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মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
প্রথম মণ্ডলীৰ েনতাসকেল সবর্সন্মিতক্রেম সন্মত েয এই

তথয্িভিত্তক েলখােটা জন মাকর্ ৰ দ্বাৰা েলখা ৈহেছ নতুন িনয়মত
জন মাকর্ ৰ িবষেয় দহ বাৰ উেল্লখ আেছ পঁাচিনৰ কমর্ 12:12, 25;
13:5, 13; 15:37, 39; কলচীয়া 4:10; 2 তীমিথয় 4:11; িফলীমন
24; 1 িপতৰ 5:13 এই তথয্সমূেহ িনেদর্ শ কেৰ েয, মাকর্ বাণর্াবাৰ
ভিতজা আিছল (কলচীয়া. 4:10) মাকর্ ৰ মাতৃৰ নাম আিছল মিৰয়ম,
েতওঁ আিছল এজনী িযৰূচােলমত থকা ধনী আৰু সভ্রান্ত মিহলা আৰু
প্রথম খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ বােব েতওঁৰ গৃহ আিছল এেকাখন সভাৰ স্থান
(পঁাচিনৰ কমর্ 12:12) জন মাকর্ েপৗল আৰু বাণর্াবাৰ প্রথম িমছনাৰী
যাত্রাৰ সংগী আিছল (পঁাচিনৰ কমর্ 12:25; 13:5) বাইেবলৰ প্রমাণ
আৰু আিদ মণ্ডলীৰ িপতৃসকেল িপতৰ আৰু মাকর্ ৰ মাজত এক ঘিনষ্ঠ
সংেযাগ থকা বুিল প্রদশর্ন কেৰ (1 িপতৰ 5:13) ইয়াৰ উপিৰও
েতওঁ আিছল িপতৰ েদাভাষী আৰু সকেলা সম্ভাবনা আেছ েয, িপতৰৰ
প্রচাৰ আৰু চাকু্ষস সাক্ষয্ই মাকর্ ৰ শুভবাতর্ াৰ প্রাথিমক উৎস হ’ব
পােৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 50-60 খ্রীষ্টাব্দ
মণ্ডলীৰ েনতাসকলৰ দ্বাৰা িলখা িবিভন্ন িলখনীেয় (ইৰেনউচ,

আেলকেজিণ্ড্রয়াৰ িক্লেমণ্ট আৰু অনয্ানয্সকল) িনিশ্চত কিৰ কয়
েয, মােকর্ িলখা এই শুভবাতর্ া েৰামৰ পৰা িলখা ৈহেছ আিদ মণ্ডলীৰ
সূত্রসমূেহ জনায় েয, এই শুভবাতর্ া িপতৰৰ মৃতুয্ৰ পাছত িলখা হয়
(67-68 খ্রীষ্টাব্দ)

প্রাপক
এই তথয্সন্মত নিথ সমূেহ প্রমাণ কেৰ েয, মােকর্ সাধাৰনেত অনা-

িযহূদী েলাকসকলৰ বােব এই শুভবাতর্ ােটা িলিখিছল আৰু িবেশষৈক
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েৰামীয় েশ্রাতাসকলৰ বােব এই েলখােটা িলিখিছল এই কাৰণেত
হয়েতা যীচু খ্রীষ্টৰ বংশতািলকা ইয়াত অন্তভুর্ ক্ত কৰা েহাৱা নাই,
িকয়েনা অনা-িযহূদী জগেত এই সম্পেকর্ অিত কমৈক বুিজ পায়

উেদ্দশয্
মাকর্ ৰ পাঠকসকলৰ মাজৰ িয গিৰষ্ঠসকল েৰামান খ্রীষ্টিয়ান

আিছল, েতওঁেলােক 67-68 খ্রীষ্টাব্দৰ িভতৰত অিত িনষু্ঠৰ িনযর্াতনৰ
মাজত িনজেক িবচািৰ পাইিছল, সম্রাট িনেৰাৰ অধীনত অতয্াচাৰ
কৰা ৈহিছল আৰু িবিভন্ন জনক হতয্া কৰা ৈহিছল এেন ধৰণৰ এক
দৃশয্কল্পৰ পৰা মােকর্ এই শুভবাতর্ া িলিখিছল, য’ত খ্রীষ্টিয়ানসকেল
এেন এক কিঠন সময়ৰ মােজেৰ ৈগ আিছল, এেনদেৰ পীিড়ত দাস
যীচু অংিকত ৈহিছল (িযচয়া 53)

মূল িবষয়
যীচু- পীিড়ত দাস

প্রান্তেৰখা
1. পিৰচযর্াৰ বােব যীচুৰ প্রস্তুিত — মৰুপ্রান্তত থকা — 1:1-13
2. গালীল আৰু ইয়াৰ আেশ-পােশ যীচুৰ পিৰচযর্া — 1:14-8:30
3. যীচুৰ িমছন: যাতনা আৰু মৃতুয্ — 8:31-10:52
4. িযৰুচােলমত যীচুৰ পিৰচযর্া — 11:1-13:37
5. কু্রচিবদ্ধ েহাৱাৰ বাখয্া — 14:1-15:47
6. যীচুৰ পুনৰুত্থান আৰু সাক্ষাৎ — 16:1-20

েযাহন বাপ্তাইজকৰ প্রচাৰ
1 ঈশ্বৰৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ াৰ আৰম্ভণ
2 িযচয়া ভাববাদীৰ পুস্তকত েযেনৈক িলখা আেছ,

‘েচাৱা, মই েমাৰ বাতর্ াবাহকক েতামাৰ আগত পিঠয়াইেছঁা,
েতওঁ েতামাৰ বাট যুগুত কিৰব৷’
3 “মৰুপ্রান্তত এজনৰ কণ্ঠস্বৰ শুনা ৈগেছ, *
‘েতামােলােক প্রভুৰ পথ যুগুত কৰা,
* 1 অধয্ায়:3 মলা 3:1; িযচ 40:3
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েতওঁৰ বাট েপান কৰা৷’ ”
4 এইদেৰ মৰুপ্রান্তত বািপ্তস্ম কেৰঁাতা আৰু পাপ েমাচনৰ অেথর্

মন-পালটনৰ বািপ্তস্মৰ কথা েঘাষণা কেৰঁাতা েযাহন আিহল 5 তােত
েগােটই িযহুদীয়া আৰু িযৰূচােলমৰ সকেলা েলাক েতওঁৰ ওচৰ
চািপবৈল ওলাই আিহল আৰু িনজৰ িনজৰ পাপ স্বীকাৰ কিৰ, †
েতওঁৰ দ্বাৰাই যদ্দর্ ন নদীত বািপ্তস্ম ল’েল 6 েসই েযাহেন উটৰ েনামৰ
কােপাৰ আৰু কঁকালত চামৰাৰ টঙািল বািন্ধিছল৷ আৰু েতওঁ কচুৱা
ফিৰং আৰু হািবৰ েমৗ খাইিছল

7 েতওঁ েঘাষণা কিৰ ক’েল, “েমাতৈক শিক্তমান এজন েমাৰ পাছত
আিহ আেছ আৰু মই, েতওঁৰ পাদুকাৰ িফটাৰ বান্ধ তল মূৰ কিৰ
খুিলবেৰা েযাগয্ নহওঁ 8 মই আেপানােলাকক পানীত বািপ্তস্ম িদেলঁা;
িকন্তু েতওঁ পিবত্র আত্মাত বািপ্তস্ম িদব ”‡

যীচুৰ বািপ্তস্ম আৰু পৰীক্ষা
9 েসই সময়ত যীচু গালীল েদশৰ নাচৰতৰ পৰা আিহ, েযাহনৰ

দ্বাৰাই যদ্দর্ ন নদীত বািপ্তস্ম ল’েল 10 েতওঁ পানীৰ পৰা উিঠ
আেহােতই আকাশ দুফাল ৈহ েযাৱা আৰু কেপৗৰ িনিচনা েতওঁৰ
ওপৰৈল আত্মাক নমা েদিখেল 11 আৰু এইদেৰ আকাশ-বাণী হ’ল
েয, “তুিম েমাৰ িপ্রয় পুত্র৷ েতামাত মই পৰম সন্তুষ্ট ”§

12 েতিতয়া পিবত্র আত্মাই েতওঁক মৰুপ্রান্তৈল চািলত কিৰ ৈল
গ’ল 13 েসই মৰুপ্রান্তত েতওঁ চিল্লশ িদনৈলেক বনৰীয়া জন্তুৰ লগত
থােকােত চয়তানৰ দ্বাৰাই পৰীিক্ষত হ’ল; আৰু স্বগর্ৰ দূত সকেল
েতওঁৰ শুশ্রূষা কিৰেল

যীচুেৱ প্রকাশৈক কাযর্ কিৰবৈল আৰম্ভ কৰা; প্রথম চািৰ জন
িশষয্

14 েযাহনক বন্দীশালত েথাৱাৰ পাছত যীচু গালীল েদশৈল গ’ল
আৰু ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ া েঘাষণা কিৰেল৷ 15 যীচুেৱ প্রচাৰ কিৰেল
আৰু ক’েল, “কাল সমূ্পণর্ হ’ল,*আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ ওচৰ হ’ল৷
† 1 অধয্ায়:5 গীত 32:5; িহেতা 28:13; 1 েযা 8:10 ‡ 1 অধয্ায়:8 পঁা 1:5,
8; 2:1-4 § 1 অধয্ায়:11 মলা 3:1; িযচ 40:3 * 1 অধয্ায়:15 গীত 32:5;
িহেতা 28:13; 1 েযা 8:10
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েতামােলােক মন-পালটন কৰা আৰু শুভবাতর্ াত িবশ্বাস কৰা”
16 পাছত েতওঁ গালীল সাগৰৰ তীেৰিদ ৈগ থােকােত, †

