৰ এশটা
েমৰ আেছ অ◌াৰু তাৰ মাজৰ পৰা যিদ এটা ভুল পেথ ৈগ েহৰাই
যায়, েতিতয়া েতওঁ জােনা িনৰানৈব্বটা েমষক পাহাৰৰ দঁািতত এিৰ
ৈথ েহেৰাৱা েমষেটাক িবচািৰ নাযাব? 13 আৰু যিদ েহেৰাৱােটাক
েকেনবাৈক পায়, েতেনহেল মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ েয, ভুল
পেথ েনােযাৱা েসই িনৰানৈব্বটা েমষতৈক, িযেটা েহৰাই ৈগিছল েসই
েমষেটাক ঘূৰাই েপাৱাত েতওঁ অিধক আনন্দ কিৰব 14 এইদেৰ এই
সৰু সকলৰ মাজৰ এিটও নষ্ট েহাৱােটা স্বগর্ত থকা েতামােলাকৰ
িপতৃেয় ইচ্ছা নকেৰ

ক্ষমাৰ িবষেয় িশক্ষা
15 িকন্তু েতামাৰ ভােয়ৰাই যিদ েতামাৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কেৰ,

েতেনহেল েতওঁ অকেল থােকােতই ওচৰৈল ৈগ েতওঁৰ েদাষ েদখুৱাই
িদয়া েতওঁ যিদ েতামাৰ কথা শুেন, েতেনহেল তুিম েতামাৰ
ভােয়ৰাক ঘূৰাই পালা 16 িকন্তু যিদ নুশুেন, েতেনহেল দুই এজন
ভাইক েতামাৰ লগত ৈল েযাৱা, যােত দুই বা িতিন জন সাক্ষীৰ
কথাত প্রেতয্কেটা িবষয় সতয্ বুিল প্রমািণত হয় 17 যিদ েতওঁ
েতওঁেলাকৰ কথাও নুশুেন, েতেনহেল মণ্ডলীক জনাবা; মণ্ডলীৰ
কথাও যিদ নুশুেন, েতেনহেল েতওঁ েতামাৰ ওচৰত অনা-ইহুদী আৰু
কৰ সংগ্রহকাৰী সকলৰ দেৰ হওক 18 মই েতামােলাকক সঁচাৈকেয়
কওঁ, েতামােলােক পৃিথৱীত িযহেক বািন্ধবা, েসেয় স্বগর্েতা বন্ধ কৰা
হ’ব আৰু পৃিথৱীত িযহেক মুকিল কিৰবা, েসেয় স্ৱগর্েতা মুকিল
কৰা হব 19 পুনৰায় মই েতামােলাকক কওঁ, পৃিথৱীত েতামােলাকৰ
দুজনৰ যিদ প্রাথর্নীয় েকােনা িবষয়ত এক মন হয়, েতেনহেল স্বগর্ত
থকা েমাৰ িপতৃৰ দ্বাৰাই েতওঁেলাকৈল েসই িবষয় িসদ্ধ কৰা হ’ব
20 িকয়েনা িয ঠাইত দুই বা িতিন জন েমাৰ নােমেৰ েগাট খায়, েসই
ঠাইত মেয়া েতওঁেলাকৰ মাজত থােকঁা ”
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21 েতিতয়া িপতেৰ যীচুৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁক ক’েল, “েহ প্রভু,
েমাৰ ভােয় েমাৰ অিহেত িকমান বাৰ পাপ কিৰেল মই েতওঁক ক্ষমা
কিৰম? সাত বাৰৈলেক েন?” 22 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “সাত
বাৰৈলেক বুিল মই েতামাক নকওঁ; িকন্তু সাত সত্তৰ গুণ বাৰ বুিলেহ
কওঁ 23 স্বগর্ৰাজয্ক এেনদেৰ তুলনা িদয়া হয়; েযেনৈক, এজন
ৰজাই িনজৰ দাস সকলৰ ওচৰত িহচাব িবচািৰেল৷ 24 েযিতয়া েতওঁ
িহচাব লবৈল আৰম্ভ কিৰেল, েতিতয়া েতওঁৰ আগৈল এেন এজন
দাসক অনা হ’ল িয জনৰ ৰজাৰ ওচৰত দহ হাজাৰ ৰূপৰ†ঋণ
আিছল 25 িকন্তু পিৰেশাধ কিৰবৈলও েতওঁৰ ক্ষমতা নািছল৷ েতিতয়া
ৰজা জেন এই আেদশ িদেল েয, েসই েলাক জনৰ ৈসেত েতওঁৰ স্ত্রী,
ল’ৰা-েছাৱালী আৰু েতওঁৰ সব্বর্স্ব িবক্রী কিৰ েযন ঋণ পিৰেশাধ কৰা
হয় 26 েতিতয়া েসই দােস মািটত পিৰ ৰজাৰ ভিৰত ধিৰ ক’েল, ‘েহ
প্রভু, ৈধযর্ ধৰক, মই আেপানাৰ আটাইিখিন ঋণ পিৰেশাধ কিৰম ’
27 েতিতয়া েসই ৰজা জেন মৰম কিৰ েসই দাসক এিৰ িদেল আৰু
তাৰ ঋণও ক্ষমা কিৰ িদেল 28পাছত েসই দােস বািহৰৈল ৈগ েতওঁৰ
এজন সহকমীর্ক েদখা পােল৷ তাৰ ওচৰত েসই সহকমীর্ জনৰ প্রায়
এশ মুদ্রা‡ঋণ আিছল৷ দাস জেন েসই সহকমীর্ জনৰ িডিঙ েচিপ
ক’েল, ‘তই িয মুদ্রা ধােৰ ৈলিছিল, েসই মুদ্রা এিতয়া পিৰেশাধ কৰ’
29 েতিতয়া তাৰ সহকমীর্ জেন মািটত পিৰ কাকুিত-িমনিত কিৰ ক’েল,
‘ৈধযর্ ধৰেছান, মই েতাৰ সকেলা ধাৰ পিৰেশাধ কিৰম’ 30 িকন্তু
েতওঁ সন্মত নহ’ল৷ বৰং পিৰেশাধ নকৰা পযর্ন্ত েতওঁক বন্দীশালত
বন্দী কিৰ থেল 31 েতিতয়া েতওঁৰ সহদাসেবােৰ এই ঘটনা েদিখ
অিতশয় দুঃিখত হ’ল৷ িসহঁেত ৰজাৰ ওচৰৈল ৈগ িয িয ঘিটল, েসই
সকেলা িবষয় েতওঁক জনােল

32 েতিতয়া ৰজাই েসই দাসক মািত কেল, ‘দুষ্ট দাস! তই
েমাক কাকুিত-িমনিত কৰাত মই েতাৰ সকেলা ধাৰ ক্ষমা কিৰেলঁা
33 েতেনহেল মই েযেনৈক েতাক দয়া কিৰিছেলঁা, তেয়া েতেনৈক
েতাৰ সহদাসক দয়া কৰা উিচত নািছল েন’?
† 18 অধয্ায়:24 ৰূপৰ মূল বাইেবলত ‘েটেলন্ত’ িলখা আেছ; ইয়াৰ অথর্ হ’ল এজন
েলাকৰ েপান্ধৰ বছৰৰ পািৰশ্রমীকৰ সমান ‡ 18 অধয্ায়:28 মুদ্রা দীনাৰ
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34 েতিতয়া ৰজাৰ খং উিঠল আৰু িদবলগীয়া আটাইিখিন ঋণ
পিৰেশাধ নকৰা পযর্ন্ত দাস জনক যাতনাকাৰীৰ হাতত েশাধাই িদেল

35 িঠক েসইদেৰ েতামােলাক প্রিতজেন যিদ েতামােলাকৰ ভাইক
অন্তেৰেৰ ৈসেত ক্ষমা নকৰা, েতেনহেল েমাৰ স্বগীর্য় িপতৃেয়ও
েতামােলাকক এইদেৰ কিৰব ”

19 অধয্ায়
তয্াগ-পত্রৰ িবষেয় িশক্ষা

1 এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ অন্তত যীচু গালীল প্রেদশৰ পৰা যদ্দর্ নৰ
িসপােৰ থকা িযহুদীয়াৰ সীমাৈল আিহল৷ 2 মানুহৰ বৃহৎ দল এটাও
েতওঁৰ পােছ পােছ আিহবৈল ধিৰেল আৰু েতওঁ েসই েলাক সকলক
সুস্থ কিৰেল

3 েসই সময়ত েকইজনমান ফৰীচীেয় আিহ যীচুক পৰীক্ষা কিৰবৰ
কাৰেণ সুিধেল, “েকােনা েলাকৰ পেক্ষ িয েকােনা কাৰণত পত্নীক
তয্াগ কৰােটা িবধান সন্মত হয় েন?” 4 তােত যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল,
“আৰম্ভণীেত সৃষ্টিকতর্ াই েয েতওঁেলাকক পুৰুষ আৰু স্ত্রী কিৰ স্রজন
কিৰেল, েসই িবষেয় অ◌ােপানােলােক জােনা পঢ়া নাই?* 5 তাৰ
পাছত ঈশ্বেৰ আেকৗ ৈকিছল, ‘এই েহতুেক মানুেহ িনজৰ িপতৃ-মাতৃক
এিৰ, িনজৰ স্ত্রীত আসক্ত ৈহ এক েদহ হ’ব’?† 6 েতওঁেলাক এিতয়া
দুজন নহয়, িকন্তু দুেয়া এক েদহ হ’ল এেতেক ঈশ্বেৰ িয জনক
এেকলেগ েযাগ কিৰেছ, মানুেহ েতওঁক িবেয়াগ নকৰক ”

7 েতিতয়া ফৰীচী সকেল েতওঁক সুিধেল, “েতেনহেল েমািচেয়
িকয় তয্াগ-পত্র িদ ভাযর্াক এিৰবৈল আজ্ঞা িদেছ”? 8 যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “অ◌ােপানােলাকৰ কেঠাৰ মনৰ কাৰেণ
েমািচেয় িনজৰ ভাযর্াক তয্াগ কিৰবৈল আেপানােলাকক আজ্ঞা িদেছ;
অ◌াৰম্ভণীেত িকন্তু এেনকুৱা নািছল 9 েসেয়, মই অ◌ােপানােলাকক
কওঁ, যিদ েকােনা মানুেহ বয্িভচাৰৰ বািহেৰ আন েকােনা কাৰণত
ভাযর্াক তয্াগ কিৰ অনয্ক িবয়া কৰায়, েতেনহেল েসই জেন বয্িভচাৰ
* 19 অধয্ায়:4 আিদ 1:27, 5:2 † 19 অধয্ায়:5 আিদ2: 24
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কেৰ আৰু েকােনােৱ যিদ পিৰতয্ক্ত েহাৱা েসই ভাযর্াক িবয়া কৰায়,
েতেনহেল েতেৱঁা বয্িভচাৰ কেৰ ”

10 েতিতয়া িশষয্ সকেল যীচুক ক’েল, “যিদ িনজৰ ভাযর্াৰ ৈসেত
এজন পুৰুষৰ সম্পকর্ এেনকুৱাই হয়, েতেনহেল িবয়া নকেৰঁাৱাই
ভাল” 11 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “সকেলােৱ এই িশক্ষা
মািন লব েনাৱােৰ, েকৱল িয সকলক েসই ক্ষমতা িদয়া ৈহেছ,
েতওঁেলােকেহ এই িবষয় মািন লব পােৰ 12 েকােনােৱ মাকৰ গভর্ ৰ
পৰাই নপুংসক ৈহ জন্ম পাইেছ; আন কােৰাবাক মানুেহই নপুংসক
কিৰেছ; পুণৰ এেন েকােনা েকােনা েলাক আেছ িয সকেল স্বগর্ৰাজয্ৰ
কাৰেণ িনজেক িনেজ নপুংসক কিৰেছ িয জেন এই িশক্ষা গ্রহণ
কিৰব পােৰ, েতওঁ গ্রহণ কৰক ”

িশশু সকলক আশীবর্াদ কৰা
13 তাৰ পাছত েলাক সকেল সৰু সৰু ল’ৰা েছাৱালীেবাৰক যীচুৰ

কাষৈল ৈল আিহল যােত িশশু সকলৰ ওপৰত হাত ৰািখ েতওঁ
প্রাথর্না কেৰ; িকন্তু যীচুৰ িশষয্ সকেল েতওঁেলাকক ডিবয়াব ধিৰেল
14 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “িশশুেবাৰক েমাৰ ওচৰৈল আিহবৈল
িদয়া, িনেষধ নকিৰবা; িকয়েনা স্বগর্ৰাজয্ এওঁেলাকৰ িনিচনা েলাক
সকলৰ বােবেহ ” 15 ইয়াৰ পাছত েতওঁ িশশু সকলৰ ওপৰত িনজৰ
হাত ৰািখেল৷ পাছত েসই ঠাইৰ পৰা েতওঁ আতিৰ গ’ল

ধন-সম্পিত্ত আৰু অনন্ত জীৱনৰ িবষেয় িশক্ষা
16 এিদন এজন যুৱেক যীচুৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, “েহ গুৰু,

অনন্ত জীৱন পাবৰ কাৰেণ মই িক সৎ কমর্ কিৰব লািগব”? 17 যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, “সৎ কমর্ িক, এই িবষেয় তুিম েমাক িকয় সুিধছা?
সৎ মাত্র এজেনই আেছ যিদ তুিম েসই অনন্ত জীৱনত েসামাবৈল
ইচ্ছা কৰা, েতেনহেল েতওঁৰ আজ্ঞােবাৰ পালন কৰা ”

18 মানুহ জেন েতওঁক সুিধেল, “েকানেবাৰ আজ্ঞা”? যীচুেৱ
ক’েল, “নৰ-বধ নকিৰবা; বয্িভচাৰ নকিৰবা; চুৰ নকিৰবা; 19 িমছা
সাক্ষয্ িনিদবা; িনজৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কৰা; আৰু েতামাৰ চুবুৰীয়াক
িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কিৰবা”



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 19 অধয্ায়:20 lxi মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 19 অধয্ায়:30

20 েসই যুৱক জেন েতিতয়া েতওঁক ক’েল, “মইেতা এই
সকেলােবাৰ পালন কিৰ আিহেছঁা; এিতয়া েমাৰ িক কিৰবৈল বাকী
আেছ”? 21 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “যিদ তুিম িনখঁুত হবৈল ইচ্ছা
কৰা, েতেনহেল েযাৱা; েতামাৰ সব্বর্স্ব েবচা আৰু দিৰদ্র সকলক
দান কৰা, তােত স্বগর্ত েতামাৰ ধন হব৷ তাৰ পাছত আহা, েমাৰ
অনুকাৰী েহাৱা” 22 এই কথা শুিন যুৱক জন অিত দুঃিখত ৈহ গুিচ
গ’ল; িকয়েনা েতওঁৰ বহুত ধন-সম্পিত্ত আিছল

23 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “মই েতামােলাকক
সঁচাৈক কওঁ, ধনী েলাকৰ বােব স্বগর্ৰাজয্ত প্রেৱশ কৰা কিঠন
24 পুনৰায় মই েতামােলাকক কওঁ, ধনী বয্িক্তৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত
েসােমাৱাতৈক বৰং েবজীৰ িবন্ধােয়িদ উট েসােমাৱা উজু ”

25 এই কথা শুিন িশষয্ সকেল অিতশয় িবিস্মত ৈহ ক’েল,
“েতেনহেল পিৰত্রাণ েপাৱা কাৰ সম্ভৱ?” 26 যীচুেৱ েতওঁেলাকৈল
চাই ক’েল, “ই মানুহৰ পেক্ষ অসম্ভৱ িঠেকই, িকন্তু ঈশ্বৰৰ পেক্ষ
সকেলা সম্ভৱ ” 27 েতিতয়া িপতেৰ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল,
“চাওক, আিম সকেলােক এিৰ আেপানাৰ পাছত আিহেছঁা, েতেনহেল
আিম পাম েন?” 28 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই সঁচাৈক
েতামােলাকক কওঁ, েতামােলাক িয সকল েমাৰ অনুগামী হ’লা, নতুন
সৃষ্টিৰ সময়ত েযিতয়া মানুহৰ পুত্র িনজৰ প্রতােপেৰ িসংহাসনত বিহব,
েতিতয়া েতামােলােকও বাৰ খন িসংহাসনত বিহবা আৰু ইস্রােয়লৰ
বাৰ ৈফদৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবা 29 িয েকােনােৱ েমাৰ নামৰ কাৰেণ
িনজৰ ঘৰ, ভাই, ভনী, িপতৃ, মাতৃ, সন্তান, বা মািটেক এেৰ, েতওঁ
তাৰ এশ গুণ েবিচ পাব আৰু অনন্ত জীৱনেৰা অিধকাৰী হব 30 িয
সকল এিতয়া প্রথমত আেছ, েতওঁেলাকৰ মাজৰ অেনক পাছ হ’ব,
আৰু িয সকল েশষত আেছ, েতওঁেলাকৰ মাজৰ বহু েলাক আগ
হ’ব ”

20 অধয্ায়
বনুৱা সকলৰ দৃষ্টান্ত
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1 “স্বগর্ৰাজয্ এজন গৰাকীৰ িনিচনা৷ েতওঁ এিদন িনজৰ দ্রাক্ষাবাৰীৰ
কামৰ বােব অিত ৰািতপুৱােত বনুৱা সকলক িবচািৰ ওলাই গ’ল
2 েতওঁ এক এক*দীনাৰ িদবৈল বনুৱা সকলৰ ৈসেত বন্দবস্ত কিৰ
িসহঁতক দ্রাক্ষাবাৰীৈল পঠাই িদেল 3 প্রায় নটা বজাত েতওঁ আেকৗ
ওলাই গ’ল আৰু আন িকছুমান বনুৱাক বজাৰত েতিতয়াও িথয় ৈহ
থকা েদিখ েতওঁ িসহঁতক ক’েল, 4 ‘েতামােলােকও েমাৰ দ্রাক্ষাবাৰীৈল
কাম কিৰবৈল েযাৱা েতামােলাকেকা মই উিচত মজুৰী িদম ’
েতিতয়া িসহঁেতও কাম কিৰবৈল গ’ল

5 আেকৗ প্রায় বাৰটা আৰু তাৰ পাছত িতিনটা বজাত েতওঁ ওলাই
ৈগ, েসই এেকদেৰই কিৰেল 6 পুণৰ প্রায় পঁাচ মান বজাত েতওঁ
ওলাই ৈগ আন েকইজনমান বনুৱাক িথয় ৈহ থকা েদিখ িসহঁতক
সুিধেল, ‘েতামােলােক এেকা কাম নকৰাৈক েগােটই িদনেতা ইয়াত
িকয় িথয় ৈহ আছা? 7 িসহঁেত েতওঁক ক’েল, ‘েকােনও আমাক
কামত লেগাৱা নাই ’ েতিতয়া েতওঁ িসহঁতক ক’েল, ‘েতামােলােকা
েমাৰ দ্রাক্ষাবাৰীৰ কামৈল েযাৱা ’ 8 পাছত গধূিল সময়ত, েসই
দ্রাক্ষাবাৰীৰ গৰাকীেয় িনজৰ কমর্চাৰীক ক’েল, ‘বনুৱা সকলক মািত
েশষৰ জনৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ, প্রথম জনৈলেক প্রেতয্কেক মজুৰী
িদয়া ’ 9 পঁাচ মান বজাত িয সকলক বনুৱাক কামত লেগাৱা ৈহিছল,
িসহঁেত আিহ এক দীনাৰৈক†পােল 10 তােত িয সকল বনুৱাক
প্রথেম কামত লেগাৱা ৈহিছল, িসহঁেত েবিচৈক মজুৰী পাব বুিল মেন
মেন ভািবেল; িকন্তু িসহঁেতও এক এক‡দীনাৰেহ পােল 11 িসহঁেত
িনজৰ মজুৰী েপাৱাৰ পাছত গৰাকীৰ িবৰুেদ্ধ অিভেযাগ কিৰ ক’েল,
12 “আিম েগােটই িদনেটা ৰ’দৰ তাপত কাম কিৰেলঁা; িকন্তু এই
েশষত অহা বনুৱা সকেল মাত্র এঘন্টা কাম কিৰেছ, তথািপ আপুিন
িসহঁতকআমাৰ সমােনই িদেল ” 13 েতিতয়া গৰাকীেয় িসহঁতৰ মাজৰ
এজনক উত্তৰ িদেল, “বনু্ধ, মই েতামােলাকৰ ওপৰত এেকা অনয্ায়
কৰা নাই; েতামােলােক জােনা েমাৰ লগত এক দীনাৰত কাম কিৰবৈল
বন্দবস্ত কৰা নািছলা? 14 েতামােলাকক িযমান িদেছঁা, এই েশষৰ
* 20 অধয্ায়:2 এক দীনা - এিদনৰ মজুৰী † 20 অধয্ায়:9 দীনাৰ বা এক িদনৰ
মজুৰী ‡ 20 অধয্ায়:10 এিদনৰ মজুৰী



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 20 অধয্ায়:15 lxiii মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 20 অধয্ায়:24

েকইজনেকা িসমান িদবৈল েমাৰ ইচ্ছা; িনজৰ পাবলগীয়ািখিন ৈল
েতামােলাক গুিচ েযাৱা৷ 15 িযেবাৰ েমাৰ িনজৰ বস্তু, েসইেবাৰ মই
িনজৰ ইচ্ছামেত বয্ৱহাৰ কৰাৰ অিধকাৰ জােনা েমাৰ নাই? েন মই
উত্তম কমর্ কৰা বােব েতামােলাকৰ চকু পুিৰেছ? 16 এইদেৰ পাছ
েহাৱা সকল আগ হ’ব আৰু আগ েহাৱা সকল পাছ হ’ব ”

িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় তৃতীয় বাৰ জেনাৱা
17 তাৰ পাছত যীচু িযৰূচােলমৈল েযাৱাৰ পথত, বাৰ জন িশষয্ক

একাষৰীয়া কিৰ মািত িন ক’েল, 18 “েচাৱা, আিম িযৰূচােলমৈল ৈগ
আেছঁা; তাত মানুহৰ পুত্রক প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক
সকলৰ হাতত েশাধাই িদয়া হ’ব; তােত েতওঁেলােক েতওঁক েদাষী
কিৰ প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা িদব; 19 েতওঁেলােক েতওঁক িবদ্রূপ কিৰবৰ
কাৰেণ চাবুেকেৰ েকাবাবৈল আৰু কু্রচত িদবৈল অনা-ইহুদী সকলৰ
হাতত েশাধাই িদব; িকন্তু িতন িদনৰ িদনা েতওঁক েতালা হ’ব ”

িচবিদয়ৰ দুজন পুত্রৰ মাকৰ িনেবদন
20 তাৰ পাছত িচবিদয়ৰ পুেতক দুজনক িসহঁতৰ মােক লগত

ৈল যীচুৰ ওচৰৈল আিহল আৰু প্রিণপাত কিৰ েতওঁৰ ওচৰত
যাচনা কিৰেল 21 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক সুিধেল “তুিম িক িবচািৰ
আিহছা?” েতওঁ যীচুক ক’েল, “আপুিন এই আেদশ িদয়ক েযন
আেপানাৰ ৰাজয্ত েমাৰ এই দুটা পুত্রৰ এটাই আেপানাৰ েসঁা হােত,
আনেটােৱ বাওঁহােত বিহবৈল পায় ”

22 যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলােক িক খুিজছা, েসই
িবষেয় নাজানা মই িয পাত্রত পান কিৰবৈল ৈগেছঁা, েতােমােলােক
েসই পাত্রত পান কিৰব পািৰবা েন?” েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল
‘পািৰম’ 23 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক েমাৰ পান-
পাত্রত পান কিৰবা হয়, িকন্তু েমাৰ েসঁা হােত আৰু বাওঁহােত বিহবৈল
িদবৰ বােব েমাৰ ক্ষমতা নাই৷ েমাৰ িপতৃেয় িয েলাক সকলৰ কাৰেণ
ইয়াক যুগুত কিৰ ৰািখেছ, েতওঁেলাককেহ িদয়া হ’ব ” 24 এই কথা
শুিন আন দহ জন িশষয্ই এই দুজন ভাই-ককােয়কৰ প্রিত অসন্তুষ্ট
হ’ল
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25 েতিতয়া যীচুেৱ িশষয্ সকলক মািত ক’েল, “েতামােলােক এই
কথা জানা েয, অনা-ইহুদী সকলৰ শাসনকতর্ া সকেল েতওঁেলাকৰ
ওপৰত প্রভুত্ব কেৰ, আৰু েনতা সকেল েতওঁেলাকৰ ওপৰত
ক্ষমতা চলায় 26 েতামােলাকৰ মাজত েতেন েহাৱা উিচত নহয়;
েতামােলাকৰ মাজত িয েকােনােৱ মহান হবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ
েতামােলাকৰ েসৱাকাৰী হওক৷ 27 িয েকােনােৱ েতামােলাকৰ মাজত
প্রথম হবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ েতামােলাকৰ দাস হওক, 28 মানুহৰ
পুত্রই েসৱা-শুশ্রূষা পাবৈল নহয়, িকন্তু েসৱা শুশ্রূষা কিৰবৈল আৰু
অেনকৰ মুিক্তৰ মূলয্ৰ অেথর্ িনজৰ প্রাণ িদবৈলেহ আিহল৷”

দুজন অন্ধক চকু িদয়া
29 পাছত যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল িযৰীেহা নগৰৰ পৰা ওলাই

যাওঁেত, অেনক েলাক যীচুৰ পােছ পােছ গ’ল 30 তােত বাটৰ
কাষত দুজন অন্ধ বিহ আিছল; যীচু েসই বােটিদ েযাৱা শুিন িসহঁেত
িচঞিৰ িচঞিৰ কবৈল ধিৰেল, “েহ দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান আমাক
দয়া কৰক” 31 িকন্তু িসহঁতক মেন মেন থািকবৈল েলাক সকেল
ডিবয়ােল; িকন্তু িসহঁেত েতিতয়া পুনৰ বৰৈক িচঞিৰেহ ক’েল, “েহ
প্রভু, দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান, আমাক দয়া কৰক”

32 েতিতয়া যীচু থমিক ৰ’ল আৰু িসহঁতক মািত সুিধেল,
“েতামােলােক িক িবচাৰা? মই েতামােলাকৰ কাৰেণ িক কিৰম?”
33 িসহঁেত যীচুক ক’েল, “েহ প্রভু, আমাৰ চকু মুকিল কৰক ”
34 েতিতয়া িসহঁতৈল মৰম লািগ যীচুেৱ িসহঁতৰ চকু চুেল; েতিতয়াই
িসহঁেত েদখা পােল আৰু েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল

21 অধয্ায়
যীচুৰ িযৰূচােলমৈল জয়-যাত্রা

1 যীচু আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকল িযৰূচােলমৰ ওচৰৰ ৈজতুন পবর্তৰ
ৈবৎফগী গাওঁৈল আিহল, েতিতয়া যীচুেৱ দুজন িশষয্ক এই কথা ৈক
পিঠয়ােল, 2 “েতামােলাক সনু্মখৰ গাওঁখন ৈল েযাৱা; তােত বািন্ধ
েথাৱা গাধ এজনী েপাৱািলেয় ৈসেত পাবা; েসই দুটা েমাৰ বােব
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খুিল আনাৈগ 3 যিদ েতামােলাকক েকােনাবাই িকবা কয়, েতেনহেল
েতামােলােক কবা, ‘প্রভুৰ এই দুটাৰ প্রেয়াজন আেছ, তােত েতওঁ
লেগ লেগই েতামাক িদ পঠাব’ ”
4 িয বচন ভাববাদীৰ দ্বাৰাই েকাৱা ৈহিছল, এইেটা সমূ্পণর্ হওক,
5 “েতামােলােক িচেয়ান-জীয়ৰীক েকাৱা,
েচাৱা, েতামাৰ ৰজা েতামাৰ ওচৰৈল আিহেছ,
েতওঁ নম্র ৈহ, গাধৰ ওপৰত বিহ,
অথর্াৎ গাধ েপাৱািলৰ ওপৰত উিঠ৷”

6 েসই বচন িসদ্ধ হবৈল এেয় ঘিটল; েতিতয়া িশষয্ সকল
গ’ল আৰু যীচুেৱ িদয়া আেদশ অনুসিৰ কিৰেল, 7 গাধজনী আৰু
েপাৱািলেটা আিনেল, আৰু িসহঁতৰ িপিঠত েতওঁেলাকৰ কােপাৰ পািৰ
িদেল; তাৰ পাছত েতওঁ তাৰ ওপৰত বিহল 8 েতিতয়া েলাক সকলৰ
অিধক ভােগ িনজৰ িনজৰ কােপাৰ বাটত পািৰ িদেল; আৰু িকছুমান
েলােক গছৰ ডালেবাৰেক কািট আিন বাটত পািৰ িদেল;

9 আৰু েতওঁৰ আেগ-পােছ েযাৱা েলাক সকেল িৰিঙয়াই ক’েল,
“েহাচানা! েহাচানা*! দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান৷
িয জন প্রভুৰ নােমেৰ আিহেছ, েতওঁ ধনয্;
উদ্ধর্ েলাকত জয়ধ্বিন হওক!”

10 েযিতয়া যীচু িযৰূচােলমত প্রেৱশ কিৰেল, েতিতয়া েলাক
সকেল পুণৰ উৎফুিল্লত ৈহ কব ধিৰেল “এই জন েকান?” 11 তােত
েলাক সকেল ক’েল, “এওঁ গালীল প্রেদশৰ নাচৰতৰ পৰা অহা
ভাৱবাদী যীচু ”

12 পাছত যীচু ঈশ্বৰৰ মিন্দৰত েসামাল, তাত িয সকেল মিন্দৰৰ
িভতৰত েবচা-িকনা কেৰ, েতওঁেলাকক বািহৰ কিৰেল আৰু ধন
সেলাৱা সকলৰ েমজ আৰু কেপৗ েবচােবাৰৰ আসনেবাৰ লুিটয়াই
েপলােল 13 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “এইেটা িলখা আেছ,
‘েমাৰ ঘৰ প্রাথর্নাৰ ঘৰ েকাৱা হ’ব’, িকন্তু েতামােলােক তাক ডকাইতৰ
* 21 অধয্ায়:9 েহাচানা ইব্রী ভাষাৰ পৰা অহা অৰামাইক শব্দ; ইয়াৰ অথর্ হ’ল ‘এিতয়াই
ৰক্ষা কৰা’
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গুহা কিৰছা ” 14 েতিতয়া অন্ধ আৰু েখাৰা সকল েসই মিন্দৰৈল
আিহল আৰু যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেল

15 িকন্তু প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল েতওঁ কৰা
আচিৰত কমর্েবাৰ েদিখ আৰু েযিতয়া ল’ৰােবােৰ মিন্দৰত িচঞিৰ
“জয়! জয়! দায়ুদৰ বংশৰ সন্তান”, বুিল েকাৱা শুিনেল, েতিতয়া
েতওঁেলাক েক্ষািভত হ’ল৷ 16 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচুক ক’েল,
“েলাক সকেল িক ৈকেছ তুিম শুিনছা েন?” যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ক’েল, “হয়! আেপানােলােক েকিতয়াও পঢ়া নাই েন, ‘তুিম িশশু
আৰু েকচুৱােবাৰৰ মুখৰ পৰা স্তুিত সসূ্পণর্ কিৰলা’?” 17 পাছত
েতওঁ েতওঁেলাকক এিৰ নগৰৰ পৰা ওলাই ৈবথিনয়া গঁাৱৈল গ’ল
আৰু ৰািতেতা তােতই থািকল

ফলহীন িডমৰু গছক শাও িদয়া
18 ৰািতপুৱা নগৰৈল ঘূিৰ আেহােত েতওঁৰ েভাক লািগল৷

19 এেনেত বাটৰ কাষত এেজাপা িডমৰু গছ েদখা পােল আৰু েতওঁ
ওচৰৈল গ’ল, িকন্তু পাতৰ বািহেৰ এেকা েনােপাৱাত, েতওঁ ক’েল,
“এিতয়াৰ পৰা এই গছত েকােনা কােল ফল নধৰক” লেগ লেগই
েসই িডমৰু েজাপা শুকাই গ’ল৷

20 েযিতয়া িশষয্ সকেল েসই গছেজাপাৰ অৱস্থা েদখা পােল,
েতিতয়া েতওঁেলােক িবস্ময় মািন ক’েল, “এই িডমৰু গছেজাপা
অকস্মাৎ েকেনৈক শুকাই গ’ল?” 21 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক
ক’েল, “মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েতামােলােক যিদ সেন্দহ
নকিৰ িবশ্বাস কৰা, েতেনহেল েকৱল িডমৰু গছেক এইদেৰ কিৰব
পািৰবা এেন নহয়; িকন্তু এই পবর্তেটাক যিদ েকাৱা, ইয়াৰ পৰা উিঠ
সাগৰত পৰ ৈগ, েতিতয়া িসওঁ হ’ব 22 েতামােলােক প্রাথর্নােৰ িবশ্বাস
কিৰ িয িয েখাজা সকেলােক পাবা ”

যীচুৰ ক্ষমতাৰ িবষেয় প্রশ্ন
23 যীচু মিন্দৰৈল আিহ উপেদশ িদ থকাৰ সময়ত, প্রধান পুেৰািহত

আৰু পিৰচাৰক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, “তুিম িক
ক্ষমতােৰ এইেবাৰ কিৰছা? এই অিধকাৰ েতামাক েকােন িদেল?”