িচেমান আৰু িচেমানৰ ভােয়ক আিন্দ্রয়ক সাগৰত জাল বাই থকা
েদিখেল; িকয়েনা েতওঁেলাক জােলাৱা আিছল 17 েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ পাছত আহা; মই েতামােলাকক মানুহ
ধৰা জােলাৱা কিৰম” 18 েতিতয়াই েতওঁেলােক জালেবাৰ এিৰ যীচুৰ
পােছ পােছ গ’ল

19 পাছত যীচুেৱ অলপ দূৰ আগুৱাই ৈগ থােকােত, িচবিদয়ৰ
পুেতক যােকাব আৰু েতওঁৰ ভােয়ক েযাহনক েদিখেল;
েতওঁেলােকও নাৱত জাল েমৰামিত কিৰ আিছল 20 েতওঁ
েতিতয়াই েতওঁেলাকক মািতেল; লেগ লেগ েতওঁেলােক িনজৰ
বােপক িচবিদয় ও কাম কৰা বনুৱাৰ সকেল ৈসেত নাও এিৰ যীচুৰ
পােছ পােছ গ’ল

21 পাছত েতওঁেলােক কফৰনাহূমৈল গ’ল আৰু িবশ্রামবাৰ
আিহলত নাম-ঘৰত েসামাই উপেদশ িদেল 22 েতওঁৰ উপেদশত
েলাক সকেল িবস্ময় মািনেল, িকয়েনা েতওঁ িবধানৰ অধয্াপক সকেল
উপেদশ িদয়াৰ িনিচনাৈক িনিদ ক্ষমতাপন্ন বয্িক্তৰ দেৰ েতওঁেলাকক
উপেদশ িদেল

23 েসই সময়ত েতওঁেলাকৰ েসই নাম-ঘৰেত অশুিচ আত্মাই‡ ধৰা
এজন মানুহ আিছল েতওঁ আটাহ পািৰ ক’েল, 24 “েহ নাচৰতীয়া
যীচু, আেপানাৰ লগত আমাৰ িক কাম? আপুিন আমাক নষ্ট কিৰবৰ
বােব আিহেল েন? আপুিন েকান, মই জােনা৷ আপুিন ঈশ্বৰৰ পিবত্র
জন” 25 িকন্তু যীচুেৱ তাক ডিবয়াই ক’েল, “মেন মেন থাক আৰু
ইয়াৰ পৰা বািহৰ ওলা!” 26 েতিতয়া েসই অশুিচ আত্মাই এক ডাঙৰ
মােতেৰ িচঞিৰ মানুহ জনক তলত েপলাই মুচিৰ েতওঁৰ পৰা বািহৰ
ওলাই গ’ল

27 তােত সকেলােৱ িবস্ময় মািন, ইজেন িসজেন েসাধা-সুিধ কিৰ
কেল, “এইয়া িক? ক্ষমতাপন্ন জনৰ দেৰ এক নতুন উপেদশ! এওঁ
অশুিচ আত্মােকা আজ্ঞা িদয়াত, িসহঁেতও েদেখান এওঁক মােন”
† 1 অধয্ায়:16 পঁা 1:5, 8; 2:1-4 ‡ 1 অধয্ায়:23 লূক 4:33-37
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28 েতিতয়া েতওঁৰ খয্ািত গালীল প্রেদশৰ েচৗিদেশ আৰু েসই অঞ্চলৰ
সকেলা ঠাইৈল িবয়িপ গ’ল

29 পাছত েতওঁেলােক নাম-ঘৰৰ পৰা ওলাই আিহ িচেমান আৰু
আিন্দ্রয়ৰ ঘৰত েসামাল েতওঁেলাকৰ লগত যােকাব আৰু েযাহেনা
আিছল 30 তােত িচেমানৰ শাহুেৱক জ্বৰত অসুস্থ ৈহ িবচনাত
পিৰ আিছল৷ েতিতয়াই েতওঁেলােক েতওঁৰ িবষেয় যীচুক জনােল
31 তােত েতওঁ ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ হাতত ধিৰেল আৰু েতওঁক
তুিলেল৷ েতিতয়া েসই জ্বেৰ েতওঁক এিৰেল, আৰু েতওঁ েতওঁেলাকৰ
েসৱা-শুশ্রূষা কিৰবৈল ধিৰেল

32 েসই িদনা সিন্ধয়া েবিল মাৰ গলত, েলাক সকেল সকেলা
েৰাগীক আৰু ভূেত েপাৱা েলাক সকলক েতওঁৰ ওচৰৈল আিনেল;
33 আৰু নগৰৰ েলাক সকল আিহ দুৱাৰ-মুখেত েগাট খােল
34 তােত েতওঁ নানা িবধ েৰাগত কষ্ট পাই থকা অেনক েৰাগীক
সুস্থ কিৰেল আৰু ভূেত েপাৱা বহু েলাকৰ পৰা ভূত েখদােল৷ িকন্তু
ভূতেবাৰক এেকা কথা কবৈল িনিদেল; িকয়েনা িসহঁেত েতওঁক
জািনিছল৷

35অিত ৰািতপুৱা প্রায় আন্ধাৰ ৈহ থােকােতই েতওঁ উিঠ, বািহৰৈল
ওলাই ৈগ িনজর্ ন ঠাইত প্রাথর্না কিৰ আিছল 36 পাছত িচেমান
আৰু লগৰেবােৰ েতওঁক িবচািৰ গ’ল৷ 37 পাছত েতওঁক পাই কেল,
“সকেলােৱ আেপানাক িবচািৰ আেছ”

38 তােত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “ব’লা, আিম ওচৰৰ আন
ঠাইেবাৰৈল যাওঁ, েসই ঠাইেবাৰেতা মই বাকয্ েঘাষণা কিৰব লােগ;
মই এই বােবই ওলাই আিহেলঁা” § 39 পাছত েতওঁ ৈগ, গালীল
প্রেদশৰ সকেলা ঠাইেত, েতওঁেলাকৰ নাম-ঘৰেবাৰেতা প্রচাৰ কিৰেল
আৰু ভূতেবাৰক েখদােল

40 তােত* এজন কুষ্ঠ েৰাগী েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল; আৰু
সিবনেয়েৰ েতওঁৰ সনু্মখত আঁঠু ৈল ক’েল, “আপুিন যিদ ইচ্ছা কেৰ,
েতেনহেল েমাক শুিচ কিৰব পােৰ” 41 েতিতয়া েতওঁৰ মৰম লািগল
আৰু হাত েমিল েতওঁক চুই ক’েল, “মই ইচ্ছা কিৰেছঁা৷ শুিচ েহাৱা”
§ 1 অধয্ায়:38 গীত 40:7-9; িযচ 61:1 * 1 অধয্ায়:40 মিথ 8:2-4; লূক
5:12-15
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42 েতিতয়া েতওঁৰ শৰীৰৰ পৰা কুষ্ঠেৰাগ আতিৰল আৰু েতওঁ শুিচ
হ’ল

43 যীচুেৱ েতওঁক কেঠাৰ আজ্ঞা িদ িবদায় িদেল 44 যীচুেৱ েতওঁক
ক’েল, “সাৱধান েহাৱা; েকােনা বয্িক্তক এেকা নকবা; িকন্তু েযাৱা,
পুেৰািহতৰ ওচৰত ৈগ িনজেক েদখুওৱা আৰু তুিম শুিচ হবৰ অেথর্
েমািচেয় িয িয উ  ৎসগর্ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেল, েতওঁেলাকক সাক্ষয্
িদবৰ বােব েসইেবাৰ উ  ৎসগর্ কৰাৈগ”

45 িকন্তু েতওঁ ওলাই ৈগ সকেলােৰ আগত েঘাষণা কিৰবৈল
ধিৰেল৷ আৰু এই কথা এেন ধৰেণ প্রকাশ হবৈল ধিৰেল েয, যীচুেৱ
প্রকাশয্ৰূেপ েকােনা নগৰত েসামাব েনাৱাৰা হ’ল৷ েতওঁ ৈগ বািহৰত
িনজর্ ন ঠাইেবাৰত থািকবলগীয়া হ’ল যােত চািৰওফালৰ পৰা েলাক
সকেল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহব পােৰ

2 অধয্ায়
এজন জঠৰ েৰাগীক সুস্থ কৰা

1 িকছুিদনৰ পাছত, যীচু পুনৰ কফৰনাহূমৈল আিহল৷ েতিতয়া
েলাক সকেল েতওঁ ঘৰত আেছ বুিল শুিন, 2 ইমান মানুহ েগাট খােল
েয, িভতৰত েকােনা েকাঠািলেত ঠাই েনােহাৱা হ’ল; আনিক দুৱাৰ-
মুখেতা ঠাই নাইিকয়া হ’ল তােত যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ আগত বাকয্
প্রচাৰ কিৰেল

3 েতিতয়া েলাক সকেল চািৰ* জেন কিঢ়য়াই অনা এজন পক্ষাঘাত
েৰাগীক যীচুৰ ওচৰৈল আিনেল 4 িকন্তু জন সমাগমৰ বােব েতওঁৰ
ওচৰৈল েতওঁক চপাব েনাৱািৰ, িয ঠাইত েতওঁ আিছল, েসই ঘৰৰ
ওপৰৰ চাল গুচাই বাট কিৰ লেল আৰু পক্ষাঘাত েৰাগীজনক েশাৱা
শযয্ােৰ ৈসেত তলৈল নমাই িদেল

5 তােত যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ িবশ্বাস েদিখ, েসই জঠৰ েৰাগীজনক
ক’েল, “েবাপা েতামাৰ সকেলা পাপ ক্ষমা হ’ল” 6 িকন্তু তাত বিহ
থকা িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ মাজৰ েকােনা েকােনােৱ মনেত ভািব
* 2 অধয্ায়:3 মিথ 9:2-17; লূক 5:19-39
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ক’েল, 7 “এওঁ এেন কথা েকেনৈক কব পােৰ? এওঁ ঈশ্বৰ িনন্দা
কিৰেছ এজন ঈশ্বৰত বািহৰ েকােন পাপ ক্ষমা কিৰব পােৰ”?†

8 েতওঁেলােক িনজৰ মনত এেন কথা ভািব থকা বুিল যীচুেৱ
িনজৰ আত্মাত েতিতয়াই জািনেল‡; েসেয়েহ েতওঁেলাকক ক’েল,
“আেপানােলােক অন্তৰত িকয় এেন কথা ভািৱেছ? 9 ‘েতামাৰ
সকেলা পাপ ক্ষমা হ’ল’ নাইবা ‘উঠা, েতামাৰ শযয্া তুিল ৈল
েখাজকািঢ় েযাৱা’; এই দুটা কথাৰ মাজত পক্ষাঘাত েৰাগীজনক
েকানেটা কবৈল উজু?