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 21 অধয্ায়:24 lxvii মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 21 অধয্ায়:32

24 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “মেয়া আেপানােলাকক এই
কথা সুেধা; যিদ আেপানােলােক েমাক কয়, েতেনহেল মেয়া িক
অিধকােৰেৰ এইেবাৰ কিৰেছঁা, েসই িবষেয় আেপানােলাকক কম
কওকেচান-

25 বািপ্তস্ম িদওঁতা েযাহন- েতওঁ কৰ পৰা আিহেছ? স্বগর্ৰাজয্ৰ
পৰা েন মানুহৰ পৰা?” তােত েতওঁেলােক পৰস্পেৰ আেলাচনা কিৰ
ক’েল, “আিম যিদ কওঁ স্বগর্ৰ পৰা, েতওঁ আমাক ক’ব, েতেনহেল
িকয় েতওঁত িবশ্বাস নকিৰলা? 26 িকন্তু আিম যিদ কওঁ ‘মানুহৰ পৰা’,
েতেনহেল েলাক সকলৈল আমাৰ ভয় লােগ; িকয়েনা সকেলােৱ
েযাহনক ভাববাদী বুিল মােন ” 27 পাছত েতওঁেলােক যীচুক উত্তৰ
িদ ক’েল, “আিম নাজােনা” েতিতয়া েতেৱঁা েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতেনহেল িক অিধকােৰেৰ মই এইেবাৰ কেৰঁা, েসই িবষেয় মেয়া
আেপানােলাকক নকওঁ ”

দুজন পুত্রৰ দৃষ্টান্ত
28 “িকন্তু আেপানােলােক িক ভােব? এজন মানুহৰ দুজন পুেতক

আিছল; েতওঁ প্রথম জনৰ ওচৰৈল ৈগ ক’েল, ‘েবাপা তুিম আিজ
দ্রাক্ষাবাৰীত কাম কৰাৈগ’ 29 তােত িস িপতাকক উত্তৰ িদেল,
‘মই নাযাওঁ’; িকন্তু পাছত মনত অনুেশাচনা কিৰ গ’ল 30 িদ্বতীয়
জনৰ ওচৰৈলেকা ৈগ, েসই এেক কথােক ক’েল তােত েতওঁ উত্তৰ
িদেল, ‘মই যাম িপতা’; িকন্তু েতওঁ নগ’ল 31 এই দুেয়াজনৰ মাজত
িপতাকৰ ইচ্ছা েকান জেন পালন কিৰেল?” েতওঁেলােক ক’েল,
“প্রথম জেন” যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই আেপানােলাকক
সঁচাৈক কওঁ, কৰ সংগ্রহকৰী আৰু েবশয্ােবােৰ আেপানােলাকৰ
আেগেয় ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েসামাব 32 িকয়েনা েযাহন আেপানােলাকৰ
ওচৰৈল ধাির্মকতাৰ পেথেৰ আিহল, তথািপ আেপানােলােক েতওঁত
িবশ্বাস নকিৰেল; িকন্তু কৰ সংগ্রহকাৰী আৰু েবশয্ােবােৰ েতওঁত
িবশ্বাস কিৰেল; আেপানােলােক এইেবাৰ েদিখও, পাছত িবশ্বাস
কিৰবৈলেকা অনুতাপ নকিৰেল ”

েকইজনমান িবশ্বাসঘাতক েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত
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33 “আৰু এটা দৃষ্টান্ত শুনক এজন মানুহ আিছল; েতওঁ এখন
দ্রাক্ষাবাৰী পািতেল, আৰু তাৰ চািৰওফােল েবৰা িদ, তাৰ মাজত
েপৰাশাল পািতেল৷ তাৰ পাছত টিঙ সািজেল, আৰু েখিতয়ক সকলৰ
হাতত গতাই িদ, েতওঁ আন েদশৈল গ’ল 34 েযিতয়া দ্রাক্ষাগুিট
চেপাৱাৰ বতৰ ওচৰ হ’ল, েতওঁ িনজৰ গুিট পাবৈল, েখিতয়ক
সকলৰ ওচৰৈল েতওঁৰ দাসেবাৰক পঠাই িদেল 35 িকন্তু দ্রাক্ষাবাৰীৰ
েখিতয়ক সকেল েতওঁৰ দাসেবাৰক ধিৰেল; এজনক েকাবােল,
এজনক বধ কিৰেল, এজনক িশল দিলয়াই মািৰেল 36 পুনৰায়
েতওঁ আগতৈক অিধক দাস পঠােল; তােত িসহঁতেকা েসই এেকদেৰ
বয্ৱহাৰ কিৰেল 37পাছত দ্রাক্ষাবাৰীৰ গৰাকীেয় ‘পুত্রকআদৰ কিৰব
বুিল’, িসহঁতৰ ওচৰৈল পঠােল 38 িকন্তু েখিতয়ক সকেল পুত্রক
েদিখ, পৰস্পেৰ ক’েল, ‘এওঁেৱই উত্তৰািধকাৰী; আহা, আিম এওঁক
বধ কেৰঁাহক, তােত েতওঁৰ উত্তৰািধকাৰ আমাৰ হ’ব’ 39 এই বুিল
িসহঁেত েতওঁক ধিৰ, দ্রাক্ষাবাৰীৰ বািহৰৈল িন বধ কিৰেল

40 এেন স্থলত েসই দ্রাক্ষাবাৰীৰ গৰাকী জন আিহেল, েসই
েখিতয়ক সকলক িক কিৰব?” 41 েলাক সকেল েতওঁক ক’েল,
“েতওঁ েসই দূজর্ নেবাৰক িনষু্ঠৰভােব সংহাৰ কিৰব, আৰু িয সকেল
বতৰত ফলেবাৰ েশাধাই িদব, এেন আন েখিতয়ক সকলৰ হাতত েসই
দ্রাক্ষাবাৰী গতাই িদব ”

42 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “এই শাস্ত্রীয় বচন আেপানােলােক
পঢ়া নাই েন,
‘ঘৰ-সজা সকেল িয িশল অগ্রাহয্ কিৰেল,
েসেয় চুকৰ প্রধান িশল হ’ল;
এেয় প্রভুৰ পৰা হ’ল,
আৰু আমাৰ েদখাত আচিৰত’?

43 এই েহতুেক মই আেপানােলাকক কওঁ, আেপানােলাকৰ পৰা
ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ িনয়া হ’ব, আৰু তাৰ ফল উৎপন্ন কৰা জািতক িদয়া
হ’ব 44 এই িশলৰ ওপৰত িয েকােনা পিৰব, েতওঁ েডাখৰ-
েডাখৰৈক ভািগ যাব; িকন্তু যাৰ ওপৰত এই িশল পিৰব, েতওঁক
ধূিলৰ দেৰ উৰুৱাই েপলাব ”
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45 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল েতওঁৰ এই
দৃষ্টান্তেবাৰ শুিন, েতওঁ েয েতওঁেলাকৰ িবষেয় ৈকেছ এই কথা বুিজ
পােল 46 িকন্তু েতওঁেলােক েতওঁক ধিৰবৈল ছল িবচািৰেল, কাৰণ
েলাক সকলক ভয় কিৰেল; িকয়েনা েলাক সকেল েতওঁক ভাববাদী
বুিল মািনিছল

22 অধয্ায়
িবয়াৰ েভাজৰ দৃষ্টান্ত

1 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, আৰু দৃষ্টান্তেৰ েতওঁেলাকৰ লগত কথা
পািত ক’েল েয, 2 “স্বগর্ৰাজয্ৰ তুলনা এেন এজন ৰজাৰ লগত িদয়া
যায়, িয জেন েতওঁৰ পুেতকৰ িবয়াৰ েভাজ পািত, 3 এই েভাজৈল
িনমন্ত্রণ কিৰবৈল েতওঁৰ দাসেবাৰক পঠাই িদেল, িকন্তু িনমিন্ত্রত
সকল আিহবৈল মন নকিৰেল 4 পুনৰায় েতওঁ আন দাসেবাৰক এই
আেদশ িদ পঠােল, ‘িয সকলক িনমন্ত্রণ কৰা ৈহেছ েতওঁেলাকক
েকাৱাৈগ; েচাৱা, মই েভাজ যুগুত কিৰেলঁা েমাৰ বলধ আিদ
হৃষ্টপুষ্ট পশু মৰা ৈহেছ, আৰু সকেলা সমূ্পণর্ হ’ল; েতামােলােক
িবয়াৰ েভাজৈল আহা’ 5 িকন্তু েতওঁেলােক অৱেহলা কিৰ েকােনােৱ
িনজৰ েখিতৈল আৰু েকােনােৱ িনজৰ েবহা-েবপাৰৈল ওলাই গ’ল
6আৰু অৱিশষ্টেবােৰ েতওঁৰ েসই দাসেবাৰক ধিৰ, অপমান কিৰ বধ
কিৰেল 7 তােত ৰজাৰ খং উিঠ, েতওঁৰ ৈসনয্ সকলক পিঠয়াই,
েসই নৰবধীেবাৰক সংহাৰ কিৰ, িসহঁতৰ নগৰ খন পুিৰ েপলােল
8 েতিতয়া েতওঁৰ দাসেবাৰক ক’েল, ‘িবয়াৰ েভাজ যুগুত ৈহ আেছ,
িকন্তু িনমিন্ত্রত সকল েযাগয্ নািছল; 9 এই কাৰেণ েতামােলােক
ৰাজপথৰ চািৰআিলৈল ৈগ িযমান মানুহ েপাৱা, েসই আটাই েলাকেক
িবয়াৰ উৎসৱৈল িনমন্ত্রণ কৰাৈগ’ 10 েতিতয়া েতওঁৰ দাসেবােৰ
বাটৈল ওলাই ৈগ, ভাল-েবয়া িযমান মানুহ পােল, েসই সকেলােক
েগাটাই আিনেল; তােত আলহী সকলৰ িবয়া-ঘৰ ভিৰ পিৰল

11 িকন্তু ৰজাই আলহী সকলক চাবৈল িভতৰৈল আেহােত িবয়াৰ
কােপাৰ িনিপন্ধা এজন মানুহ েদিখ সুিধেল, 12 ‘েহ িমত্র, িবয়াৰ
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কােপাৰ েনােহাৱাৈক তুিম আিহ ইয়াত েকেনৈক েসামালা’? েতিতয়া
েতওঁ অবাক হ’ল; 13 তােত ৰজাই েতওঁৰ দাস সকলক মািত ক’েল,
‘ইয়াক হাত-ভিৰ বািন্ধ, বািহৰৰ আন্ধাৰত েপলাই িদয়া; তােত ক্রন্দন
আৰু দঁাত কৰচিন হ’ব’ 14 িকয়েনা িনমিন্ত্রত েলাক অেনক, িকন্তু
মেনানীত েলাক তাকৰ ”

চীজাৰক কৰ িদয়াৰ িবষেয় প্রশ্ন
15 তাৰ পাছত ফৰীচী সকল গ’ল, আৰু েকেনৈক যীচুক

িনেজ েকাৱা কথাত েতওঁেলােক বন্দী কিৰব পােৰ, েসই িবষেয়
পিৰকল্পনা কিৰব ধিৰেল৷ 16এেন মন্ত্রণা কিৰ, েতওঁেলােক েহেৰাদীয়া
মানুহৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ িশষয্ সকলক যীচুৰ ওচৰৈল পিঠয়ােল৷
েতওঁেলােক যীচুক ক’েল, “েহ গুৰু, আপুিন সতয্, আৰু সতয্ৰূেপ
ঈশ্বৰৰ পথৰ িবষেয় িশক্ষা িদেছ, আপুিন েকােনা বয্িক্তৰ মতামতক
ভয় নকেৰ; এই কাৰেণ েকােনা েলাকৰ ৈসেত আপুিন পক্ষপাত
নকেৰ 17 গিতেক আমাক কওকেচান, ‘চীজাৰক কৰ িদয়া িবধান
সন্মত হয় েন নহয়’? এই িবষেয় আপুিন িক ভােৱ, চীজাৰক কৰ িদব
পায় েন নাপায়?”

18 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ দুষ্টতা বুিজ পাই ক’েল, “েহ কপটীয়া
সকল, িকয় েমাক পৰীক্ষা কিৰেছ? 19 কৰ িদয়া ধন েমাক
েদখুৱাওঁক৷” েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁৰ আগৈল আধিল *এটা
আিনেল

20 যীচুেৱ েতওঁেলাকক সুিধেল, “এই প্রিতমূির্ত আৰু নাম কাৰ
হয়?” 21 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “চীজাৰৰ৷” েতিতয়া
যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতেনহেল িয চীজাৰৰ, েসয়া চীজাৰক
িদয়ক আৰু িয ঈশ্বৰৰ, েসয়া ঈশ্বৰক িদয়ক ” 22 এই কথা শুিন
েতওঁেলােক িবস্ময় মািনেল৷ পাছত েতওঁেলােক েতওঁক এিৰ গুিচ
গ’ল

মৃত েলাকৰ পুনৰুত্থানৰ িবষেয় প্রশ্ন
* 22 অধয্ায়:19 আধিল দীনাৰ
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23 েসইিদনা পুনৰুত্থান িবশ্বাস নকৰা চদূ্দকী সকল যীচুৰ ওচৰৈল
আিহল৷ েতওঁেলােক েতওঁক সুিধেল, 24 “েহ গুৰু েমািচেয় ক’েল,
‘েকােনা মানুহ যিদ সন্তান েনােহাৱাৈক মেৰ, েতেনহেল ভােয়েক
েতওঁৰ পত্নীক িবয়া কৰাই ককােয়কৈল বংশ উৎপন্ন কিৰব’

25 আমাৰ ইয়াত সাত জন ভাই-ককাই আিছল; প্রথম জেন িবয়া
কৰােল আৰু সন্তান েনােহাৱাৈক মিৰ, েতওঁৰ িতেৰাতাক ভােয়কৈল
এিৰ গ’ল 26 পাছত িদ্বতীয়, তৃতীয় আিদ কিৰ সােতা জন ভাই
এেকদেৰ কিৰেল আৰু মিৰল 27 সকেলােৰ পাছত েসই িতেৰাতা
জনী মিৰল 28 েতেনহেল পুনৰুত্থানত েতওঁ েসই সাত জনৰ িভতৰত
েকান জনৰ পত্নী হব? িকয়েনা সকেলােৱ েতওঁক িবয়া কৰাইিছল ”

29 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলােক ধমর্শাস্ত্র
আৰু ঈশ্বৰৰ পৰাক্রম নাজািন ভুল কিৰেছ 30 িকয়েনা পুনৰুত্থানত
িবয়া নকৰাই, িবয়া িদয়াও নহয়; িকন্তু স্বগর্ত থকা দূতৰ িনিচনা হয়

31 মৃত সকলৰ পুনৰুত্থানৰ িবষেয় িয বাকয্ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই
আেপানােলাকক েকাৱা ৈহিছল েবােল, 32 ‘মই অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ,
ইচহাকৰ ঈশ্বৰ, যােকাবৰ ঈশ্বৰ’;†েতওঁ মৃত সকলৰ ঈশ্বৰ নহয়, িকন্তু
জীিৱত সকলৰেহ ঈশ্বৰ ” 33 ইয়ােক শুিন, েলাক সকেল েতওঁৰ
উপেদশত িবস্ময় মািনেল

প্রধান আজ্ঞাৰ িবষেয় প্রশ্ন
34 েযিতয়া ফৰীচী সকেল শুিনেল েয, যীচুেৱ চদূ্দকী সকলক

িনৰুত্তৰ কিৰেছ, েতিতয়া েতওঁেলাক একেগাট হ’ল; 35 েতওঁেলাকৰ
মাজৰ এজন িবধান পিণ্ডেত েতওঁক পৰীক্ষা কিৰ সুিধেল- 36 “েহ
গুৰু, িবধানৰ েকানেটা আজ্ঞা প্রধান?”