10 িকন্তু আেপানােলােক েযন জােন েয, পৃিথৱীত পাপ ক্ষমা
কিৰবৰ বােব মানুহৰ পুত্রৰ ক্ষমতা আেছ”, এই বুিল েতওঁ পক্ষাঘাত
েৰাগীজনক ক’েল, 11 “মই েতামাক কওঁ, উঠা, েতামাৰ শযয্া তুিল
ৈল, িনজৰ ঘৰৈল েযাৱা” 12 তােত েতওঁ েতিতয়াই উিঠল, আৰু
সকেলােৰ সনু্মখত িনজৰ শযয্া তুিল ৈল ওলাই গ’ল; ইয়ােক েদিখ
সকেলােৱ িবস্ময় মািন ক’েল, “আিম এেনকুৱা েকিতয়াও েদখা নাই”,
এইদেৰ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰব ধিৰেল

েলবী, অথর্াৎ মিথক আহ্বান কৰা; আৰু লেঘানৰ িবষেয় িশক্ষা
13 তাৰ পাছত যীচু আেকৗ সাগৰৰ তীৰৈল ওলাই গ’ল; আৰু

েলাক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল অহাত, েতওঁ েতওঁেলাকক উপেদশ
িদেল 14 পাছত েতওঁ যাওঁেত আলফয়ৰ পুেতক েলবীক কৰ েলাৱা
চ’ৰাত বিহ থকা েদখা পােল আৰু েতওঁক ক’েল, “েমাৰ পােছ পােছ
আহা” েতিতয়া েতওঁ উিঠ, েতওঁৰ পােছ পােছ গ’ল

15 েযিতয়া যীচুেৱ েলবীৰ ঘৰত েভাজন কিৰ আিছল, েতিতয়া
অেনক কৰ সংগ্রহকৰী আৰু পাপী েলাক আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকেলও
েতওঁেৰ ৈসেত েভাজন কিৰবৈল বিহল; লগেত েতওঁৰ পােছ পােছ
অহা অেনক েলাক তাত উপিস্থত আিছল৷ 16 তােত েতওঁ পাপী আৰু
কৰ সংগ্রহকৰী সকলৰ ৈসেত েভাজন কৰা েদিখ, ফৰীচী সমাজৰ
িবধানৰ অধয্াপক সকেল েতওঁৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “এওঁ িকয়
কৰ সংগ্রহকৰী আৰু পাপী েলাকৰ লগত েভাজন-পান কেৰ”?
† 2 অধয্ায়:7 িযচ 43:25; দা 9:9 ‡ 2 অধয্ায়:8 গীত 139:2; েযা 2:25; প্র
2:23
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17 যীচুেৱ ইয়ােক শুিন েতওঁেলাকক ক’েল, “িনেৰাগী মানুহৰ বােব
িচিকৎসকৰ েকােনা প্রেয়াজন নাই; িকন্তু েৰাগীৰেহ প্রেয়াজন আেছ
মই ধাির্মক জনক নহয় িকন্তু পাপীকেহ িনমন্ত্রণ জনাবৈল আিহেছঁা”

18 এবাৰ েযাহনৰ িশষয্ সকল আৰু ফৰীচী সকেল লেঘান
িদ আিছল৷ তােত েতওঁেলােক আিহ যীচুক সুিধেল, “েযাহনৰ
িশষয্ সকেল আৰু ফৰীচী সকলৰ িশষয্ সকেলও লেঘান িদেয়,
িকন্তু আেপানাৰ িশষয্ সকেল লেঘান িনিদেয়; ইয়াৰ কাৰণ িক”?
19 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “সিখ সকল দৰাৰ লগত
থকা সময়ত, েতওঁেলােক লেঘান িদব পােৰ েন? েতওঁেলাকৰ লগত
দৰা থােক মােন েতওঁেলােক লেঘান িদব েনাৱােৰ

20 িকন্তু এেন িদন আিহব, িযিদনা েতওঁেলাকৰ পৰা দৰাক িনয়া হব
আৰু েসই িদনত েতওঁেলােকও লেঘান িদব 21 েকােনও পুৰিণ বস্ত্রত
নতুন কােপাৰৰ টাপিল নামােৰ; েতেন কিৰেল, িয েডাখেৰেৰ টাপিল
মৰা হয়, েসেয় তাক ফািল িনেয়; অথর্াৎ নতুন েডাখেৰ পুৰিণক ফািল
িনেয় আৰু েতিতয়া সৰহ ভাগেহ ফািট যায়

22 পুৰিণ ছালৰ েমাটত নতুন দ্রাক্ষাৰস েকােনােৱ নথয় আৰু যিদ
েকােনাবাই থয়, েতেনহেল েসই দ্রাক্ষাৰেস েসই েমাট ফািল েপলাব,
তােত দ্রাক্ষাৰস আৰু েমাট, দুেয়াটাই নষ্ট হব, িকন্তু নতুন দ্রাক্ষাৰস
নতুন েমাটতেহ থয়”

িবশ্রামবাৰৰ িবষেয় যীচুৰ িশক্ষা
23 তাৰ পাছত§ েতওঁ িবশ্রামবােৰ শসয্েক্ষত্রৰ মােজিদ যাওঁেত,

েতওঁৰ িশষয্ সকেল শসয্ৰ েথাকেবাৰ িছিঙ খাবৈল ধিৰেল 24তােত
ফৰীচী সকেল যীচুক কেল, “েচাৱা, িবধান অনুসােৰ িবশ্রামবােৰ িয
কিৰব নাপায়, েসইেবাৰ ইহঁেত িকয় কিৰেছ”?

25 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক কেল, “দায়ুদ আৰু েতওঁৰ
লগৰেবাৰৰ প্রেয়াজন েহাৱাত আৰু েভাক লগাত িয কমর্ কিৰিছল,
েসই িবষেয় আেপানােলােক েকিতয়াও পঢ়া নাই েন? 26 েতওঁ
েকেনৈক অিবয়াথ মহা-পুেৰািহতৰ সময়ত, ঈশ্বৰৰ গৃহত েসামালআৰু
§ 2 অধয্ায়:23 মিথ 12:1-15; লূক 6:1-11
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পুেৰািহতৰ বািহেৰ িবধান অনুসিৰ অনয্ েলােক খাব েনাৱাৰা িয দশর্ন-
িপঠা, েসইেবাৰ েতওঁ খােল আৰু লগৰেবাৰেকা িদেল”?

27 যীচুেৱ েতওঁেলাকক পুনৰ কেল, “িবশ্রামবাৰ মানুহৰ কাৰেণ
হল; িকন্তু মানুহ িবশ্রামবাৰৰ কাৰেণ নহ’ল; 28 এই েহতুেক মানুহৰ
পুত্র িবশ্রাম-বাৰেৰা অিধপিত”

3 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত যীচু পুনৰ নাম-ঘৰত েসামাল; আৰু তাত হাত শুকাই

েযাৱা েৰাগী এজন আিছল 2 িবশ্রামবােৰ েসই বয্িক্ত জনক েতওঁ
সুস্থ কিৰব েন নকেৰ, ইয়ােক েলাক সকেল চাই আিছল৷ আচলেত
েতওঁেলােক েতওঁক অপবাদ িদবৰ বােব কাৰণ িবচািৰ আিছল

3 েতিতয়া যীচুেৱ েসই হাত শুকাই েযাৱা ৰুগীয়া মানুহ জনক
ক’েল, “উঠা, আৰু সকেলােৰ মাজত িথয় েহাৱা” 4 তাৰ পাছত
েতওঁ েলাক সকলক সুিধেল, “িবধানৰ মেত িবশ্রামবােৰ েবয়া কমর্
েন, ভাল কমর্ কৰা উিচত? আৰু নৰ-বধ কিৰব পায় েন প্রাণ ৰক্ষা
কিৰব পায়”? িকন্তু েতওঁেলাক মেন মেন থািকল

5 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ হৃদয়ৰ কিঠনতা েদিখ েতওঁ অসন্তুষ্ট ৈহ
খেঙেৰ চািৰওফােল চােল আৰু েসই মানুহ জনক ক’েল, “েতামাৰ
হাত খন েমিল িদয়া” েতিতয়া েতওঁ হাত খন েমিল িদেলআৰু যীচুেৱ
েসই হাত খন পূবর্ৰ সুস্থ অৱস্থাৈল আিনেল 6 েতিতয়া ফৰীচী সকল
বািহৰৈল ওলাই ৈগ েহেৰাদীয়া মানুহ সকলৰ ৈসেত আেলাচনা কিৰেল
আৰু েতওঁক িবনষ্ট কিৰবৰ বােব েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ মন্ত্রণা কিৰবৈল
ধিৰেল

অেনক মানুহ যীচুৰ পােছ পােছ েযাৱা
7 তাৰ পাছত যীচুেৱ েযিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত সাগৰৰ

পাৰৈল গ’ল; েতিতয়া গালীল আৰু িযহুদীয়াৰ পৰা অহা মানুহৰ দল
এটাই েতওঁক অনুসৰণ কিৰেল; 8আৰু িযৰূচােলম, ইেদামৰ যদ্দর্ নৰ
িসপাৰৰ পৰা, তুৰ আৰু চীেদানৰ চািৰওফালৰ পৰা মানুহৰ এটা বৃহৎ
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দেল েতওঁ কিৰ থকা সকেলা কমর্ৰ কথা শুিনেল আৰু েতওঁেলাক
ওচৰ চািপ আিহল