37 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “ ‘তুিম সকেলা হৃদয়, সকেলা
প্রাণ, আৰু সকেলা িচেত্তেৰ েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক েপ্রম কৰা৷’
38 এইেটােৱই প্রধান আৰু প্রথম আজ্ঞা 39 এইদেৰ িদ্বতীয়েটা আজ্ঞা
হ’ল- ‘েতামাৰ চুবুৰীয়াক েতামাৰ িনিচনাৈক েপ্রম কৰা’ 40 এই
† 22 অধয্ায়:32 এওঁেলাকৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ বহু বছৰ পাছত ঈশ্বেৰ েমািচক ৈকিছল, েতওঁ
এওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ, অথর্াৎ েতওঁেলাকৰ মৃতুয্ৰ কথা ঈশ্বেৰ েকাৱা নািছল যা3:6
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দুটা‡আজ্ঞাই েগােটই§িবধান আৰু ভাৱবাদী সকলৰ কথাক িনভর্ ৰ
কেৰ ”

দায়ুদৰ সন্তানৰ িবষেয় প্রশ্ন
41 ফৰীচী সকল েগাট খাই থােকঁােত, যীচুেৱ েতওঁেলাকক এটা

প্রশ্ন সুিধেল, 42 েতওঁ সুিধেল, “খ্রীষ্টৰ িবষেয় আেপানােলাকৰ মেন
িক ধেৰ? েতওঁ কাৰ সন্তান?” েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “দায়ুদৰ
সন্তান”

43 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতেনহেল দায়ুেদ েকেনৈক
আত্মাৰ দ্বাৰাই প্রভু বুিলেল আৰু ক’েল,
44 প্রভুেৱ েমাৰ প্রভুক ক’েল,মই
েতামাৰ শত্রুেবাৰক েতামাৰ চৰণৰ অধীন নকৰাৈলেক,
েমাৰ েসঁা হােত বিহ থাকা৷

45 এেতেক দায়ুেদ যিদ খ্রীষ্টক প্রভু েবােল, েতেনহেল েতওঁ
েকেনৈক েতওঁৰ সন্তান হ’ব পােৰ?” 46 েতিতয়া েকােনও েতওঁক
এেকা উত্তৰ িদব েনাৱািৰেল; আৰু েসই িদনােৰ পৰা েতওঁক েকােনা
কথা সুিধবৈলেকা কােৰা সাহস নহ’ল

23 অধয্ায়
যীচুেৱ ফৰীচী আৰু অধয্াপক সকলৰ েদাষ েদখুওৱা

1 েতিতয়া যীচুেৱ েলাক সকলকআৰু েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল,
2 েতওঁ ক’েল “িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল েমািচৰ আসনত
বিহ আেছ৷ 3 এই কাৰেণ েতওঁেলােক েতামােলাকক িয আজ্ঞা িদেয়,
েসই সকেলােক পালন আৰু মানয্ কিৰবা; িকন্তু েতওঁেলাকৰ কমর্ৰ
দেৰ নকিৰবা; িকয়েনা েতওঁেলােক িয দেৰ কয়, েসইদেৰ নকেৰ

4 হয়, েতওঁেলােক গধূৰ আৰু অসহনীয় ভাৰ বািন্ধ মানুহেবাৰৰ
কান্ধত িদেয়, িকন্তু িনেজ এটা আঙুিলেৰও েসই ভাৰ লৰাবৈল
ইচ্ছা নকেৰ 5 েতওঁেলােক মানুহক েদখুৱাবৈল িনজৰ সকেলা
কমর্ কেৰ; েতওঁেলােক িনজৰ িনজৰ তািবজ ডাঙৰৈক লয়, আৰু
‡ 22 অধয্ায়:40 েৰা. 13:8, 10 § 22 অধয্ায়:40 গালা. 5:14
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কােপাৰৰ দিহ দীঘলৈক ৰােখ৷ 6 েভাজত প্রধান ঠাই, আৰু নাম-
ঘৰত প্রধান আসন, 7 হাট-বজাৰত নমস্কাৰ আৰু েলাক সকেল
‘ৰিব্ব’*সেম্বাধন কিৰেল েতওঁেলােক ভালপায় 8 িকন্তু েতামােলােক
হ’েল, ‘ৰিব্ব’†বুিল মতা নহ’বা; িকয়েনা এজন েতামােলাকৰ গুৰু
আেছ, আৰু েতামােলাক সকেলা ভাই ভাই 9 পৃিথৱীত কােকা িপতৃ
বুিল নামািতবা; িকয়েনা এজন, অথর্াৎ স্বগর্ত থকা জনাই েতামােলাকৰ
িপতৃ 10আৰু েতামােলােক আচাযর্য্‡বুিল মতা নহ’বা; িকয়েনা খ্রীষ্টই
েতামােলাকৰ আচাযর্য্ 11 িকন্তু েতামােলাকৰ মাজত িয জন েশ্রষ্ঠ,
েতওঁ েতামােলাকৰ পিৰচাৰক হ’ব 12 িয েকােনােৱ িনজেক িনেজ
বৰ বুিল মািনব, েতওঁক সৰু কৰা হ’ব; আৰু িয েকােনােৱ িনজেক
িনেজ সৰু বুিল মািনব, েতওঁক বৰ কৰা হ’ব

13 িকন্তু হায় হায় কপটীয়া িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী
সকল! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা মানুহেবাৰৰ আগত
আেপানােলােক স্বগর্ৰাজয্ৰ দুৱাৰ বন্ধ কিৰেছ; কাৰণ আেপানােলােক
িনেজও েনােসামাই, আৰু েসামাবৈল ধৰা সকলেকা েসামাবৈল
িনিদেয় 14 হায় হায় কপটীয়া, অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল!
আেপানােলােক বাৰী-িবধৱা সকলৰ ঘৰ-বাৰী গ্রাস কেৰ আৰু দীঘল
প্রাথর্নােৰ ছদ্মেবশ ধেৰ, এই েহতুেক আেপানােলােক অিধক দণ্ড
পাব 15 হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল!
আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা আেপানােলােক এজনক ইহুদী
ধমর্ িদবৈল, সাগৰ আৰু পৃিথৱী ঘূিৰ ফুেৰ; আৰু েযেয় লয়, েসই
জনক িনজতৈকেয়া দুগুণ নৰকী কেৰ

16 হায় হায় অন্ধ পথ প্রদর্ শক! আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র;
িকয়েনা আেপানােলােক কয় েয, মিন্দৰত ধিৰ শপত খােল এেকা
নহয়; িকন্তু িয জেন মিন্দৰৰ েসাণত ধিৰ শপত খায়, েতওঁেহ ধৰুৱা
হয় 17 েহ িনেব্বর্াধ আৰু অন্ধ সকল, েসাণ আৰু েসাণক পিবত্র
কৰা িয মিন্দৰ, এই দুেয়ােৰা মাজত েকানেটা েশ্রষ্ঠ?

18আেপানােলােক কয় েয, েবিদত ধিৰ শপত খােল, এেকা নহয়;
* 23 অধয্ায়:7 ৰিব্ব গুৰু † 23 অধয্ায়:8 ৰিব্ব গুৰু ‡ 23 অধয্ায়:10
আচাযর্য্ গুৰু
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িকন্তু িয জেন তাৰ ওপৰৰ ৈনেবদয্ত ধিৰ শপত খায়, েতওঁেহ ধৰুৱা
19 েহ অন্ধ সকল, ৈনেবদয্ আৰু ৈনেবদয্ক পিবত্র কৰা িয েবিদ, এই
দুেয়ােৰা মাজত েকানেটা েশ্রষ্ঠ?

20 এেতেক িয েকােনােৱ েবিদত ধিৰ শপত খায়, েতওঁ েবিদত
আৰু তাৰ ওপৰৰ সকেলােত ধিৰ শপত েখাৱা হয়; 21 আৰু িয
েকােনােৱ মিন্দৰত ধিৰ শপত খায়, েতওঁ মিন্দৰ আৰু তাত বাস কৰা
জনেতা ধিৰ শপত েখাৱা হয় 22 িয েকােনােৱ স্বগর্ৰ নােম শপত
খায়, েতওঁ ঈশ্বৰৰ িসংহাসন আৰু তাৰ ওপৰত বহা জনৰ নােমেৰও
শপত খায়

23 হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল!
আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা আেপানােলােক পিদনা,
গুৱামুিৰ, আৰু জীৰাৰ দশম ভাগ দান কেৰ, িকন্তু িবধানৰ মাজৰ
গুৰুত্বপূণর্ িয ভাগ, নয্ায়-িবচাৰ, দয়া আৰু িবশ্বাস, এইেবাৰৰ ভাগ
হেল িনিদেয় িকন্তু এইেবাৰ পালন কৰা, আৰু েসইেবাৰক তয্াগ
নকৰা আেপানােলাকৰ উিচত আিছল 24 েহ অন্ধ পথদশর্ক সকল,
আেপানােলােক েপাক এটােক েছিক েপলাই, িকন্তু উটেক িগিল খায়!

25 হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল!
আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা আেপানােলােক বািট-কঁাহীৰ
বািহৰফাল শুিচ কেৰ, িকন্তু িভতৰফাল অপহৰণ আৰু অিতশযয্েৰ
পিৰপূণর্ 26 েহ অন্ধ ফৰীচী সকল, আেপানােলােক আেগেয় বািট-
কঁাহীৰ িভতৰফাল পিৰষ্কাৰ কৰক, েতিতয়ােহ তাৰ বািহৰ ফােলা শুিচ
হ’ব

27 হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল!
আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র৷ আেপানােলাক বগাৈক িলপা ৈমদামৰ
িনিচনা; েসইেবাৰৰ বািহৰফাল েদিখবৈল সুন্দৰ, িকন্তু িভতৰফাল
মৰা মানুহৰ হাড় আৰু সকেলা প্রকাৰ মিলেৰ পিৰপূণর্৷ 28 েসইদেৰ
আেপানােলােকা বািহৰফােল মানুেহ েদখাত ধাির্মক; িকন্তু িভতৰত,
কপট আৰু অধেমর্েৰ পূৰ ৈহ আেছ

29 হায় হায় কপটীয়া, িবধানৰ অধয্াপক আৰু ফৰীচী সকল
আেপানােলাক সন্তাপৰ পাত্র; িকয়েনা আেপানােলােক ভাববাদী
সকলৰ ৈমদাম বািন্ধেছ, আৰু ধাির্মক সকলৰ ৈমদাম েশািভত
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কিৰেছ৷ 30 আেপানােলােক কয় েয, ‘আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ
িদনতআিম থকা হ’েল, ভাৱবাদী সকলৰ ৰক্তপাতত েতওঁেলাকৰ সঙ্গী
নহেলােহঁেতন’ 31 এইদেৰ, আেপানােলাক েয ভাববাদী সকলক বধ
কেৰঁাতা সকলৰ সন্তান, এই িবষেয় আেপানােলােক িনেজই িনজৰ
পক্ষত সাক্ষয্ িদছা

32 এই েহতুেক েচাৱা, আেপানােলােকও িনজৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ
েজাখৰ পাত্র পূৰ কৰক 33 েহ সপর্গণ, কালসপর্ৰ বংশ,
আেপানােলােক েনা েকেনৈক নৰকৰ েসাধ-িবচাৰৰ পৰা সািৰব?

34 এই কাৰেণ চাওক, মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল ভাববাদী,
জ্ঞানী আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলক পঠাওঁ; েতওঁেলাকক
আেপানােলােক বধ কিৰব, কু্রচত িদব; িকছুমানক আেপানােলােক
নাম-ঘৰত েকাবাব, আৰু নগেৰ নগেৰ তাড়না কিৰব 35 তােত
ধাির্মক েহবলৰ ৰক্তপাতৰ পৰা, বৰিখয়াৰ পুেতক িয জখিৰয়াক
আেপানােলােক মিন্দৰ আৰু েবিদৰ মাজত বধ কিৰিছল, েতওঁৰ
ৰক্তপাতৈলেক পৃিথৱীৰ ওপৰত সকেলা ধাির্মকৰ ৰক্তপাতৰ েদাষ
আেপানােলাকৰ ওপৰত পিৰব 36মইআেপানােলাকক সঁচাৈক কওঁ,
এইেবাৰ এই কালৰ েলাক সকলৈল হ’ব ”

িযৰূচােলমৰ কাৰেণ িবলাপ
37 “িযৰূচােলম, িযৰূচােলম, িয জেন ভাববাদী সকলক বধ কেৰ

আৰু েতামাৰ ওচৰৈল পেঠাৱা সকলক িশল দিলয়াই মােৰ, িকমান
বাৰ মই েতামােলাকৰ সন্তান সকলক একলগ কিৰবৈল যত্ন কিৰেলঁা,
কুকুৰাই েযেনৈক িনজৰ েপাৱািলেবাৰক েডউকাৰ তলত চপাই লয়,
েতেনৈক মেয়া েতামাৰ সন্তানেবাৰক চপাই লবৈল ইচ্ছা কিৰিছেলঁা,
িকন্তু তুিম সন্মত নহলা 38 েচাৱা, েতামাৰ ঘৰ েতামাৰ বােব পিৰতয্ক্ত
ৈহেছ; 39 িকয়েনা মই েতামাক কওঁ, প্রভুৰ নােমেৰ িয জন আিহেছ
েতওঁ ধনয্, এই কথা েনােকাৱাৈলেক তুিম এিতয়াৰ পৰা পুনৰ েমাক
েদিখবৈল নাপাবা ”
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24 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ িবনাশ; যীচুৰ পুনৰাগমনৰ িবষেয় জেনাৱা

1 যীচু ধমর্ধামৰ পৰা ওলাই যাওঁেত, েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁক
মিন্দৰৰ গঁাথিনেবাৰ েদখুৱাবৈল ওচৰৈল আিহল 2 িকন্তু েতওঁ উত্তৰ
িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক এই সকেলােক েনেদিখছা েন?
মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, িয িশল েপেলাৱা নহব, ইয়াত এেন
এটা িশেলা আন এটা িশলৰ ওপৰত ৰখা নহ’ব ”

3 পাছত েতওঁ েযিতয়া ৈজতুন পবর্তৰ ওপৰত বিহল, েতিতয়া িশষয্
সকেল গুপুেত েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ েসই িবষেয় সুিধেল, “এইেবাৰ
েকিতয়া হ’ব? আেপানাৰ আগমণ আৰু এই জগতৰ েশষ েহাৱাৰ
িচন িক? েসই িবষেয়ও আমাক কওক ” 4 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ
িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েকােনও েযন েতামােলাকক নুভুলায়, এই
িবষেয় সাৱধান েহাৱা 5 িকয়েনা অেনেক েমাৰ নােমেৰ আিহ, ‘মই
খ্রীষ্ট’ বুিল অেনকক ভুলাব

6 েতামােলােক ৰণৰ কথা আৰু যুদ্ধৰ সম্ভাৱনাৰ বাতিৰ শুিনবা৷
সাৱধান েহাৱা, বয্াকুল নহ’বা; িকয়েনা এইদেৰ ঘিটব লােগ; িকন্তু
েতিতয়াও েশষ নহব 7 জািতৰ িবৰুেদ্ধ জািত, ৰাজয্ৰ িবৰুেদ্ধ
ৰাজয্ৰ উিঠব, ঠােয় ঠােয় আকাল আৰু ভূিমকম্প হ’ব৷ 8এই সকেলা
মােথান প্রসৱ যাতনাৰ আৰম্ভিণেহ