9 েতিতয়া েলাক সকলৰ সমাগম অিধক েহাৱা েদিখ, েতওঁ
েহচা-েঠলাৰ মাজত নপিৰবৰ বােব িশষয্ সকলক এখন নাও যুগুত
ৰািখবৈল আজ্ঞা িদেল 10 িকয়েনা েতওঁ অেনক েলাকক সুস্থ কৰা
েদিখ, বয্ািধেয় ধৰা সকেলােৱই েতওঁক চুবৈল েহঁচা-েঠলা কিৰ
আিছল

11 আৰু অশুিচ আত্মােবােৰ েতওঁক েযিতয়াই েদেখ, েতিতয়াই
েতওঁৰ আগত পেৰ আৰু কািন্দ কািন্দ কয়, ‘আপুিন ঈশ্বৰৰ পুত্র’
12 িকন্তু েতওঁক প্রকাশ নকিৰবৈল িসহঁতক দৃঢ়ৈক সাৱধান কিৰ
িদেল

বাৰ জনক পঁাচিন পদ িদয়া
13 পােছ েতওঁ পবর্তত উিঠ*, িয সকলক েতওঁ ইচ্ছা কিৰেল,

েতওঁেলাকক মািতেল, আৰু েতওঁেলাক েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল
14 েতিতয়া েতওঁ বাৰ জনক িনযুক্ত কিৰেল (িয সকলক েতওঁ
পঁাচিন নাম িদিছল) যােত েতওঁেলাক েতওঁৰ সেঙ্গ সেঙ্গ থািকব পােৰ
আৰু েতওঁেলাকক যােত প্রচাৰ কিৰবৈল পিঠয়াব পােৰ, 15 আৰু
েতওঁেলােক েযন ভূত েখদাবৰ বােব অিধকােৰা পাব পােৰ৷ 16 েতওঁ
িয বাৰ জনক িনযুক্ত কিৰেল, েসই েকইজন হ’ল- িচেমান, িয জনক
েতওঁ িপতৰ নাম িদিছল৷

17 িচবিদয়ৰ পুেতক যােকাব আৰু যােকাবৰ ভােয়ক েযাহন,
(এই দুজনক বেনৰগচ, অথর্াৎ েমঘ-গজ্জর্ নৰ পুেতক নাম িদেল);
18 আিন্দ্রয়, িফিলপ, বাথর্লময়, মিথ, েথামা, আলফয়ৰ পুেতক
যােকাব, থেদ্দয়, জাতীয়তাবাদী িচেমান, 19 আৰু েতওঁক শত্রুৰ
হাতত েশাধাই িদয়া ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদা

যীচুক িনন্দা কৰা, আৰু ক্ষমা েনােহাৱা পাপ
20 পাছত েতওঁ এটা ঘৰত েসামাল; আৰু পুনৰায় তাত ইমান মানুহ

েগাট খােল েয, েতওঁেলােক েভাজন কিৰব েনাৱািৰেল 21 েতওঁৰ
* 3 অধয্ায়:13 মিথ 10:1-4; লূক 10:12-16
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আত্মীয় সকেল েযিতয়া এই কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলােক
েতওঁক, ‘েতওঁ বলীয়া হ’ল’ বুিল ৈক ধিৰবৈল ওলাই গ’ল 22আৰু
িযৰূচােলমৰ পৰা অহা িবধানৰ অধয্াপক সকেল ক’েল, “েতওঁৰ
গাত েবলচবূব আেছ; আৰু ভূতৰ েসই ৰজাৰ দ্বাৰাই েতওঁ ভূতেবাৰ
েখদায়৷”

23 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ওচৰৈল মািত দৃষ্টােন্তেৰ ক’েল,
“চয়তােন চয়তানক েকেনৈক েখদাব পােৰ? 24 যিদ েকােনা ৰাজয্
িনজৰ িবৰুেদ্ধ িনেজ ভাগ ৈহ যায়, েতেনহেল েসই ৰাজয্ এক ৈহ
থািকব েনাৱােৰ 25আৰু েকােনা ঘৰ যিদ িনজৰ িবৰুেদ্ধ িনেজ ভাগ
হয়, েতেনহেল েসই ঘৰ এক ৈহ থািকব েনাৱােৰ

26 চয়তােনও যিদ িনজৰ িবৰুেদ্ধ িনেজ িথয় হয়, েতেনহেল িস
থািকব েনাৱািৰব িকন্তু তাৰ গিত অন্ত হব 27 বলৱান†জনক প্রথেম
নাবািন্ধেল, েকােনও েতওঁৰ ঘৰত েসামাই েতওঁৰ বস্তু লুট কিৰব
েনাৱােৰ; বািন্ধেলেহ েতওঁৰ ঘৰ লুট কিৰব পািৰব৷

28 মই আেপানােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, মনুষয্-সন্তান সকলৰ
সকেলা িবধৰ পাপ, আৰু ঈশ্বৰক িনন্দা কৰা িয িনন্দা, এইেবাৰ
সকেলােৰ ক্ষমা হয়; 29 িকন্তু িয েকােনােৱ পিবত্র আত্মাৰ িনন্দা কেৰ,
েসই জনৰ ক্ষমা েকােনা কােল নহ’ব; িস অনন্ত পাপৰ অিধকাৰী”
30 যীচুেৱ এই কথা েতওঁেলাকক কেল; কাৰণ েতওঁেলােক ৈকিছল,
“েতওঁৰ গাত অশুিচ আত্মা আেছ৷”

31 এেনেত‡ েতওঁৰ মাক আৰু ভােয়ক সকল আিহ, বািহৰত িথয়
ৈহ েতওঁক মািত পঠােল 32 েতিতয়া েলাক সকল েতওঁৰ চািৰওকােষ
বিহ আিছল; আৰু েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “চাওক, আেপানাৰ
মা, ভাই আৰু ভনী সকেল বািহৰত আেপানাক িবচািৰেছ”

33 তােত েতওঁ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ আই আৰু
েমাৰ ভাই সকল েকান”? 34 পাছত েতওঁৰ চািৰওফােল বিহ থকা
েলাক সকলক চাই েতওঁ ক’েল, “এওঁেলাকৈল েচাৱা, এওঁেলােকই
েমাৰ আই আৰু েমাৰ ভাই; 35 িকয়েনা িয জেন ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন
কেৰ, েসই জেনই েমাৰ ভাই, ভনী, আৰু আইেয়া হয়৷”
† 3 অধয্ায়:27 িযচ 49:24, 25 ‡ 3 অধয্ায়:31 মিথ 12:46-50; লূক 8:9-21
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4 অধয্ায়
এজন েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত

1 তাৰ পাছত যীচুেৱ সাগৰৰ তীৰত ৈগ পুনৰ উপেদশ িদবৈল
ধিৰেল েতিতয়া অিধক েলাক েতওঁৰ ওচৰত েগাট েখাৱাত েতওঁ
সাগৰৈল ৈগ এখন নাৱত উিঠ বিহল; আৰু েলাক সকল সাগৰৰ
পাৰেত ৈৰ থািকল 2 েতিতয়া েতওঁ দৃষ্টােন্তেৰ েতওঁেলাকক অেনক
উপেদশ িদেল* আৰু উপেদশ িদওঁেত েতওঁেলাকক কেল:

3 “শুনক, এজন েখিতয়েক কঠীয়া িসিঁচবৈল গ’ল 4 েতওঁ
িসেচঁােত িসেচঁােত, িকছুমান কঠীয়া আিলবাটৰ কাষত পিৰল; তােত
চৰাইেবােৰ আিহ েসইেবাৰ খঁুিট খােল 5 িকছুমান কিঠয়া অলপ মািট
থকা িশলিনত পিৰল, তােত মািট ডাঠ েনােহাৱাৰ বােব েসানকােল
গিজল৷

6 িকন্তু েযিতয়া সূযর্ উদয় হ’ল আৰু তাপ লািগল েতিতয়া িশপা
েনােহাৱা বােব,†েসইেবাৰ শুকাই গ’ল 7 িকছুমান কিঠয়া কঁাইটিনত
পিৰল; তােত কঁাইটীয়া বনেবাৰ বািঢ় উিঠ েসইেবাৰক েহিচ ধিৰেল
আৰু েসইেবাৰত এেকা ফল নধিৰল৷

8 আন িকছুমান কিঠয়া ভাল মািটত পিৰল আৰু গজািল েমিল
বািঢ় উিঠল, তােত ফল‡উৎপন্ন হ’ল৷ েসই কিঠয়ােবাৰৰ িকছুমােন
েডৰকুিৰ, িতিন কুিৰ আৰু এশ গুণৈলেক ফল উৎপন্ন কিৰেল ”
9 েতওঁ ক’েল, “যাৰ শুিনবৈল কাণ আেছ, েতওঁ শুনক”

10 তাৰ পাছত যীচু িনজর্ ন ঠাইত থকা সময়ত েতওঁৰ সঙ্গী সকেল
েসই বাৰ জন িশষয্ৰ ৈসেত ৈগ েসই দৃষ্টান্ত েকইটাৰ িবষেয় েতওঁক
সুিধেল 11 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক কেল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ িনগূঢ়-
তত্ত্ব েতামােলাকক িদয়া ৈহেছ৷ িকন্তু িয সকল েলাক বািহৰত আেছ,
েতওঁেলাকৰ আগত সকেলা কথা দৃষ্টােন্তেৰ েকাৱা ৈহেছ,
12 যােত েতওঁেলােক েযিতয়া চাই, হয়, েতওঁেলােক চাই; িকন্তু েদখা

নাপায়,
* 4 অধয্ায়:2 মিথ 13:1-33; লূক 8:4, 5৷ † 4 অধয্ায়:6 গীত 1:4; ইিফ 3:19;
কল 2:7৷ ‡ 4 অধয্ায়:8 েযা 15:5; কল 1:6, 10; ইব্রী 6:7, 8; 2 িপ 1:8৷
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আৰু যােত েতওঁেলােক েযিতয়া শুেন; হয়, শুেন, িকন্তু বুিজ নাপায়,
অনয্থা েতওঁেলােক ঘূিৰ আিহেলেহঁেতন, আৰু ঈশ্বেৰও ক্ষমা

িদেলেহঁেতন৷”
13 পাছত েতওঁ কেল, “েতামােলােক এই দৃষ্টান্ত বুজা নাই েন?