9 েসই কালত েক্লশেভাগ কিৰবৈল মানুহেবােৰ েতামােলাকক
শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদব, বেধা কিৰব৷ েমাৰ নামৰ কাৰেণ
েতামােলােক সকেলা জািতৰ ঘৃণাৰ পাত্র হ’বা 10 েতিতয়া অেনেক
িবশ্বাসত িবিঘিন পাব, ইজেন িসজনক শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদব আৰু
ইজেন িসজনক িঘণ কিৰব 11 বহুেতা িমছা-েকাৱা ভাববাদী ওলাই
অেনকক ভুলাব৷

12 কাৰণ অধমর্ অিধক েহাৱাত, অেনকৰ েপ্রম েচঁচা ৈহ যাব
13 িকন্তু িয জেন েশষৈলেক সিহ থােক, েসই জেনই পিৰত্রাণ পাব
14 সকেলা জািতৰ আগত সাক্ষয্ হবৰ বােব স্বগর্ৰাজয্ৰ এই শুভবাতর্ া
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েযিতয়া েগােটই জগতত েঘাষণা কৰা হ’ব; েতিতয়ােহ েশষ সময়
উপিস্থত হ’ব

15 এই েহতুেক িয অৱেহিলত ধ্বংসকাৰী িঘণলগীয়া বস্তুৰ কথা
দািনেয়ল ভাৱবাদীৰ দ্ৱাৰাই েকাৱা*ৈহিছল, তাক েতিতয়া পিবত্র ঠাইত
থকা েদিখবা৷ এই িবষেয়†িয জেন পেঢ়, েতওঁ বুজক৷ 16 েতিতয়া
িযহুদীয়াত থকা মানুহেবাৰ পবর্তৈল পলাই যাওঁক; 17 ঘৰৰ ওপৰত
থকা জেন, েতওঁৰ ঘৰৰ পৰা বস্তুেবাৰ উিলয়াই িনবৈল নানামক;
18 পথাৰত থকা জেন, েতওঁৰ কােপাৰ খন লবৈল উলিট নাযাওঁক
19 িকন্তু েসই কালত গভর্ ৱতী আৰু িনজৰ েকচুৱাক প্রিতপালন
কিৰ থকা িতেৰাতা সকলৰ সন্তাপ হ’ব 20 েতামােলাকৰ পেলাৱা
েসইিদন েযন জাৰকািল বা িবশ্রামবােৰ নহয়, ইয়াৰ কাৰেণ প্রাথর্না
কৰা 21 িকয়েনা েসই কালত মহােক্লশ হ’ব, জগতৰ আিদেৰ পৰা
এিতয়াৈলেক েতেন েক্লশ েকিতয়াও েহাৱা নাই আৰু নহবও

22 েসই িদনৰ সংখয্া কম নকৰা হ’েল েকােনা মানুহৰ ৰক্ষা
নহলেহঁেতন; িকন্তু মেনানীত েলাকৰ কাৰেণ েসই িদনৰ সংখয্া কম
কৰা হ’ব

23 েতিতয়া যিদও েতামােলাকক েকােনােৱ কয়, ‘েচাৱা, খ্রীষ্ট ইয়াত
আেছ’ বা ‘তাত আেছ’! তথািপ িবশ্বাস নকিৰবা 24 িকয়েনা ভুৱা
খ্রীষ্ট আৰু ভুৱা ভাৱবাদীেবাৰ ওলাই এেন মহৎ িচন আৰু অদু্ভত
লক্ষণ েদখুৱাব েয, সাধয্ হ’েল, মেনানীত েলাক সকলেকা ভুলাব
25 েচাৱা, এই কথা মই আেগেয় েতামােলাকক কেলঁা

26 এই েহতুেক েকােনা মানুেহ আিহ যিদ েতামােলাকক কয়,
‘েচাৱা, খ্রীষ্ট মৰুপ্রান্তত আেছ’; েতেনহেল ওলাই নাযাবা; নাইবা,
‘েচাৱা, েতওঁ িভতৰ-েকাঠালীত আেছ’ বুিলেলও িবশ্বাস নকিৰবা
27 িকয়েনা িবজুলীেয় েযেনৈক পূবৰ পৰা ওলাই পিশ্চমৈল চমকিন
মােৰ, েতেনৈক মানুহৰ পুত্রেৰা আগমণ হ’ব 28 য’ত মৰা শ থােক,
েসই ঠাইত শগুেনা েগাট খায়
* 24 অধয্ায়:15 দান. 9:27, 11:31, 12:11 † 24 অধয্ায়:15 দান. 9:22,
23, 25; প্র. বা. 1:3
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29 িকন্তু েসই কালৰ েক্লশৰ পাছেতই সূযর্ অন্ধকাৰময় হ’ব, চন্দ্রেয়া
েপাহৰ িনিদব; আকাশৰ পৰা তৰােবাৰ খিহ পিৰব আৰু আকাশৰ
পৰাক্রমেবাৰ লেৰাৱা হ’ব

30 েযিতয়া আকাশত মানুহৰ পুত্রৰ িচন প্রকািশত হ’ব; েতিতয়া
পৃিথৱীৰ সকেলা ৈফেদ িহয়া ভুকুৱাব৷ আকাশত েমঘৰ ওপৰত মানুহৰ
পুত্রক পৰাক্রম আৰু মহা প্রতােপেৰ অহা েদিখব 31 েতিতয়া তূৰীৰ
মহাশেব্দেৰ েতওঁ িনজৰ দূত সকলক পঠাব; তােত েতওঁেলােক
আকাশৰ এক সীমাৰ পৰা আন সীমাৈলেক চািৰওফালৰ পৰা েতওঁৰ
মেনানীত েলাক সকলক আিন েগাটাব

32 িডমৰু গছৰ পৰা এটা দৃষ্টান্ত িশকা৷ েযিতয়া তাৰ ঠাল েকামল
ৈহ কঁুিহপাত েমেল, েতিতয়া জহকাল ওচৰ ৈহেছ বুিল েতামােলােক
জানা 33 েসইদেৰ েযিতয়া এই সকেলােক েদিখবা, েতিতয়া েতওঁ
ওচৰ চািপ দুৱাৰমুখ পােলিহ বুিল েতামােলােক জািনবা 34 মই
েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, এই সকেলা নঘেট মােন এই কালৰ
মানুহেবাৰ লুপ্ত নহ’ব 35আকাশ আৰু পৃিথৱী লুপ্ত হ’ব, িকন্তু েমাৰ
বাকয্ হেল েকিতয়াও লুপ্ত নহ’ব

36 িকন্তু অকল িপতৃৰ বািহেৰ স্বগর্ৰ দূতেবাৰ বা পুত্র বা আন
েকােনও েসইিদন আৰু সময় নাজােন

37 েনাহৰ িদনৰদেৰ েসইিদনা মানুহৰ পুত্রৰ আগমণ হ’ব
38 িকয়েনা জলপ্লাৱনৰ আেগেয় েনাহ জাহাজত সুমুৱা িদনৈলেক
েযেনৈক মানুহেবােৰ েভাজন-পান কিৰ িবয়া কৰাই, িবয়া িদ আিছল,
39 আৰু জলপ্লাৱন আিহ সকেলােক উটুৱাই িনিনয়াৈলেক জ্ঞান
নাপােল, েসইদেৰই মানুহৰ পুত্রৰ আগমণ হ’ব

40 েতিতয়া দুজন মানুহ পথাৰত থােকঁােত এজনক গ্রহণ কৰা হ’ব
আৰু এজনক তয্াগ কৰা হ’ব 41 দুজনী িতেৰাতাই জঁােতেৰ ডিল
থােকােত এজনীক গ্রহণ কৰা হব আৰু এজনীক তয্াগ কৰা হ’ব
42এই েহতুেক পৰ িদ থাকা; িকয়েনা েতামােলাকৰ প্রভু েকান মুহুত্তর্ ত
আিহব, েসই িবষেয় েতামােলােক নাজানা
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43 েকান পৰত েচাৰ আিহব, েসই িবষেয় গৃহস্থ জেন আেগেয়
জনা হ’েল পৰ িদ থািক িনজৰ ঘৰত িসিন্ধ িদব িনিদেলেহঁেতন;
ইয়াক েতামােলােক জানা 44এেতেক েতামােলােকা যুগুত ৈহ থাকা;
িকয়েনা িয সময় েতামােলােক নাভাবা, েসই সয়েত মানুহৰ পুত্র
আিহব

45 এই কাৰেণ বুিদ্ধমান আৰু িবশ্বাসী দাস েকান জন হয়, উিচত
সময়ত আহাৰ িদবৈল িয জন দাসক প্রভুেৱ িসহঁতৰ ওপৰত গৰাকী
পািতেল েসই জন নহয় েন? 46 প্রভু অহা কালত, িয দাসক এইদেৰ
কৰা েদেখ, েসই দাস ধনয্ 47 মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েতওঁ
িনজৰ সব্বর্স্বৰ ওপৰত েসই জনক ঘৰিগৰী পািতব

48 িকন্তু েমাৰ প্রভুেৱ পলম কিৰেছ, এই বুিল েসই দুষ্ট দােস
মনেত ৈক, 49 যিদ তাৰ সহদাস সকলক েকাবাবৈল ধেৰ আৰু
মতলীয়ােবাৰৰ লগত েভাজন-পান কেৰ, 50 েতেনহেল িযিদনা েসই
দােস অেপক্ষা নকেৰ আৰু িয সময়ৰ িবষেয় িস নাজােন, েসই
সময়েত তাৰ প্রভু আিহ, 51 তাক দুেডাখৰ কিৰ কপটীয়া সকলৰ
লগত তাৰ পাবলগীয়া ভাগ িনৰূপণ কিৰব; তােত ক্রন্দন আৰু দঁাত
কৰচিন হ’ব

25 অধয্ায়
দহ জনী কনয্া আৰু গাগিৰৰ দৃষ্টান্ত

1 েতিতয়া চািক ৈল, দৰাক আগবঢ়াবৈল ওলাই েযাৱা দহ জনী
কনয্াৰ লগত স্বগর্ৰাজয্ৰ তুলনা িদয়া হ’ব 2 েতওঁেলাকৰ মাজত
পঁাচ জনী িনবু্বর্িদ্ধ আৰু পঁাচ জনী সুবুিদ্ধ আিছল 3 িকয়েনা িনবু্বর্িদ্ধ
েকইজনীেয় িনজৰ িনজৰ চািক লওঁেত লগত েতল নল’েল; 4 িকন্তু
সুবুিদ্ধ েকইজনীেয় েতওঁেলাকৰ চািকৰ লগত িনজৰ িনজৰ পাত্রত
েতেলা ল’েল

5 পাছত দৰা আেহােত পলম েহাৱাত, সকেলােৱ কলমটীয়াই
েটাপিন গ’ল 6 িকন্তু মাজিনশা েযিতয়া; ‘েচাৱা, েসৗৱা দৰা! েতওঁক
আগবঢ়াই আিনবৈল ওেলাৱাহঁক’, এই বুিল িচঞিৰেল
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7 েতিতয়া েসই আটাই েকইজনী কনয্াই উিঠ, েতওঁেলাকৰ জ্বেলাৱা
চািক সাজু কিৰ লেল 8 এেনেত িনবু্বর্িদ্ধ েকইজনীেয় সুবুিদ্ধ
েকইজনীক ক’েল, েতামােলাকৰ পৰা অলপ মান েতল আমাক িদয়া;
িকয়েনা আমাৰ চািক নুমাওঁ নুমাওঁ ৈহেছ 9 িকন্তু সুবুিদ্ধ েকইজনীেয়
উত্তৰ িদ ক’েল, ‘িকজািন েতামােলাকক িদেল আমাৈল নুজুিৰব;
তাতৈক েতল-েবেচঁাতাৰ ওচৰৈল ৈগ, েতামােলাকৰ কাৰেণ িকিন
আনাৈগ’

10 িকন্তু েতওঁেলােক িকিনবৈল যাওঁেতই, দৰা আিহল আৰু সাজু
ৈহ থকা েকইগৰাকীেয় েতওঁৰ লগত িবয়াৰ েভাজৈল গ’ল আৰু দুৱাৰ
বন্ধ কৰা হ’ল৷ 11পাছত আন েকইজনী কনয্াই আিহ ক’েল, ‘েহ প্রভু,
েহ প্রভু, আমাৈল দুৱাৰ েমিল িদয়ক’ 12 িকন্তু েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল,
‘মই সঁচাৈক কওঁ েতামােলাকক মই িচিন নাপাও’ 13 এেতেক পৰ
িদ থাকা; িকয়েনা েসইিদন বা সময় েতামােলােক নাজানা

14 িকয়েনা স্বগর্ৰাজয্ এেন এজন মানুহৰ িনিচনা, িয িনজৰ
দাসেবাৰক মািত আিন িনজ সম্পিত্ত িসহঁতৰ হাতত েশাধাই িদ দূৰ
েদশৈল যায় 15 েতওঁ এজনক পঁাচ গাগিৰ, এজনক দুই গাগিৰ,
এজনক এক গাগিৰ, এইদেৰ প্রিতজনক েযাগয্তা অনুসােৰ ধন িদ
যাত্রা কিৰেল 16তােত িয জেন পঁাচ গাগিৰ পাইিছল, েতওঁ েতিতয়াই
ৈগ েবপাৰ কিৰ পুনৰ পঁাচ গাগিৰ লাভ উিলয়ােল

17 েসইদেৰ িয জেন দুই গাগিৰ পাইিছল, েতেৱঁা পুনৰ দুই গাগিৰ
লাভ উিলয়ােল 18 িকন্তু িয জেন এক গাগিৰ পাইিছল, িস ৈগ
মািটত গাত খািন্দ প্রভুৰ ধন লুকাই থ’েল 19 বহু িদনৰ পাছত
েসই দাসেবাৰৰ প্রভু আিহল আৰু িসহঁতৰ ৈসেত িহচাব কিৰেল
20 েতিতয়া িয জেন পঁাচ গাগিৰ পাইিছল, িস আেকৗ পঁাচ গাগিৰ আিন
ক’েল, ‘েহ প্রভু আপুিন েমাক পঁাচ গাগিৰ গতাই িদিছল; চাওক মই
পুনৰ পঁাচ গাগিৰ লাভ কিৰেলঁা’ 21 প্রভুেৱ েতওঁক ক’েল, ‘চাবাইচ
উত্তম িবশ্বাসী দাস! অলপ িবষয়েত তুিম িবশ্বাসী আিছলা, েতামাক
বহু িবষয়ত গৰাকী পািতম৷ তুিম েতামাৰ প্রভুৰ আনন্দৰ ভাগী েহাৱা৷’

22 পাছত িয জেন দুই গাগিৰ পাইিছল, েতওঁ আিহ ক’েল, ‘েহ
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প্রভু, আপুিন েমাক দুই গাগিৰ গতাই িদিছল; চাওক মই আৰু দুই
গাগিৰ লাভ কিৰেলঁা’ 23 েতিতয়া প্রভুেৱ েতওঁক ক’েল, ‘চাবাইচ
উত্তম িবশ্বাসী দাস, তুিম অলপ িবষয়েত িবশ্বাসী আিছলা, েতামাক
অেনক িবষয়ৰ গৰাকী পািতম৷ তুিম েতামাৰ প্রভুৰ আনন্দৰ ভাগী
েহাৱা’

24 পাছত িয জেন এক গাগিৰ পাইিছল, েতওঁ আিহ ক’েল,
‘েহ প্রভু, আপুিন কিঠন মানুহ, ইয়াক মই জািনিছেলঁা; আপুিন িয
ঠাইত েবাৱা নাই তােত দায় আৰু িয ঠাইত িঁসচা নাই তােত চপায়;
25 েসেয়েহ ভয় লািগ, মই ৈগ আেপানাৰ ধনৰ গাগিৰ মািটত লুকাই
ৈথিছেলঁা৷ চাওক, আপুিন িয িদিছল েসয়া ঘূৰাই পাইেছ’