েতেনহেল সকেলা দৃষ্টান্ত েকেনৈক বুিজবা? 14 েসই েখিতয়েক
বাকয্ িসেচঁ 15 য’ত বাকয্ িসচঁা হয়, েসই আিলবাটৰ কাষত থকা
এওঁেলাক এেনকুৱা েলাক, এওঁেলােক বাকয্ শুিন উঠাৰ লেগ লেগ
চয়তােন§আিহ েতওঁেলাকৰ পৰা িসচঁা বাকয্ কািঢ় িনেয়;

16 েসইদেৰ িশলিনত িসচঁা এওঁেলাক এেনকুৱা েলাক, েতওঁেলােক
বাকয্ শুনাৰ লেগ লেগ আনেন্দেৰ গ্রহণ কেৰ, 17 িকন্তু েতওঁেলাকৰ
িশপা নথকাত, অলপ িদন মােথান থােক; পাছত বাকয্ৰ কাৰেণ েক্লশ
বা তাড়না েহাৱা মাত্রেক েতওঁেলােক িবিঘিন পায়

18আৰুআনেবাৰ কঁাইটিনত িসচঁা, এওঁেলােক বাকয্ শুনাৰ পাছত,
19 সংসাৰৰ িচন্তা, ধনৰ মায়া আৰু আন আন িবষয়ৰ েলাভ*েসামাই,
বাকয্ েহঁিচ ধেৰ; তােত েসই বাকয্ িবফল হয় 20 আৰু ভাল মািটত
িসচঁা এওঁেলাক এেনকুৱা েলাক, েতওঁেলােক বাকয্ শুিন গ্রহণ কেৰ
আৰু িত্রশ, ষািঠ আৰু এশ গুণৈক ফল উৎপন্ন কেৰ ”

21 যীচুেৱ েতওঁেলাকক আৰু কেল, “েতামােলােক ঘৰৰ িভতৰত
চািক জ্বলাই গছাৰ ওপৰত নৈথ েদাণৰ বা খাটৰ তলত থবৈল আনা
েন? িকন্তু তাক িভতৰৈল আিন গছাৰ ওপৰতেহ ৰখা হয়৷ 22 িকয়েনা
িয প্রকািশত নহব এেন েকােনা ঢািক েথাৱা বস্তু নাই†আৰু িয িবষয়
েপাহৰৈল নািহব, এেন েগাপন কিৰ ৰািখবৈলও েকােনা িবষয় নাই ৷
23 কােৰাবাৰ যিদ শুিনবৈল কাণ আেছ, েতওঁ শুনক ”

24 যীচুেৱ েতওঁেলাকক পুনৰ কেল, “েতামােলােক িক শুনা,
তাৈল মন কৰা; িয েজােখেৰ েতামােলােক েজাখা, েসই েজােখেৰ
েতামােলাকৈলেকা েজাখা হব; আৰু েতামােলাকক অিধক িদয়া হব
25 িকয়েনা যাৰ আেছ, েতওঁেকই িদয়া হব; িকন্তু যাৰ নাই, েতওঁৰ িয
আেছ, েসইিখিনও েতওঁৰ পৰা িনয়া হব ”

§ 4 অধয্ায়:15 1 িপ 5:8; ইব্রী 2:1৷ * 4 অধয্ায়:19 লূক 21:34; 1 েযা
2:16, 17৷ † 4 অধয্ায়:22 উপ 12:14; লূক 12:2; 1 কিৰ 4:5৷
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শসয্ গিজ বঢ়াৰ দৃষ্টান্ত
26 যীচুেৱ কেল, “ঈশ্ৱৰৰ ৰাজয্ এজন মানুেহ েতওঁৰ কঠীয়া

মািটত িসচঁাৰ দেৰ হয়৷ 27 েতওঁ ৰািতেয়-িদেন, েশাওঁেত উেঠােত,
েসই কঠীয়া েকেনৈক গেজ আৰু বােঢ়, েসই িবষেয় নাজােন
28 পৃিথৱীেয় িনেজ িনেজ, প্রথেম পাত, পাছত েথাৰ, তাৰ পাছত
েথাকত পুৰ েহাৱা গুিট উৎপন্ন কেৰ 29 তােত গুিট পকাৰ পাছত,
শসয্ দাবৰ সময় উপিস্থত হল বুিল জািন, েতওঁ েতিতয়া কািচ লগায়৷”

সিৰয়হ গুিটৰ দৃষ্টান্ত
30 যীচুেৱ পুনৰ ক’েল, “আিম েকেনৈক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ তুলনা

িদম, বা িক দৃষ্টােন্তেৰ এই িবষয়েটা প্রকাশ কিৰম? 31 িস এিট
সিৰয়হ গুিটৰ িনিচনা; িয গুিট মািটত িসেচঁােত, পৃিথৱীৰ আটাই
কিঠয়াতৈক সৰু; 32 িকন্তু েসই বীজ িসচঁাৰ পাছত, িস গিজ বািঢ়
আটাই উিদ্ভদতৈক ডাঙৰ হয় আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ডাল ধেৰ েয
আকাশৰ চৰাইেবােৰও আিহ তাৰ ছঁাত বাস কিৰব পােৰ ”

33 এইদেৰ অেনক দৃষ্টােন্তেৰ, যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ শুনা শিক্ত
অনুসােৰ েতওঁেলাকক বাকয্ ক’েল৷ 34 িকন্তু িবনা দৃষ্টােন্তেৰ
েতওঁেলাকক এেকা নকেল; অৱেশয্ িনজৰ িশষয্ সকলক বয্িক্তগত
ভােব সকেলা িবষয় বয্াখয্া কিৰ বুজাই িদেল

ধুমুহা বতাহ শান্ত কৰা
35 েসইিদনা গধূিল সময়ত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “আিম

িসপাৰৈল যাওঁহক৷” 36 েতিতয়া িশষয্ সকেল েলাক সকলক এিৰ ৈথ,
েতওঁ েযেনৈক নাৱত আিছল, েতেনৈকেয় যীচুক লগত ৈল গ’ল;‡
আৰুআনআন নােৱা েতওঁেলাকৰ লগতআিছল 37পাছত বৰ ধুমুহা
বতাহ ব’লাত, েঢৗৰ েকাবত নাও খন পানীেৰ পূৰ হবৈল ধিৰেল

38 েসই সময়ত েতওঁ নাৱৰ গুিৰৰফােল গঁাৰুত মূৰ িদ েটাপিন
ৈগ আিছল েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক জগাই ক’েল, “েহ গুৰু,
আিম েয এিতয়া মেৰঁা, ইয়াৈল আপুিন িচন্তা নকেৰ েন”? 39 েতিতয়া
‡ 4 অধয্ায়:36 মিথ 8:23-34; লূক 8:22-39৷
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েতওঁ উিঠ, বতাহক ডিবয়ােল আৰু সাগৰেকা ক’েল, “শািন্তেৰ িথেৰ
থাক৷” েতিতয়া বতাহ আতিৰ গ’ল, আৰু অিত শান্ত ৈহ পিৰল

40 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাক িকয় ভয়াতুৰ ৈহছা?
এিতয়াৈলেক িবশ্বাস েহাৱা নাই েন?”§ 41 তােত েতওঁেলােক ভয়ত
অিতশয় আতুৰ ৈহ ইজেন িসজেন েকাৱা-েমলা কিৰ কেল, “বতাহ
আৰু সাগেৰও েয এওঁৰ কথা মােন, এওঁ েনা েকান?”

5 অধয্ায়
ভূেত েপাৱা মানুহ এজনক সুস্থ কৰা

1 তাৰ পাছত* েতওঁেলাক সাগৰৰ িসেটা পােৰ থকা, েগৰােচনীয়া
সকলৰ অঞ্চল পােল 2 যীচুেৱ নাৱৰ পৰা নমাৰ সময়েত অশুিচ
আত্মাই ধৰা এজন মানুেহ েতওঁক লগ ধিৰব আিহল৷ িস ৈমদামৰ পৰা
ওলাই আিহিছল৷

3 েসই মানুহ জেন ৈমদামিনত িনবাস কিৰিছল৷ েকােনও েতওঁক
বািন্ধ ৰািখব পৰা নািছল, িশকিলেৰও বািন্ধ ৰািখব পৰা নািছল৷
4 েতওঁক বােৰ বােৰ েবৰী আৰু িশকিলেৰ বান্ধা ৈহিছল, িকন্তু েতওঁ
িশকিল িছিঙ েপলাই, েবৰীও েডাখৰ েডাখৰ কিৰিছল৷ েতওঁক দমন
কিৰবৈল কােৰা শিক্ত নািছল

5 প্রিতেটা ৰািত আৰু িদনত েতওঁ ৈমদামৈল যায় আৰু পবর্তত
ৈগ িচঞেৰ; আৰু িশেলেৰ িনজেক িনেজ আঘাত কেৰ 6 েযিতয়া
েতওঁ দূৈৰৰ পৰা যীচুক েদখা পােল, েতিতয়া েতওঁ েদৗিৰ আিহল আৰু
যীচুক প্রিণপাত কিৰেল৷ 7 তাৰ পাছত েতওঁ কািন্দ কািন্দ বৰ মােতেৰ
কেল, “েহ সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ পুত্র যীচু, আেপানাৰ লগত েমাৰ িক
কাম? মই আেপানাক ঈশ্বৰৰ শপত িদেছঁা, েমাক যাতনা িনিদব”
8 িকয়েনা যীচুেৱ েতওঁক ৈকিছল, “েহৰ অশুিচ আত্মা, এই মানুহ
জনৰ পৰা বািহৰ ওলা” 9 পাছত যীচুেৱ েতওঁক সুিধেল “েতাৰ নাম
িক?” তােত েসই মানুহ জেন েতওঁক ক’েল, “েমাৰ নাম বািহনী
§ 4 অধয্ায়:40 িযচ 43:2৷ * 5 অধয্ায়:1 মিথ 8:28-34; লূক 826-39৷
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িকয়েনা আিম অেনক আেছঁা” 10 পাছত যীচুেৱ েযন েসই ঠাইৰ
পৰা িসহঁতক েনেখেদ, এই কাৰেণ অেনক িবনয় কিৰ ক’েল

11 েসই সময়ত ওচৰৰ পবর্তত এজাক গাহিৰ চিৰ আিছল
12 তােত েসই ভূতেবােৰ যীচুক িবনয় কিৰ কেল, “আমাক েসই
গাহিৰেবাৰৰ িভতৰত পঠাই িদয়ক; আমাক িসহঁতৰ িভতৰত প্রেৱশ
কিৰবৈল অনুমিত িদয়ক৷” 13 তােত েতওঁ অনুমিত িদয়াৰ পাছত েসই
অশুিচ আত্মােবাৰ বািহৰ ওলাই গাহিৰেবাৰত েসামাল; েতিতয়া েসই
জাকত থকা প্রায় দুই হাজাৰ গাহিৰ বৰ েজােৰেৰ েদৗিৰ ৈগ গৰাৰ
পৰা সাগৰত পানীত পিৰ ডুিব মিৰল

14 েতিতয়া িয সকেল েসই গাহিৰৰ জাকেবাৰ তত্বাৱধান কিৰ
আিছল, েতওঁেলাক পলাই ৈগ নগৰ আৰু গঁাৱেবাৰত সম্বাদ িদেল
েতিতয়া ঘিট েযাৱাৰ ঘটনােতাৰ কথা শুিনবৈল েপাৱাত েলাক সকেল
েসই অশুিচ আত্মাই ধৰা েলাক জনক চাবৈল আিহল; 15আৰু যীচুৰ
ওচৰৈল আিহ, েসই ভূেত েপাৱা মানুহ জনক, অথর্াৎ বািহনীেয় েপাৱা
জনক কােপাৰ িপিন্ধ, শুদ্ধ মেনেৰ বিহ থকা েদখা পাই েলাক সকেল
ভয় কিৰেল৷

16 েসই ঘটনা িয সকল েলােক েদিখিছল েতওঁেলােক েলাক
সকলক, েকেনৈক িক ঘিটল আৰু ভূেত েপাৱা মানুহ জনৰ আৰু
গাহিৰেবাৰৰ িবষেয় বুজাই িদেল৷ 17 েতিতয়া েসই ঠাইৈল অহা
েলাক সকেল যীচুক েতওঁেলাকৰ অঞ্চলৰ পৰা আতিৰ যাবৈল িবনয়
কিৰেল৷

18 পাছত যীচুেৱ েযিতয়া েসই ঠাই এিৰ যাবৰ বােব নাৱত উিঠবৈল
ধেৰােত, ভূতৰ িনয়ন্ত্রণত িয জন আিছল, েসই বয্িক্ত জন ওচৰৈল
আিহ েতওঁৰ ৈসেত েতওঁক ৰািখবৈল িবনয় কিৰেল৷ 19 িকন্তু েতওঁ
েসই বয্িক্তক অনুমিত িনিদ ক’েল, “তুিম ঘৰৈল ৈগ আত্মীয় সকলৰ
ওচৰৈল েযাৱা আৰু প্রভুেৱ েতামাৰ জীৱনৈল িক কিৰেল আৰু েকেন
দয়া পালা, েসই িবষেয় েতওঁেলাকক েকাৱাৈগ ”† 20 েতিতয়া মানুহ
জেন েসই ঠাই এিৰ, যীচুেৱ েতওঁৈল িয মহৎ কমর্ কিৰেল, েসই কথা
† 5 অধয্ায়:19 গীত 66:16; িযচ 38:19
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িদকাপিল েদশত েঘাষণা কিৰবৈল ধিৰেল; তােত সকেলােৱ িবস্ময়
মািনেল

এজনী িতেৰাতাক সুস্থ কৰা আৰু যায়ীৰৰ জীেয়কক জীউৱা
21 পাছত‡ যীচুেৱ েযিতয়া নােৱেৰ আেকৗ িসপাৰৈল গ’ল, েতিতয়া

মানুহৰ বৃহৎ দল এটা েতওঁৰ ওচৰত েগাট খােল; েসই সময়ত
েতওঁ সাগৰৰ তীৰত আিছল 22 এেনেত যায়ীৰ নােমেৰ নাম-ঘৰৰ
অিধকাৰী এজেন আিহ েতওঁক েদিখ েতওঁৰ চৰণত পিৰল৷ 23 েতওঁ
বােৰ বােৰ িবনয় কিৰ যীচুক কেল, “েমাৰ েছাৱালী জনীৰ মৃতুয্ ওচৰ
চািপেছ; তাই েযন সুস্থ ৈহ জীয়াই থােক, এই কাৰেণ আপুিন আিহ,
তাইৰ গাত হাত িদয়কিহ ” 24 েতিতয়া যীচু েতওঁৰ লগত গ’ল আৰু
বহু েলাক েতওঁৰ পােছ পােছ ৈগ েতওঁক েহঁিচ-েমিল ধিৰেল

25আৰু েসই সময়ত তােত বাৰ বছৰ ধিৰ েতজ েযাৱা েৰাগ েভাগ
কিৰ থকা িতেৰাতা এজনী আিছল৷ 26অেনক েবজৰ ওচৰত িচিকৎসা
কিৰ আৰু সব্বর্স্ব খৰচ কিৰও েতওঁ সুস্থ েহাৱা নািছল, িকন্তু েবিচ
কষ্টেহ পাই আিছল৷ 27 েতওঁ যীচুৰ িবষেয় শুিন, েলাক সকলৰ মাজত
েসামাল আৰু েতওঁৰ পাছফােলিদ আিহ, েতওঁৰ কােপাৰ চুেল৷

28 িকয়েনা েতওঁ ৈকিছল, ‘মই যিদ েতওঁৰ কােপাৰ মােথান চুবৈল
পাওঁ, েতিতয়াও মই ৰক্ষা পাম’ 29 েতিতয়া েতওঁ যীচুক চুবৈল পাই,
েতওঁৰ েতজ ৈব থকা শুকাই গ’ল আৰু েতওঁ শৰীৰত েসই বয্ািধৰ
পৰা মুক্ত েহাৱা গম পােল 30 েসই সময়ত যীচুেৱ িনজৰ পৰা শিক্ত
ওলাই েযাৱা গম পাই, েলাক সকলৰ মাজত মুখ ঘূৰাই সুিধেল, “েমাৰ
কােপাৰ েকােন চুেল?” 31 তােত েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁক কেল,
“েলাক সকেল আেপানাক েহঁিচ-েমিল ধৰা েদিখও, েকােন েমাক
চুেল বুিল কয় েন?” 32 িকন্তু েসই কমর্ কৰা জনীক েদিখবৈল েতওঁ
চািৰওফােল চােল

33 েতিতয়া েসই িতেৰাতাই িনজৈল িয ঘিটল, েসই িবষেয় জািনব
েপাৱাত, ভেয়েৰ কঁিপ কঁিপ আিহ েতওঁৰ আগত পিৰল আৰু সকেলা
সতয্ কথা ক’েল৷ 34 তােত যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “আইিট, েতামাৰ
‡ 5 অধয্ায়:21 মিথ 9:18-26; লূক 8:40-56৷
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িবশ্বােসই েতামাক সুস্থ কিৰেল;§শািন্তেৰ েযাৱা আৰু সুস্থ থািক
েতামাৰ েসই বয্ািধৰ পৰা মুক্ত েহাৱা ”

35 েতওঁ এই কথা কয় থােকােত, নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী জনৰ ঘৰৰ
পৰা মানুহেবােৰ আিহ ক’েল, “েতামাৰ েছাৱালী মিৰল৷ গুৰুক পুনৰ
িকয় কষ্ট িদয়া?”