26 িকন্তু েতওঁৰ প্রভুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, ‘েহৰ দুষ্ট আৰু
এেলহুৱা দাস, মই িয ঠাইত নবওঁ তােত দাওঁ আৰু িয ঠাইত িনিসেচঁা
তােত চপঁাও, ইয়ােক যিদ তুিম জািনিছলা; 27 েতেনহেল ধন ভৰালীৰ
ওচৰত েমাৰ ধন থব লািগিছল, েতিতয়া মই আিহ সুেত ৈসেত েমাৰ
ধন পােলােহঁেতন

28 এই কাৰেণ এওঁৰ পৰা এই গাগিৰ ৈল যাৰ দহ গাগিৰ আেছ,
েতওঁক িদয়া 29 িকয়েনা যাৰ আেছ, েতওঁেকই িদয়া হব, তােত
েতওঁৰ অিধক হ’ব; িকন্তু যাৰ নাই, েতওঁৰ িয আেছ, েসয়া
েতওঁৰ পৰা িনয়া হ’ব 30 এই অনুপযুক্ত দাসক বািহৰৰ আন্ধাৰত
েপেলাৱাৈগ; তােত ক্রন্দন আৰু দঁাত কৰচিন হ’ব ’

েশষ-কালৰ মহা-িবচাৰৰ িদনৰ বণর্না
31 “েযিতয়া মানুহৰ পুত্র সকেলা দূতক লগত ৈল িনজৰ প্রতােপেৰ

আিহব, েতিতয়া েতওঁ িনজৰ প্রতাপৰ িসংহাসনত বিহব৷ 32 সকেলা
জািতৰ মানুহক েতওঁৰ আগৈল েগাটাই অনা হ’ব আৰু ৰখীয়াই
েযেনৈক ছাগলীৰ পৰা েমৰেবাৰক*পৃথক কেৰ, েতেনৈক েতওঁ
েতওঁেলাকৰ এজনৰ পৰা আন জনক পৃথক কিৰ, 33 েমৰেবাৰক
েসঁাফােল আৰু ছাগলীেবাৰক বাওঁফােল থ’ব
* 25 অধয্ায়:32 বা েমষেবাৰক
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34 েতিতয়া ৰজাই েতওঁৰ েসঁাফােল থকা সকলক ক’ব, ‘আহা,
েমাৰ িপতৃৰ আশীবর্াদ েপাৱা সকল, জগত স্থাপন কৰােৰ পৰা
েতামােলাকৰ কাৰেণ যুগুত কিৰ েথাৱা ৰাজয্ৰ অিধকাৰী েহাৱা
35 িকয়েনা েমাৰ েভাক লািগিছল, তােত েতামােলােক েমাক খাবৈল
িদিছলা; েমাৰ িপয়াহ লািগিছল, েমাক পান কিৰবৈল িদিছলা;
অিতিথ ৈহিছেলঁা, েমাক আশ্রয় িদিছলা: 36 উদেঙ আিছেলঁা, েমাক
কােপাৰ িপন্ধাইিছলা; নিৰয়া পিৰিছেলঁা, েমাক চাবৈল ৈগিছলা; আৰু
বন্দীশালত আিছেলঁা, তােতা েমাৰ ওচৰৈল ৈগিছলা’

37 েতিতয়া ধাির্মক সকেল েতওঁক উত্তৰ িদ ক’ব, ‘েহ প্রভু আিম
েকিতয়া আেপানাৰ েভাক লগা েদিখ, খাবৈল িদিছেলঁা? িপয়াহ
লােগােত পান কৰাইিছেলা? 38 আিম েকিতয়া আেপানাক অিচন-
অিতিথ েহাৱা েদিখ আশ্রয় িদিছেলঁা? নাইবা উদেঙ থকা েদিখ,
কােপাৰ িপন্ধাইিছেলা? 39 আিম েকিতয়া আেপানাক নিৰয়া পৰা,
বা বন্দীশালত থকা েদিখ, আেপানাৰ ওচৰৈল ৈগিছেলঁা’? 40 েতিতয়া
ৰজাই উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’ব, ‘মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ,
েমাৰ ভাইেবাৰৰ মাজত সৰু এিটৈলেকা িয কিৰিছলা, েসয়া েমাৈলেহ
কিৰিছলা’

41 েতিতয়া েতওঁৰ বাওঁফােল থকােবাৰক কব, ‘েহৰ েমাৰ পৰা
আতিৰ থকা সকল, চয়তান আৰু তাৰ দূতেবাৰৰ কাৰেণ যুগুত কিৰ
েথাৱা অনন্ত জুইৈল েতামােলাক গুিচ েযাৱা 42 িকয়েনা েমাৰ েভাক
লািগিছল, েতামােলােক েমাক খাবৈল িনিদলা; িপয়াহ লািগিছল, েমাক
পান কিৰবৈল িনিদলা; 43 অিতিথ ৈহিছেলা, েমাক আশ্রয় িনিদলা;
উদেঙ আিছেলঁা, েমাক কােপাৰ িনিপন্ধালা; নিৰয়া আৰু বন্দীশালত
পিৰিছেলঁা; েমাক চাবৈল নগ’লা’

44 েতিতয়া িসহঁেত উত্তৰ িদ ক’ব, ‘েহ ‘প্রভু, আিম েনা েকিতয়া
আেপানাক েভাক বা িপয়াহ লগা, অিতিথ েহাৱা, উদেঙ থকা, নিৰয়াত
পৰা, বন্দীশালত থকা েদিখ আেপানাৰ েসৱা শুশ্রূষা কৰা নািছেলা’?
45 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’ব, ‘মই েতামােলাকক
সঁচাৈক কওঁ, এইেবাৰৰ সৰু এিটৈলেকা িয নকিৰলা, েসয়া েমাৈলেহ
নকিৰলা’ 46 এই কাৰেণ িসহঁত অনন্ত দণ্ডৈল, িকন্তু ধাির্মক সকল
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অনন্ত জীৱনৈল যাব ”

26 অধয্ায়
সমিপর্ত েহাৱাৰ িবষেয় জেনাৱা আৰু সুগিন্ধ েতল ঘঁহা

1 যীচুেৱ এই সকেলা কথা ৈক েশষ কেৰঁােত, েতওঁৰ িশষয্ সকলক
ক’েল, 2 “েতামােলােক জানা েন দুিদনৰ পাছত িনস্তাৰ-পবর্ হ’ব,
মানুহৰ পুত্রক কু্রচত িদবৈল শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদয়া হ’ব ”

3 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত আৰু সমাজৰ পিৰচাৰক সকল কায়াফা
নােমেৰ মহা-পুেৰািহতৰ েচাতালত েগাট খােল; 4 েতওঁেলােক যীচুক
ছেলেৰ ধিৰ বধ কিৰবৈল আেলাচনা কিৰেল৷ 5 েতওঁেলােক ক’েল,
‘েভাজৰ সময়ত নহয়, িকয়েনা েলাক সকলৰ মাজত হুৰামুৰা লািগব৷’

6 পাছত যীচু ৈবথিনয়া গঁাৱত িচেমান নামৰ কুষ্ঠেৰাগীৰ ঘৰত থকা
সময়ত 7এগৰাকী মিহলাই বহুমুলীয়া সুগিন্ধ ভৰা এটা বগা েতলৰ বটল
ৈল যীচু েভাজনত বিহ থােকঁােত, েতওঁৰ মুৰত বািক িদেলিহ 8 িশষয্
সকেল তােক েদিখ কু্রদ্ধ ৈহ ক’েল, ‘িক কাৰেণ এইদেৰ অপচয়
কিৰছা? 9 িকয়েনা ইয়াক েবিছ ধনত িবক্রী কিৰ দিৰদ্র সকলক দান
কিৰব পৰা গ’লেহঁেতন’

10 িকন্তু যীচুেৱ, ইয়ােক জািনবৈল পায়, েতওঁেলাকক ক’েল, “এই
মিহলা জনীক িকয় অসুিবধা িদছা? কাৰণ েতওঁ েমাৈল উত্তম কমর্
কিৰেল 11 িকয়েনা দিৰদ্র সকল েতামােলাকৰ লগত সদায় আেছ;
িকন্তু েতামােলাকৰ লগত মই সদায় নাথােকা৷

12এই কাৰেণ েতওঁ এই সুগিন্ধ েতল েয েমাৰ শৰীৰত বািক িদেল;
এয়া েমাক ৈমদামত থবৰ অেথর্েহ কিৰেল 13 মই েতামাক সঁচাৈক
কওঁ, েগােটই জগতৰ িয িয ঠাইত এই শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা হ’ব,
েসই ঠাইেত এই িয কমর্ মিহলা গৰাকীেয় কিৰেল, েতওঁক সঁুৱিৰবৈল,
ইয়ােকা েকাৱা হ’ব ”

ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহুদাৰ বন্দবস্ত
14 েতিতয়া বাৰ জনৰ মাজৰ, ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদা নােমেৰ

এজেন প্রধান পুেৰািহত সকলৰ ওচৰৈল গ’ল, 15 আৰু ক’েল “মই
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আেপানােলাকৰ হাতত েতওঁক েশাধাই িদেল, েমাক িক িদবৈল ইচ্ছা
কেৰ”? তােত েতওঁেলােক েতওঁক িত্রশ টা ৰূপৰ মুদ্রা িদম বুিল
ক’েল৷ 16 েতিতয়ােৰ পৰা েতওঁ যীচুক েশাধাই িদবৈল সুেযাগ িবচািৰ
থািকল

িনস্তাৰ পবর্ৰ েভাজ েখাৱা আৰু প্রভু-েভাজ স্থাপন কৰা
17 পাছত খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ পবর্ৰ প্রথম িদনা িশষয্ সকেল

যীচুৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, “িনস্তাৰ-পবর্ েভাজ আেপানাৰ কাৰেণ
আিম ক’ত যুগুত কৰােটা িবচােৰ”? 18 েতওঁ ক’েল, “নগৰৈল
ৈগ িনির্দষ্ট জনক েকাৱাৈগ, গুৰুেৱ ৈকেছ, েমাৰ কাল ওচৰ ৈহেছ;
েমাৰ িশষয্ সকেল ৈসেত মই েতামাৰ ঘৰত িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ পালন
কিৰম” 19 েতিতয়া িশষয্ সকেল যীচুেৱ আেদশ িদয়াৰ দেৰ িনস্তাৰ-
পবর্ৰ েভাজ যুগুত কিৰেলৈগ

20 পাছত সিন্ধয়া েহাৱা সময়ত েতওঁ বাৰ জন িশষয্ৰ ৈসেত
েভাজনত বিহল; 21 এেনেত েতওঁেলােক েভাজন কেৰঁােত, েতওঁ
ক’েল, ‘মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ, েতামােলাকৰ মাজৰ এজেন
েমাক েশাধাই িদব’ 22 েতিতয়া েতওঁেলােক অিত দুিখত ৈহ,
প্রিতজেন যীচুক সুিধবৈল ধিৰেল, ‘েহ প্রভু, েসই জন মই েন’?

23 যীচুেৱ উত্তৰ িদ ক’েল, ‘েমােৰ ৈসেত িয জেন েভাজন-পাত্রত
হাত জুবুিৰয়ােল, েতেৱঁই েমাক েশাধাই িদব 24 মানুহৰ পুত্রৰ িবষেয়
েযেনৈক িলখা আেছ, েতেনৈক েতওঁৰ গিত হ’ব; িকন্তু িয মানুহৰ
দ্বাৰাই মানুহৰ পুত্রক েশাধাই িদয়া হয়, েতওঁ সন্তাপৰ পাত্র; েসই
মানুহৰ জন্ম েনােহাৱা হ’েলই ভাল আিছল’ 25 েতিতয়া েতওঁক
েশাধাই িদয়া িযহূদাই মাত লগাই ক’েল, ‘ৰিব্ব, েসই জন মই েন’?
েতওঁ েতওঁক ক’েল, “তুিম িনজেক িনেজই ক’লা”

26পাছত েতওঁেলােক েভাজন কেৰঁােত, যীচুেৱ িপঠা ৈল আশীবর্াদ
কিৰ ভািঙ িশষয্ সকলক িদ ক’েল, “েলাৱা, েখাৱা এেয় েমাৰ
শৰীৰ”

27 পাছত েতওঁ পান-পাত্রেকা ৈল স্তুিত কিৰ, েতওঁেলাকক িদ
ক’েল, “েলাৱা, েতামােলােক সকেলােৱ পান কৰা; 28 িকয়েনা েমাৰ
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িয েতজ, এয়া িনয়মৰ েতজ৷ অেনকৰ পাপ েমাচনৰ কাৰেণ উিলওৱা
ৈহেছ, েসেয় এই 29 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ, েতামােলােক
ৈসেত মই েমাৰ িপতৃৰ ৰাজয্ত ন ৰস পান নকৰা িদনৈলেক, এিতয়াৰ
পৰা এই দ্রাক্ষাগুিটৰ ৰস পান নকেৰঁা”

30 পাছত েতওঁেলােক বািহৰ ওলাই গীত গাই গাই ৈজতুন পবর্তৈল
গ’ল

িপতেৰ যীচুক অস্বীকাৰ কৰা
31 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “এই ৰািত েতামােলাক

সকেলােৱ েমাক এিৰ যাবা; িকয়েনা িলখা আেছ,
‘মই েমৰৰখীয়াক আঘাত কিৰম

তােত জাকৰ েমৰেবাৰ িছন্ন-িভন্ন ৈহ যাব৷’
32 িকন্তু েমাৰ উত্থানৰ পাছত মই েতামােলাকৰ আেগ আেগ গালীল

প্রেদশৈল যাম ” 33 েতিতয়া িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “সকেলােৱ
আেপানাত িবিঘিন পাই আতিৰ গেলও, মই েকিতয়াও নাযাও”
34 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “মই েতামাক স্বৰূপৈক কওঁ, এই ৰািত
কুকুৰাই ডাক িদয়াৰ আেগেয়, তুিম েমাক িতিন বাৰ অস্বীকাৰ
কিৰবা” 35 িপতেৰ েতওঁক ক’েল, “যিদ আেপানাৰ লগত মই
মিৰবও লােগ, তথািপ আেপানাক অস্বীকাৰ নকিৰম” েসইদেৰ
সকেলা িশষয্েয়া ক’েল

েগৎিচমানী বাৰীত যীচুৰ আন্তিৰক যাতনা
36 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ ৈসেত েগৎিচমানী নােমেৰ এখন

ঠাইৈল ৈগ, েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “মই েসৗিখিনৈল ৈগ প্রাথর্না
কিৰ অহাৈলেক েতামােলাক ইয়ােত বিহ থাকা” 37 পাছত েতওঁ
িপতৰক আৰু িচবিদয়ৰ পুেতক দুজনক লগত ৈল েশাকাকুল আৰু
বয্াকুল হ’বৈল ধিৰেল 38 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ
প্রাণ মৰণৰ তুলয্ েশাকাতুৰ ৈহেছ; েতামােলাক ইয়ােত থািক েমাৰ
লগত পৰ িদয়া”

39 পাছত েতওঁ অলপ আগুৱাই ৈগ উবুিৰ ৈহ পিৰ প্রাথর্না কিৰ
ক’েল “েহ েমাৰ িপতৃ, যিদ সম্ভব হয়, েতেনহেল এই দূখৰ পান-পাত্র
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েমাৰ পৰা দুৰ হওক; তথািপ েমাৰ ইচ্ছাৰ দেৰ নহয়, েতামাৰ ইচ্ছাৰ
দেৰই হওক ” 40 পাছত িশষয্ সকলৰ ওচৰৈল আিহ, েতওঁেলাকক
েটাপিন েযাৱা েদিখ, েতওঁ িপতৰক ক’েল, “েতামােলােক েমাৰ লগত
এঘণ্টাও পৰ িদ থািকব েনাৱািৰলা েন? 41 পৰীক্ষাত েযন নপৰা,
এই কাৰেণ পৰ িদ প্রাথর্না কৰা; আত্মা ইচু্ছক, িকন্তু শৰীৰ দূবর্ল”
42 পুনৰায় েতওঁ িদ্বতীয় বাৰ ৈগ, প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “েহ েমাৰ
িপতৃ, মই পান নকৰাৈক যিদ এই দূখৰ পান-পাত্র দুৰ হ’ব েনাৱােৰ,
েতেনহেল েতামাৰ ইচ্ছাই পুৰ হওক” 43 পাছত েতওঁ পুনৰায়
আিহ েতওঁেলাকক েটাপিন েযাৱা েদিখেল; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ চকু
েটাপিনত জাপ খাই ৈগিছল 44 পুনৰায় েতওঁ েতওঁেলাকক এিৰ
ৈথ, তৃতীয়বােৰা এেক কথােক ৈক প্রাথর্না কিৰেল 45 েতিতয়া েতওঁ
িশষয্ সকলৰ ওচৰৈল আিহ, েতওঁেলাকক ক’েল, “বাৰু, এিতয়া
েটাপিনত থািক িবশ্রাম কৰা? েচাৱা, সময় ওচৰ হ’ল আৰু মানুহৰ
পুত্রক পাপীেবাৰৰ হাতত েশাধাই িদয়া ৈহেছ 46উঠা, আিম যাওঁহক;
েচাৱা, েমাক েশাধাই িদয়া জন ওচৰ পােলিহ ”

শত্রুৰ হাতত সমিপর্ত েহাৱা
47 যীচুেৱ কথা ৈক থােকােতই, েচাৱা, বাৰ জনৰ মাজৰ িযহূদা

আৰু েতওঁেৰ ৈসেত প্রধান পুেৰািহত আৰু সমাজৰ পিৰচাৰক সকল
তেৰাৱাল আৰু টােঙান ধৰা মানুহৰ ডাঙৰ দল এটা েসই ঠাইৈল
আিহল 48 েতওঁক েশাধাই িদয়া জেন েতওঁেলাকক এই িচেনেৰ
সেঙ্কত িদিছল, েবােল, ‘মই িয জনক চুমা খাম, েতেৱঁই েসই জন;
েতওঁেক ধিৰবা’ 49 েতিতয়াই েতওঁ যীচুৰ ওচৰৈল ৈগ, ‘ৰিব্ব প্রণাম’
এই বুিল, েতওঁক চুমা খােল 50 যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “বনু্ধ, তুিম িয
কিৰবৈল আিহলা তােক কৰা” েতিতয়া েতওঁেলােক ওচৰৈল আিহ,
যীচুৰ গাত হাত িদ েতওঁক ধিৰেল 51 েচাৱা, যীচুৰ লগৰ এজেন
হাত েমিল, িনজৰ তেৰাৱাল উিলয়াই মহা-পুেৰািহতৰ দাস এজনক
আঘাত কিৰ তাৰ কাণ এখন কািট েপলােল 52 েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, “েতামাৰ তেৰাৱাল পুনৰায় খাপত েসামাই েথাৱা;
িকয়েনা িয জেন তেৰাৱাল ধেৰ, েসই জন তেৰাৱালৰ দ্বাৰাই িবনষ্ট
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হ’ব 53 ‘েমাৰ িপতৃেয় এিতয়াই েমাৈল বাৰ বািহনীতৈকেয়া*অিধক
স্বগর্ৰ দূত পঠাই িদয়ক’, মই এেন িনেবদন কিৰব েনাৱােৰঁা বুিল তুিম
ভািবছা েন? 54 িকন্তু ধমর্শাস্ত্রৰ বচনত িযেহতু েকাৱা ৈহেছ, েসেয়েহ
এইদেৰ িসদ্ধ হ’বৈল নঘিটব েন?” 55 েসই সময়ত যীচুেৱ েলাক
সকলক ক’েল, “আেপানােলােক তেৰাৱাল আৰু টােঙান ৈল ডকাইত
ধৰাৰ িনিচনাৈক েমাক ধিৰবৈল ওলাই আিহেছ েয; েযিতয়া মই িনেতৗ
মিন্দৰত বিহ উপেদশ িদ আিছেলঁা, েতিতয়া আেপানােলােক েমাক
নধিৰেল, 56 িকন্তু ভাববাদী সকলৰ শাস্ত্রীয় বচন িসদ্ধ হ’বৈল এই
সকেলা ঘিটল ” েতিতয়া সকেলা িশষয্ই েতওঁক এিৰ পলাই গ’ল

মহাসভাৰ আগত েসাধ-িবচাৰ
57 পাছত িবধানৰ অধয্াপক আৰু পিৰচাৰক সকল িয ঠাইত েগাট

খাই আিছল, েসই ঠাইৈলেক যীচুক ধৰা সকেল ৈল ৈগ কায়াফা
নােমেৰ মহা-পুেৰািহতৰ ওচৰৈল েতওঁক আিনেল 58 িকন্তু িপতেৰ
মহা-পুেৰািহতৰ েচাতালৈলেক আতেৰ আতেৰ েতওঁৰ পােছ পােছ
ৈগ, তাত েসামাই েশষত িক হয়, তােক চাবৈল েটেকলােবাৰৰ লগত
বিহল 59 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত সকল আৰু েগােটই মহাসভাই
যীচুক বধ কিৰবৈল েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িমছা সাক্ষয্ িবচািৰেল৷ 60অেনক
িমছা সাক্ষী আগুৱাই আিহিছল, তথািপ েতওঁেলােক এজনেকা িবচািৰ
নাপােল িকন্তু েশষত দুজন আগুৱাই আিহল আৰু ক’েল, 61 “এওঁ
ৈকিছল - ‘মই ঈশ্বৰৰ এই মিন্দৰ ধ্বংস কিৰ, িতন িদনৰ িভতৰেত
তাক সািজব পােৰঁা’ ” 62 েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত উিঠ যীচুক ক’েল,
“তুিম এেকা উত্তৰ িনিদয়া েন? েতামাৰ অিহেত এওঁেলােক িক
সাক্ষয্ িদেছ?” 63 িকন্তু যীচুেৱ িনজম িদ থািকল েতিতয়া মহা-
পুেৰািহেত েতওঁক ক’েল, “েতামাক জীৱনময় ঈশ্বৰৰ শপত িদেছঁা,
তুিম ঈশ্বৰৰ পুত্র, খ্রীষ্ট েহাৱা েন েনােহাৱা, আমাক েকাৱা ” 64 যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, “তুিম সঁচাৈক ক’লা; তথািপ মই আেপানােলাকক
কওঁ, এিতয়াৰ পৰা আেপানােলােক মানুহৰ পুত্রক পৰাক্রমৰ েসঁা
হােত বিহ থকা আৰু স্বগর্ৰ পৰা েমঘত অহা েদিখব ” 65 েতিতয়া
* 26 অধয্ায়:53 এটা েলিগয়নচ্ বািহনীত ছয় হাজাৰ
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মহা-পুেৰািহেত িনজৰ কােপাৰ ফািল ক’েল, “এওঁ ঈশ্বৰক িনন্দা
কিৰেল; এিতয়া আমাৰ সাক্ষীৰ িক প্রেয়াজন আেছ? েচাৱা, এিতয়া
েতামােলােক িনেজ ঈশ্বৰ িনন্দা শুিনলা 66 গিতেক েতামােলােক িক
ভাবা?” েতওঁেলােক উত্তৰ িদ ক’েল, “এওঁ প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্”
67 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচুৰ মুখত থুই েপলাই ভুকুৱােল; 68 আৰু
েকতেবােৰ ঢিকয়াই সুিধেল, “েহ’ৰা খ্রীষ্ট, ভােবািক্তৰ দ্বাৰাই আমাক
েকাৱােচান, েতামাক েকােন মািৰেল”?

িপতেৰ যীচুক অস্বীকাৰ কৰা
69 েসই সময়ত িপতৰ বািহৰফােল েচাতালত বিহ আিছল; তােত

এজনী চাকৰণী েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল আৰু ক’েল, ‘তুিমও
গালীলীয়া যীচুৰ লগত আিছলা’ 70 িকন্তু েতওঁ আটাইেৰ আগেত
অস্বীকাৰ কিৰ ক’েল, ‘তুিম িক ৈকছা, মই বুজা নাই’ 71 পাছত
েতওঁ বাট-চ’ৰাৈল ওলাই গ’ল, তােতা আন এজনী চাকৰনীেয় েতওঁক
েদিখেল আৰু তাত থকা েলাক সকলৰআগত ক’েল, ‘এওঁ নাচৰতীয়া
যীচুৰ লগত আিছল’ 72 তােত েতওঁ শপত খাই আেকৗ অস্বীকাৰ
কিৰ ক’েল, “মই েসই মানুহ জনক িচিন নাপাও” 73 অলপ পাছত
তাত থকা সকেল ওচৰৈল আিহ িপতৰক ক’েল, ‘অৱেশয্ তুিমও
েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজন; িকয়েনা েতামাৰ ভাষাই েতামাৰ িচনািক
িদেছ’ 74 তােত েতওঁ শাও িদ আৰু শপত খাই ক’েল, “মই
েসই মানুহক িচিনেয় নাপাওঁ” আৰু েতিতয়াই কুকুৰাই ডাক িদেল
75 েতিতয়া যীচুেৱ েকাৱা েসই কথাৈল িপতৰৰ মনত পিৰল৷ যীচুেৱ
েয ৈকিছল, ‘কুকুৰাই ডাক িদয়াৰ আেগেয়, তুিম েমাক িতিন বাৰ
অস্বীকাৰ কিৰবা’, এই কথা মনত পৰাত িপতেৰ বািহৰৈল ৈগ অিত
েশােকেৰ ক্রন্দন কিৰেল

27 অধয্ায়
পীলাতৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ আৰু প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা

1 পাছত ৰািত পুৱালত সকেলা প্রধান পুেৰািহত আৰু সমাজৰ
পিৰচাৰক সকেল যীচুক বধ কিৰবৈল েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ কুমন্ত্রণা
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কিৰেল; 2 েতওঁক বািন্ধেল আৰু পীলাত নােমেৰ েদশািধপিতৰ হাতত
েশাধাই িদেল 3 েতিতয়া েতওঁক শত্রুৰ হাতত অপর্ণ কৰা িযহূদাই
েতওঁক েদাষী কিৰ দণ্ডাজ্ঞা িদয়া েদিখ মনত েখদ পাই প্রধান পুেৰািহত
আৰু পিৰচাৰক সকলক েসই িত্রশ টা ৰূপৰ মুদ্রা ওেভাতাই িদেল;
4আৰু ক’েল, “িনেদর্ াষীৰ েতজ েশাধাই িদ মই পাপ কিৰেলঁা”; িকন্তু
েতওঁেলােক ক’েল, ‘তাতেনা আমাৰ িক কাম? তুিমেয়ই েতামাৰ
িবষেয় চাবা’ 5 েতিতয়া েতওঁ মিন্দৰত েসই ৰূপ েপলাই িদ তাৰ পৰা
গুিচ ৈগ িনজেক িনেজ ফঁািচ ল’েল 6পাছত প্রধান পুেৰািহত সকেল
েসই ৰূপ ৈল ক’েল, “এই ৰূপ েতজৰ মূলয্ েহাৱা েহতুেক ভঁৰালত
েথাৱা িবধান সন্মত নহয়” 7 তােত েতওঁেলাক একিত্রত ৈহ পৰামশর্
কিৰেল আৰু িবেদশী সকলক ৈমদাম িদবৈল েসই ৰূেপেৰ কুমাৰৰ
পথাৰ িকিনেল 8 এই কাৰেণ আিজৈলেক েসই পথাৰ ‘েতজৰ মািট’
বুিল জনাজাত 9 েতিতয়া িযিৰিময়া ভাববাদীৰ দ্বাৰাই িয বচন েকাৱা
ৈহিছল, েবােল ‘ইস্রােয়লৰ সন্তানৰ েকােনা েকােনােৱ িয জনৰ মূলয্
িনৰূপণ কিৰেল, েসই মূলয্ িনৰূপণ কৰা জনৰ িত্রশ টা ৰূপৰ মুদ্রা
িসহঁেত লেল, 10 অ◌াৰু প্রভুেৱ েমাক আেদশ িদয়াৰ দেৰ কুমাৰৰ
মািটৰ কাৰেণ িদেল’, এই বচন িসদ্ধ হ’ল

11 পাছত যীচুক েসই েদশািধপিতৰ সনু্মখত িথয় কেৰঁাৱাত,
েদশািধপিতেয় েতওঁক সুিধেল, ‘তুিম ইহুদী সকলৰ ৰজা েন’? যীচুেৱ
েতওঁক ক’েল, ‘িঠক তুিমেয়ই ৈকছা’ 12 িকন্তু প্রধান পুেৰািহত
আৰু পিৰচাৰক সকেল েতওঁক অপবাদ িদয়ােতা, েতওঁ এেকা উত্তৰ
িনিদেল 13 েতিতয়া পীলােত েতওঁক ক’েল, ‘এওঁেলােক েতামাৰ
িবৰুেদ্ধ িকমান সাক্ষয্ িদেছ, েসই িবষেয় তুিম শুনা নাই েন’? 14 িকন্তু
েতওঁ এষােৰা উত্তৰ িনিদয়াত েদশািধপিতেয় অিতশয় িবস্ময় মািনেল

15 েসই পবর্ৰ সময়ত েলাক সকেল িয বন্দীক মুকিল কিৰ িদয়ােটা
ইচ্ছা কেৰ, েদশািধপিতেয় েতওঁেক েতওঁেলাকৈল মুকিল কিৰ িদেয়,
েতওঁৰ এেন দস্তুৰ আিছল 16 েসই সময়ত বাৰাব্বা নােমেৰ এজন
কুখয্াত কাৰাবন্দী আিছল 17 তােত েতওঁেলাক েগাট েখাৱাত,
পীলােত েতওঁেলাকক সুিধেল, ‘মই েতামােলাকৈল েকান জনক



মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 27 অধয্ায়:18 xc মিথেয় িলখা শুভবাতর্ া 27 অধয্ায়:30

মুকিল কৰােটা েতামােলােক ইচ্ছা কৰা, বাৰাব্বাক েন খ্রীষ্ট েবালা
যীচুক’? 18 িকয়েনা েতওঁেলােক েয অসুয়া কিৰ যীচুক েশাধাই
িদিছল, েসই কথা েতওঁ জািনিছল 19 পাছত েতওঁ িবচাৰৰ আসনত
বিহ থােকঁােত েতওঁৰ ভাযর্াই েতওঁৈল ৈক পঠােল, েবােল, ‘েসই
ধাির্মক জনৰ কথাত তুিম এেকা হাত িনিদবা; িকয়েনা েতওঁৰ কাৰেণ,
মই আিজ সেপানত িয েদিখেলঁা বহুত দুখ পােলঁা’ 20 িকন্তু প্রধান
পুেৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকেল বাৰাব্বাক মুকিল কিৰ িদবৈল আৰু
যীচুক বধ কিৰবৈল েলাক সকলক উচটােল 21তােত েদশািধপিতেয়
উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, ‘এই দুই জনৰ মাজত মই েকান
জনক মুকিল কৰােটা েতামােলাকৰ ইচ্ছা’? েতওঁেলােক ক’েল,
‘বাৰাব্বাক’ 22 পীলােত েতওঁেলাকক ক’েল, ‘েতেন হ’েল খ্রীষ্ট
েবালা যীচুক মই িক কিৰম’? সকেলােৱ ক’েল, ‘তাক কু্রচত িদয়ক’
23 তােত েতওঁ ক’েল, ‘িকয়? েতওঁ িক েদাষ কিৰেল’? িকন্তু
েতওঁেলােক বৰৈক আটাহ পািৰ ক’েল, ‘তাক কু্রচত িদয়ক’

24 েতিতয়া পীলােত েদিখেল েয েতওঁ এেকা কিৰব েনাৱািৰব, িকন্তু
মানুহেবাৰৰ মাজত সাম্প্রদািয়ক সংঘষর্ আৰম্ভ ৈহ বািঢ়বেহ ধিৰেল,
ইয়ােক েদিখ পীলােত েলাক সকলৰ আগত পানী ৈল হাত ধুই ক’েল,
‘এই ধাির্মক জনৰ ৰক্তপাতত মই িনেদ্দর্ াষী; এওঁক েতামােলােকই
চাবা’ 25 তােত সকেলােৱ উত্তৰ িদ ক’েল, ‘েতওঁৰ েতেজ আমাক
আৰু আমাৰ সন্তানেবাৰক পাওঁক’ 26 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকৈল
বাৰাব্বাক মুকিল কিৰেল িকন্তু যীচুক চাবুেকেৰ েকাবাই কু্রচত
িদবৈল েশাধাই িদেল