36 িকন্তু েযিতয়া েসই বাকয্ যীচুৰ কাণত পিৰল, েতওঁ নাম-
ঘৰৰ অিধকাৰী জনক কেল, “ভয় নকিৰবা; িবশ্বাস মােথান ৰাখা ”
37 পাছত িপতৰ, যােকাব আৰু যােকাবৰ ভােয়ক েযাহন িকন্তু
েতওঁেলাকৰ বািহেৰ আন কােকা েতওঁৰ লগত থািকব িনিদেল
38 েতওঁেলােক নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী জনৰ ঘৰৈল আিহ তােত ক্রন্দন
আৰু বৰ িবলাপ কৰােবাৰক েদিখেল

39 পাছত যীচুেৱ িভতৰৈল েসামাই, েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতামােলােক িকয় িবলাপ আৰু ক্রন্দন কিৰছা? 40 েছাৱালী জনী
মৰা নাই, েটাপিনতেহ আেছ ” তােত েতওঁেলােক েতওঁক হঁািহেল
িকন্তু েতওঁ সকেলােক বািহৰ কিৰ, েছাৱালী জনীৰ মাক-েদউতাক
আৰু েতওঁৰ সঙ্গী সকলক লগত ৈল, িয ঠাইত েছাৱালী জনী আিছল,
েসই ঠাইৈল গ’ল

41 পাছত েতওঁ েছাৱালী জনীৰ হাতত ধিৰ তাইক কেল, “টািলথা
কুমী”; অথর্াৎ, “আইিট, মই েতামাক কওঁ, উঠা ” 42 েসই মুহুওর্ েত
েছাৱালী জনীেয় উিঠ েখাজ কািঢ়েল, (িকয়েনা তাইৰ বয়স বাৰ বছৰ
ৈহিছল) ৷ েতিতয়া েতওঁেলােক অিতশয় িবস্ময় মািনেল 43 পাছত
এই কথা েযন েকােনও নাজােন, তাৰ বােব েতওঁ েতওঁেলাকক এেন
দৃঢ় আজ্ঞা িদেল আৰু তাইক েকােনা েখাৱা বস্তু িদবৈল ক’েল

6 অধয্ায়
যীচুেৱ িনজ নগৰত অগ্রাহয্ েহাৱা

1 তাৰ পাছত যীচুেৱ েসই ঠাইৰ পৰা ওলাই, িনজ নগৰৈল* আিহল
আৰু েতওঁৰ িশষয্ সকেলা েতওঁৰ পােছ পােছ আিহল 2 পাছত
§ 5 অধয্ায়:34 মাকর্ 10:52; লূক 7:50; 17:19৷ * 6 অধয্ায়:1 মিথ
13:53-58; লূক 4:16-30৷
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েযিতয়া িবশ্রামবাৰ আিহল, েতওঁ নাম-ঘৰত উপেদশ িদবৈল ধিৰেল
তােত বহুেলােক শুিন, েতওঁৰ কথাত িবস্ময় মািন কেল, “েতওঁ
এইেবাৰ িশক্ষা ক’ৰ পৰা পােল? ঈশ্ৱেৰ েতওঁক িদয়া এেন জ্ঞান
েকেনকুৱা? আৰু েতওঁৰ হাতৰ দ্বাৰাই েয এইৰূেপ পৰাক্রম কাযর্েবাৰ
সািধত হয়, এইেবাৰ েনা িক? 3 ই েসই বাৈঢ় নহয় েন? মিৰয়মৰ পুত্র
আৰু যােকাব, েযািচৰ, িযহূদা আৰু িচেমানৰ ককােয়ক নহয় েন?
ইয়াৰ ভনী েকইজনীও আমাৰ ইয়াত নাই েন?” এইদেৰ েতওঁেলােক
েতওঁত িবিঘিন পােল

4 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক কেল, “আেপান েদশ, আেপান
জ্ঞািত আৰুআেপান ঘৰৰ বািহেৰ, আন েকােনা ঠাইত এজন ভাববাদী
মযর্দাহীন নহয় ” 5 েসই ঠাইত েতওঁ েকইজনমান নিৰয়াৰ গাত হাত
িদ, েতওঁেলাকক সুস্থ কৰাৰ বািহেৰ তাত আন এেকা পৰাক্রম কাযর্
কিৰব েনাৱািৰেল৷ 6 েতওঁেলাকৰ অিবশ্বাসত েতওঁ িবস্ময় মািনেল
পাছত েতওঁ চািৰওফালৰ গঁাৱৈল ৈগ উপেদশ িদেল

পঁাচিন সকলক পিঠওৱা
7 যীচুেৱ েতওঁৰ েসই বাৰ জন পঁাচিনক ওচৰৈল মািত আিনেল,

আৰু দুজন দুজনৈক েতওঁেলাকক পিঠয়াই িদেল৷ েতওঁেলাকক
অশুিচ আত্মােবাৰৰ ওপৰত ক্ষমতা িদ, 8 এই আেদশ িদেল েয,
েতওঁেলােক েযন বাটত যাত্রা কেৰঁােত িনজৰ লাখুিট ডালত বািহেৰ
লগত আন এেকা নাৰােখ আৰু েতওঁেলােক েযন লগত িপঠা বা
েজােলাঙা বা টঙািলত পইচা, এইেবাৰ নলয়; 9 আৰু দীঘল েচালাও
েযন িনিপেন্ধ, িকন্তু েতওঁেলােক ভিৰত েচেণ্ডল িপন্ধক

10 যীচুেৱ েতওঁেলাকক পুনৰ কেল, “েতামােলােক েযিতয়া এখন
ঘৰত েসােমাৱা, েতিতয়া েসই ঠাইৰ পৰা ওলাই েনােযাৱাৈলেক, েসই
ঘৰেত থািকবা 11 িকন্তু ঠাইৰ মানুেহ যিদ েতামােলাকক গ্রহণ নকেৰ
আৰু েতামােলাকৰ কথাও নুশুেন, েতেনহেল েসই ঠাইৰ পৰা ওলাই
যাওঁেত েসই ঠাইৰ েলাক সকলৰ িবপেক্ষ প্রমাণ স্ৱৰূেপ েতামােলাকৰ
ভিৰ-তলুৱাৰ ধুিল েজাকািৰ েপলাবা ”

12 পাছত েতওঁেলােক ওলাই ৈগ মানুহেবাৰক মন-পালটন†
† 6 অধয্ায়:12 িযিহ 18:30-32; পঁা 17:30; 26:20৷
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কিৰবৈল প্রচাৰ কিৰেল; 13 বহুত ভূত েখদােল আৰু বহুত নিৰয়া
েলাকৰ গাত েতল সািন, েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেল

েযাহন বাপ্তাইজকক বধ কৰা
14 এেনদেৰ যীচুৰ নাম চািৰওফােল প্রখয্াত হবৈল ধিৰেল; তাৰ

পাছত‡ েহেৰাদ ৰজােয়া এই কথােবাৰ শুিনবৈল পােল৷ িকছুমান
েলােক ক’ব ধিৰেল েয, “েযাহন বাপ্তাইজক মৃত েলাকৰ মাজৰ
পৰা জীিৱত হ’ল; এই েহতুেক েতওঁ এইেবাৰ পৰাক্রম কাযর্ সাধন
কিৰব পািৰেছ” 15 িকন্তু অনয্ িকছুমােন ক’েল, “েতওঁ এিলয়া”;
আন েকােনাবাই কেল, “পুৰিণ কালৰ  ভাববাদী সকলৰ িনিচনা েতেৱঁা
এজন ভাববাদী”

16 িকন্তু েহেৰােদ এইেবাৰ কথা শুিন কেল, “েযাহন, িয জনৰ
মই মূৰ েছদন কিৰেলঁা, েতওঁেহ উিঠল” 17 িকয়েনা েহেৰােদ িনেজ
মানুহ পিঠয়াই েযাহনক ধিৰ আিন বন্দীশালত বন্ধ কিৰ ৰািখিছল৷
এইদেৰ েতওঁক বন্দী কৰাৰ কাৰণ আিছল েহেৰািদয়া, িয জনী েতওঁৰ
িনজ ভাই িফিলপৰ ভাযর্া আিছল আৰু এইজনী েহেৰািদয়াৰ বােবই
েতওঁক বন্দী কিৰিছল; কাৰণ েহেৰােদ েহেৰািদয়াক িবয়া কৰাইিছল৷

18 আৰু েযাহেন েহেৰাদক ৈকিছল, “তুিম ভাইৰ পত্নীক িনজৰ
লগত স্ত্রীৰূেপ েয ৰািখছা, এয়া িবধান সন্মত নহয়” 19 এই কথাৰ
কাৰেণ েহেৰািদয়া েতওঁৰ িবেৰাধী ৈহিছল, আৰু েতওঁক বধ কিৰবৈল
ইচ্ছা কিৰিছল, িকন্তু বধ কিৰব পৰা নািছল 20 িকয়েনা েহেৰােদ
েযাহনক ভয় কিৰিছল আৰু জািনিছল েয, েযাহন এজন ধাির্মক
আৰু পিবত্র েলাক৷ েসেয়েহ েহেৰােদ েতওঁক িনৰাপেদ ৰািখবৈল যত্ন
কিৰিছল৷ েযিতয়া েতওঁ েযাহনৰ িশক্ষা শুিনিছল, েতিতয়া েসই িশক্ষাই
েতওঁক িবচিলত কিৰিছল আৰু আনেন্দেৰ েতওঁৰ কথা শুিনিছল

21 িকন্তু এেন এটা িদন আিহল, েসইিদনা েহেৰািদয়াই িনজৰ
কাৰেণ কাম কিৰবৈল এক সুেযাগ পােল: েহেৰােদ িনজৰ জন্ম
িদনৰ িদনা েতওঁৰ িবষয়া, েসনাপিত, আৰু গালীল প্রেদশৰ প্রধান
েলাক সকলক ৈনশ-েভাজৈল িনমন্ত্রণ কিৰিছল৷ 22তােত েহেৰািদয়াৰ
‡ 6 অধয্ায়:14 মিথ 14:1-12৷
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আেপান জীেয়ক িভতৰৈল আিহল আৰু নািচ নািচ, েহেৰাদ আৰু
েতওঁেৰ ৈসেত েভাজনত বহা সকলক সন্তুষ্ট কিৰেল৷ েতিতয়া ৰজাই
তাইক ক’েল, “তুিম িয ইচ্ছা কৰা েমাক েখাজা, মই তােক েতামাক
িদম”

23 আৰু শপত খাই তাইক ক’েল, “েমাক িযহেক েখাজা, মই
তােকই িদম, আনিক েমাৰ ৰাজয্ৰ আধা অংশও মই িদম৷” 24 েতিতয়া
তাই বািহৰৈল ৈগ িনজৰ মাকক সুিধেল, “মই িক খুিজম?” েতওঁ
ক’েল, “েযাহন বাপ্তাইজকৰ মূৰ ” 25 েতিতয়া তাই েবগাই ৰজাৰ
ওচৰৈল আিহ ক’েল, “মই এিতয়াই বাপ্তাইজক েযাহনৰ মূৰেটা এখন
থালত আিন েমাক িদয়ােটা ইচ্ছা কেৰঁা ”