27 েতিতয়া েদশািধপিতৰ েসনােবােৰ যীচুক িপ্রটিৰয়মৰ িভতৰৈল
িন েতওঁৰ ওচৰত েগােটই ৈসনয্ দলক েগাটােল; 28আৰু েতওঁৰ গাৰ
কােপাৰ গুচাই, উজ্বল বৰণৰ* ৰাজবস্ত্র িপন্ধাই িদেল৷ 29 কঁাইেটেৰ
িকৰীিট সঁািজ েতওঁৰ মুৰত িদেল আৰু েসঁা হাতত এডাল িনেদর্ শক
দণ্ড িদ েতওঁৰ আগত আঁঠু লেল আৰু েতওঁক িবদ্রূপ কিৰ কেল-
“েহ, ইহুদী সকলৰ ৰজা, জয় হওক”! 30 তােত েতওঁেলােক যীচুৰ
* 27 অধয্ায়:28 মূল গ্রীক ভাষাৰ পৰা ইংৰাজী অনুবাদত স্কাৰেলট
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গাত থুই েপলােল আৰু দণ্ড ডাল ৈল মুৰত েকাবােল 31 এইদেৰ
েতওঁক িবদ্রূপ কিৰ েতওঁৰ পৰা ৰাজবস্ত্র খুিল েপলােল আৰু েতওঁক
িনজৰ কােপাৰ িপন্ধাই কু্রচত িদবৈল ৈল গ’ল

যীচুৰ কু্রচত মৃতুয্
32 পাছত েতওঁেলাক ওলাই যাওঁেত কুৰীণীৰ পৰা অহা িচেমান

নােমেৰ এজন মানুহক িবচািৰ পােল, েতওঁেলােক েতওঁক যীচুৰ কু্রচ
ৈব িনবৈল ধিৰ িনেল 33 েতওঁেলােক েতিতয়া গলগথা, অথর্াৎ ‘মুৰৰ
লাওেখালা’ নামৰ এখন ঠাই পােল 34 তােত েতওঁেলােক েতওঁক
িততােৰ িমহিল দ্রাক্ষাৰস পান কিৰবৈল িদেল; িকন্তু েতওঁ তাক েচিক
চাই পান কিৰবৈল ইচ্ছা নকিৰেল 35পাছত েতওঁেলােক যীচুক কু্রচত
িদ েতওঁৰ কােপাৰ িচিঠ েখিল ভাগ-বঁািট ল’েল; 36 আৰু তােত বিহ
েতওঁেলােক যীচুক পহৰা িদ থািকল 37 েতওঁৰ এই অপবাদ িলিখ,
মুৰত এখন ফলক আিৰ িদেল, “এই জন ইহুদী সকলৰ ৰজা যীচু৷”

38 েসই সময়ত েতওঁৰ েসঁাফােল এটা, বাওঁফােল এটা, এইদেৰ
দুটা ডকাইতক েতওঁৰ লগত কু্রচত িদয়া হ’ল 39 তােত িয সকেল
েসই বােটিদ অহা-েযাৱা কিৰিছল, েসই বাটৰুৱােবােৰ মূৰ েজাকািৰ
েজাকািৰ, িনন্দা কিৰ ক’েল, 40 “েহ’ৰা মিন্দৰ নষ্ট কেৰঁাতা আৰু
িতন িদনৰ িভতৰত সােজঁাতা, িনজেক ৰক্ষা কৰা৷ তুিম যিদ ঈশ্বৰৰ
পুত্র েহাৱা, েতেনহেল কু্রচৰ পৰা নািম আহা” 41 েসইদেৰ প্রধান
পুেৰািহত, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল িবদ্রূপ কিৰ
ক’েল, 42 “েতওঁ আন েলাকক ৰক্ষা কিৰেল, িকন্তু িনজেক ৰক্ষা
নকেৰ িকয়৷ েতওঁ েবােল ইস্রােয়লৰ ৰজা; এিতয়া কু্রচৰ পৰা
নামকেচান; েতিতয়ােহ আিম েতওঁক িবশ্বাস কিৰম

43 েতওঁ ঈশ্বৰত ভাৰসা কিৰেছ; ঈশ্বেৰ যিদ েতওঁক ভালপায়,
েতেনহেল এিতয়া েতওঁক িনস্তাৰ কৰকেচান; িকয়েনা িনজেক ৈকিছল
‘মেয়ই ঈশ্বৰৰ পুত্র’ ” 44 েতিতয়া েতওঁৰ লগত কু্রচত িদয়া েসই দুটা
ডকাইেতও েতওঁক এেকদেৰই িনন্দা কিৰেল
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45 পাছত বাৰ বজাৰ পৰা িতিন বজাৈলেক, েগােটই খন েদশৰ
ওপৰত আন্ধাৰ হ’ল; 46 আৰু িতিন মান বজাত যীচুেৱ বৰ মােতেৰ
িৰিঙয়াই ক’েল, “এলী, এলী, লামা চবক্তানী”? অথর্াৎ, “েহ েমাৰ
ঈশ্বৰ, েহ েমাৰ ঈশ্বৰ; িকয় েমাক পিৰতয্াগ কিৰলা”? 47 েতিতয়া
তােত িথয় ৈহ থকা েকােনা েকােনােৱ ইয়ােক শুিন ক’েল, “েতওঁ
এিলয়াক মািতেছ” 48 েতিতয়াই েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজেন ল’িৰ
ৈগ, স্পঞ্জ এটুকুৰা ৈল িচৰকােৰ পূৰ কিৰ, তাক নলৰ আগত লগাই
েতওঁক পান কিৰবৈল িদেল 49 িকন্তু আনেবােৰ ক’েল, “অকেল
থিকবৈল িদয়া; এিলয়াই েতওঁক ৰক্ষা কিৰবৈল আেহ েন নােহ তােক
চাওঁ” 50 েতিতয়া যীচুেৱ বৰ মােতেৰ িৰিঙয়ােল আৰু প্রাণ তয্াগ
কিৰেল

51 েচাৱা, েতিতয়াই মিন্দৰৰ আঁৰ-কােপাৰ ওপৰৰ পৰা
মিজয়াৈলেক ফািট দুিছটা হ’ল৷ ভুিমকম্প হ’ল; িশলেবাৰ ফািটল;
52 েতিতয়া ৈমদামেবাৰ মুকিল ৈহ গ’লআৰু বহু িনিদ্রত পিবত্র েলাকৰ
েদহ উিত্থত হ’ল 53 েতওঁৰ পুনৰুত্থানৰ পাছত েতওঁেলােক ৈমদামৰ
পৰা ওলাই পিবত্র নগৰৈল গ’ল আৰু বহু বয্িক্তক েদখা িদেল
54 পাছত এশৰ েসনাপিত আৰু েতওঁৰ লগত যীচুক পহৰা িদ থকা
সকেল, এইদেৰ ভুিমকম্পআিদ ঘটনা েহাৱা েদিখ বৰ ভয় পাই ক’েল,
‘এওঁ সঁচাৈকেয় ঈশ্বৰৰ পুত্র’ 55গালীল প্রেদশৰ পৰা েতওঁক শুশ্রূষা
কৰা বহু মিহলা েতওঁৰ পােছ পােছ আিহ আিছল, েতওঁেলােক দূৰৰ
পৰা সকেলা চাই আিছল৷ 56 েতওঁেলাকৰ িভতৰত মগ্দলীনী মিৰয়ম,
যােকাব আৰু েযােচফৰ মাক মিৰয়ম আৰু িচবিদয়ৰ পুেতক দুজনৰ
মাক, আিদ কিৰ যীচুৰ েসৱা-শুশ্রষা কিৰবৈল যীচুৰ লগত অহা মিহলা
সকল আিছল৷

যীচুক ৈমদাম িদয়া
57 েতিতয়া গধূিল ৈহ আিহিছল, তাৈল অিৰমািথয়া নগৰৰ পৰা

এজন ধনী মানুহ অ◌ািহল, েতওঁৰ নাম েযােচফ, েতওঁ যীচুৰ িশষয্
আিছল৷ 58 েতওঁ পীলাতৰ ওচৰৈল ৈগ, যীচুৰ েদহ খুিজেল; েতিতয়া
পীলােত েদহ িদবৈল আজ্ঞা িদেল 59 পাছত েযােচেফ েদহ ৈল, শণ
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সূতাৰ িমিহ চাফা কােপােৰেৰ েদহেটা েমিৰয়ােল, 60 আৰু িনজৰ
বােব িশলত খািন্দ েথাৱা িয ৈমদাম আিছল, তাৰ িভতৰত েদহেটা
শুৱাই থেল৷ তাৰ পাছত এচটা ডাঙৰ িশল বগৰাই আিন ৈমদামৰ
দুৱাৰত থেল আৰু েতওঁেলাক তাৰ পৰা গুিচ গ’ল 61 িকন্তু মগ্দলীনী
মিৰয়ম আৰু আন মিৰয়ম তাত উপিস্থত ৈহ, ৈমদামৰ িবপৰীত
িদশত বিহ আিছল 62 পাছিদনা অথর্াৎ আেয়াজন িদনৰ পাছিদনা,
প্রধান পুেৰািহত আৰু ফৰীচী সকেল পীলাতৰ ওচৰত েগাট খাই
ক’েল, 63 “েহ মহাশয়, এই প্রবঞ্চেক জীয়াই থােকঁােত ৈকিছল,
‘িতন িদনৰ মুৰত মই পুনৰাই উিঠম’, এিতয়া এই কথা আমাৰ মনত
পিৰেছ 64 এই েহতুেক, তৃতীয় িদনৈলেক েতওঁৰ ৈমদাম ৰািখবৈল
আজ্ঞা িদয়ক; িকজািন েতওঁৰ িশষয্েবােৰ আিহ েতওঁৰ েদহ চুৰ
কিৰ িনব আৰু মানুহেবাৰক ক’ব, ‘েতওঁ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা
উিঠল’; যিদ েসেয় হয় েতেনহ’েল ই প্রথম ভ্রািন্ততৈকেয়া েশষ ভ্রািন্ত
অিধক হািনজনক হ’ব” 65 েতিতয়া পীলােত েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতামােলােক এদল চন্তৰী েলাৱা; এিতয়া েযাৱা আৰু েতামােলােক
েযেনৈক পাৰা ৰাখাৈগ” 66 তাৰ পাছত েতওঁেলােক ৈগ িশলচটাত
েমাহৰ মািৰেল আৰু এদল চন্তৰীক ৈমদাম ৰিখবৈল দািয়ত্ব িদেল

28 অধয্ায়
যীচুৰ পুনৰুত্থান

1 েতিতয়া িবশ্রামবাৰ পাৰ ৈহ, সপ্তাহৰ প্রথম িদন ওচৰ চািপল,
মগ্দলীনী মিৰয়ম আৰু আন মিৰয়েম ৈমদাম চাবৈল গ’ল 2 েচাৱা,
তােত বৰ ভুিমকম্প হ’ল; িকয়েনা প্রভুৰ দূেত স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহ
িশলচটা বগৰােল আৰু তাৰ ওপৰেত বিহল 3 েতওঁৰ শৰীৰ িবজুলীৰ
িনিচনা আৰু বস্ত্র িহমৰদেৰ শুক্ল আৰু েতওঁৰ ভয়েত প্রহৰী সকল
কঁিপ কঁিপ মৰাৰ িনিচনা হ’ল 4 িকন্তু েসই মিহলা েকইজনীক, 5 দূেত
মাত লগাই ক’েল, “েতামােলােক ভয় নকিৰবা; িকয়েনা কু্রচত হত
েহাৱা যীচুক েতামােলােক িবচািৰছা বুিল মই জািনেছঁা 6 েতওঁ ইয়াত
নাই; িকন্তু েযেনৈক েতওঁ ৈকিছল, েতেনৈক েতওঁ উিঠল৷ আহা, েতওঁ
শয়ন কৰা ঠাই েচাৱািহ 7 এিতয়া েতামােলােক েবগাই েযাৱা আৰু
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েতওঁৰ িশষয্ সকলক এই কথা েকাৱাৈগ েয, েতওঁ মৃত েলাকৰ মাজৰ
পৰা উিঠল৷ েচাৱা, েতামােলাকৰ আেগেয় েতওঁ গালীল প্রেদশৈল
ৈগেছ; েতামােলােক তােত েতওঁক দশর্ন পাবা; েচাৱা, এই কথা
মই েতামােলাকক ক’েলা” 8 তােত েতওঁেলােক ভয় আৰু মহা-
আনেন্দেৰ ৈমদামৰ পৰা ততাৈতয়াৈক গুিচ গ’ল আৰু েতওঁৰ িশষয্
সকলক সম্বাদ িদবৈল ল’িৰ গ’ল 9 তােত েচাৱা যীচুেৱ েতওঁেলাক
সাক্ষাৎ ৈহ ক’েল, “েতামােলাকৰ মঙ্গল হওক” তােত মিহলা সকল
ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ চৰণত ধিৰ প্রিণপাত কিৰেল 10 েতিতয়া
যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “ভয় নকিৰবা; েতামােলাক েযাৱা, েমাৰ
ভাই সকলক গালীল প্রেদশৈল যাবৰ বােব সম্বাদ িদয়াৈগ; েতওঁেলােক
তােত েমাক েদখা পাব”

11 পাছত মিহলা সকল যাওঁেত, েচাৱা, চন্তৰীেবাৰৰ েকােনা
েকােনােৱ নগৰৈল আিহ, িয িয ঘিটিছল, েসই সকেলাৰ সম্বাদ প্রধান
পুেৰািহত সকলৰ আগত িদেলিহ 12 েতিতয়া েতওঁেলােক পিৰচাৰক
সকলৰ ৈসেত একিত্রত ৈহ আেলাচনা কিৰেল আৰু েসনােবাৰক
ভােলমান ধন িদ ক’েল, 13 “আিম েটাপিনত থােকঁােত, যীচুৰ
িশষয্েবােৰ ৰািত আিহ, তাক চুৰ কিৰ িনেল, এই বুিল ক’বা 14 এই
কথা যিদ েদশািধপিতেয় শুেন, েতিতয়া আিম েতওঁক বুজাই-বঢ়াই লম
আৰু েতামােলাকক এই িবষয়েতাৰ পৰা দূৰত ৰািখম” 15 েতিতয়া
িসহঁেত ধন লেল আৰু েতওঁেলােক িশকাই িদয়াৰ দেৰই িসহঁেত
কিৰেল; এইদেৰ এই কথা ইহুদী সকলৰ মাজত িবয়িপ গ’ল আৰু
আিজৈলেক এই কথা, এইদেৰ প্রচিলত ৈহ আেছ

িশষয্েবাৰৰ প্রিত যীচুৰ েশষ আজ্ঞা
16 পাছত গালীল প্রেদশৰ িয পবর্ত যীচুেৱ িনৰূপণ কিৰ ৈথিছল

তাৈলেক েতওঁৰ এঘাৰ জন িশষয্ গ’ল; 17 আৰু েতওঁক েদখা
পাই প্রিণপাত কিৰেল; িকন্তু েকােনা েকােনােৱ সংশয় কিৰেল
18 েতিতয়া যীচুেৱ ওচৰৈল আিহ েতওঁেলাকক ক’েল, “েবােল, স্বগর্ত
আৰু পৃিথৱীত সকেলা অিধকাৰ েমাক িদয়া হ’ল 19 এই েহতুেক,
েতামােলাক েযাৱা; আৰু সকেলা জািতেক িশষয্ কিৰ, িপতৃ, পুত্র
আৰু পিবত্র আত্মাৰ নােমেৰ েতওঁেলাকক বাপ্তাইজ কৰা; 20 মই
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িয িয আজ্ঞা েতামােলাকক িদেলঁা, েসই সকেলােক পালন কিৰবৈল
েতওঁেলাকক িশক্ষা িদয়া; আৰু েচাৱা, জগতৰ েশষৈলেক মই সদায়
েতামােলাকৰ সেঙ্গ সেঙ্গ আেছঁা”
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