26 তােত ৰজা েশাকাতুৰ হ’ল িকন্তু িনজৰ শপতৰ কাৰেণ আৰু
েভাজনত বহা সকলৰ সনূ্মখত তাইক বিঞ্চত কিৰবৈল ইচ্ছা নকিৰেল,
27 তােত ৰজাই েযাহনৰ মূৰ আিনবৈল ৰক্ষক েসনা এজনক আজ্ঞা
িদ পিঠয়ােল েতিতয়া েসই েসনা ৈগ বন্দীশালত েযাহনৰ মূৰ েছদন
কিৰেল, 28 আৰু েযাহনৰ মূৰেটা এখন থালত আিন েছাৱালী জনীক
িদেল আৰু তাই ৈগ তাইৰ মাকক িদেল 29 পাছত েতওঁৰ িশষয্
সকেল এই কথা শুিনবৈল েপাৱাত েতওঁৰ মৃতেদহেটা ৈল গ’ল আৰু
ৈমদাম িদেল

পঁাচ হাজাৰ মানুহক খুউৱা৷
30 পাছত পঁাচিন সকেল যীচুৰ ওচৰত েগাট খােল আৰু

েতওঁেলােক িয িয কিৰিছল আৰু িয িয িশকাইিছল, েসই সকেলা
িবষয় েতওঁৰ আগত বণর্না কিৰেল 31 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক
কেল, “েতামােলােক অকেল এখন িনজর্ ন ঠাইৈল েযাৱা আৰু তােত
িকছুকাল িবশ্রাম কৰা৷” িকয়েনা েসই সময়ত ইমান মানুহ অহা-
েযাৱা কিৰ আিছল েয, েতওঁেলােক অৱসৰ লবৈল আৰু েভাজন
কিৰবৈলেকা িজৰিণ েপাৱা নািছল 32 েতিতয়া িশষয্ সকল নাৱত
উিঠ অকেল িনজর্ ন ঠাই এখনৈল গ’ল

33 িকন্তু বহু মানুেহ েতওঁেলাকক েযাৱা েদিখেলআৰু েতওঁেলাকক
িচিন পােল৷ েসেয়েহ েতওঁেলাকক েদখা েলাক সকেল আটাই নগৰৰ
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পৰা বােমেৰ তাৈল েবগাই গ’ল, আৰু েতওঁেলাকতৈক আেগ ৈগ
তাত উপিস্থত হ’ল 34 েযিতয়া যীচু পাৰৈল আিহল, েতিতয়া েতওঁ
বহু েলাকক তাত উপিস্থত ৈহ থকা েদিখেল আৰু েতেখত সকলক
েদিখ েতওঁৰ মৰম লািগল; িকয়েনা েতেখত সকল ৰখীয়া েনােহাৱা
েমৰৰ িনিচনা আিছল৷ েতওঁ েতেখত সকলক অেনক উপেদশ িদবৈল
ধিৰেল

35 পাছত§ িদনৰ েশষ ভাগত েতওঁৰ িশষয্ সকল ওচৰৈল আিহ
ক’েল, “এই ঠাই িনজর্ ন আৰু সময় বহু পলম ৈহ গ’ল; 36 গিতেক
েলাক সকলক এিতয়া িবদায় িদয়ক, েতিতয়া েতেখত সকেল ওচৰৰ
গঁাৱৈল ৈগ িনজৰ কাৰেণ েখাৱা বস্তু িকিনব পািৰব৷”

37 িকন্তু যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক
েতেখত সকলক খাবৈল িদয়া৷” তােত েতওঁেলােক েতওঁক কেল,
“আিম ৈগ দুশ আধিল (দীনাৰ) ৰ িপঠা িকিন েতেখত সকলক খাবৈল
িদম েন”? 38 িকন্তু েতওঁ িশষয্ সকলক ক’েল, “েতামােলাকৰ লগত
েকইটা িপঠা আেছ”? পাছত েতওঁেলােক িবচাৰ ৈল কেল, “পঁাচটা
িপঠা আৰু দুটা মাছ আেছ”

39 েতিতয়া েকচা বনৰ ওপৰত সকেলােক জুম জুমৈক বিহবৈল
েতওঁ আেদশ িদেল 40 তােত েতওঁেলােক এশ এশ আৰু পঞ্চাশ
পঞ্চাশ কিৰ েগাট বািন্ধ বিহল 41 েতিতয়া েতওঁ েসই পঁাচটা িপঠা
আৰু দুটা মাছ ৈল স্বগর্ৈল চাই, আশীবর্াদ*কিৰেল; আৰু েলাক
সকলক ভগাই িদবৈল িপঠা ভািঙ ভািঙ িশষয্ সকলক িদ থািকল;
আৰু মাছ দুটাও সকেলােক ভাগ কিৰ িদেল 42 তােত সকেলােৱ
খাই তৃপ্ত হ’ল 43 পাছত েতওঁেলােক েডাখৰা-ডুখিৰ িপঠা আৰু
মাছেবাৰ তুিল বাৰটা পািচ ভৰােল 44 েসই িপঠা েভাজন কৰা মানুহ
পঁাচ হাজাৰ আিছল

পানীৰ ওপৰত েখাজ কঢ়া
§ 6 অধয্ায়:35 মিথ 14:15-36; লূক 9:12-17; েযা 6:5-21 * 6 অধয্ায়:41
মিথ 26:26; লূক 24:30৷
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45 তাৰ পাচত যীচুেৱ েলাক সকলক িবদায় িদ থােকােত, েতওঁৰ
িশষয্ সকলক নাওত উিঠ েতওঁ েযাৱাৰ আগেত িসপােৰ থকা ৈবৎ-
ৈচদা নগৰৈল যাবৰ বােব আগ্রেহেৰ আজ্ঞা িদেল 46 তাৰ পাছত
েতওঁ েতওঁেলাকৰ পৰা িবদায় ৈল প্রাথর্না† কিৰবৈল পবর্তৰ ওপৰৈল
গ’ল 47 সিন্ধয়া সময়ত েসই নাও খন সাগৰৰ মাজত পাইিছল আৰু
েতওঁ অকেল বামত অ◌ািছল

48 পাছত েতওঁ েদিখেল েয, িশষয্ সকেল বতাহৰ িবপৰীেত
অিত কেষ্টেৰ ব’ঠা বাই নাওত ৈগ আেছ৷ যীচুেৱ িনশা চতুথর্ পৰ
মানত, সাগৰৰ ওপেৰিদ েখাজকািঢ় েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহ,
েতওঁেলাকক পাছ েপলাই যাবৈল ইচ্ছা কিৰেল 49 িকন্তু সাগৰৰ
ওপৰত েতওঁক েখাজকািঢ় অহা েদিখ েতওঁেলােক ভূত বুিল ভািব,
িচঞিৰ উিঠল; 50 িকয়েনা েতওঁক েদিখ সকেলােৰ উগুল-থুগুল
লািগিছল েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকৰ ৈসেত কথা হ’ল আৰু কেল,
“সাহস ৰাখা; মইেহ হয়, ভয় নকিৰবা”

51 পাছত েতওঁ িশষয্ সকলৰ লগত নাৱত উিঠল আৰু বতােহা
নাইিকয়া হ’ব ধিৰেল তােত েতওঁেলােক মনেত অিতশয় িবস্ময়
মািনেল; 52 িকয়েনা েতওঁেলােক িপঠাৰ িবষেয় বুিজ নাপােল, কাৰণ
বুিজ নাপাবৈল েতওঁেলাকৰ মন কিঠন কৰা হ’ল

53 তাৰ পাছত েতওঁেলােক পাৰ ৈহ িগেনচৰৎ প্রেদশ পােল, আৰু
তােত নাও খন লগােল 54 আৰু েতওঁেলােক নাৱৰ পৰা নািম
আেহােত েসই ঠাইৰ মানুহেবােৰ যীচুক িচিন পােল৷ 55 েতওঁেলােক
েবগাই ৈগ েসই অঞ্চলৰ চািৰওফােল থকা েৰাগী সকলক খাটত তুিল
আিনেল, আৰু েতওঁ িয ঠাইত আেছ বুিল শুিনেল, তাৈলেক েৰাগী
সকলক িনবৈল ধিৰেল

56 েতওঁ িয িয নগৰ আৰু গঁাৱৈল ৈগিছল, েসই সকেলা ঠাইেত
নিৰয়া সকলক হােট-বজােৰ থেল, আৰু প্রাথর্না কিৰেল যােত
েতওঁেলােক েতওঁৰ কােপাৰৰ দিহ মােথান চুবৈল পায়; এইদেৰ
িযমােন চুেল, সকেলােৱ ৰক্ষা পােল
† 6 অধয্ায়:46 মাকর্ 1:35৷
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7 অধয্ায়
অশুিচতাৰ িবষেয় িশক্ষা

1তাৰ পাছত িযৰূচােলমৰ পৰা অহা েকইজনমান িবধানৰ অধয্াপক
ফৰীচী সকলৰ ৈসেত আিহ যীচুৰ ওচৰত েগাট খােল৷

2 েতওঁেলােক েতওঁৰ েকইজনমান িশষয্ক অশুিচ অথর্াৎ হাত
নুধুৱাৈক েভাজন কৰা েদিখিছল 3 িকয়েনা ফৰীচী আৰু আন ইহুদী
সকেল হাত ভালৈক নুধুেল েভাজন নকেৰ; এই িনয়মক েতওঁেলাকৰ
পিৰচাৰক সকেল পুৰুেষ পুৰুেষ চিল অহা িবিধৰ িনিচনাৈক মািন
চেল 4 আৰু বজাৰৰ পৰা আিহ গা েনােধাৱা পযর্য্ন্ত েতওঁেলােক
েভাজন নকেৰ৷ ইয়াৰ উপিৰ েতওঁেলােক মািন চিলবৈল গ্রহণ কৰা
বহু ৰীিত আেছ অথর্াৎ েতওঁেলােক বয্ৱহাৰ কৰা বািট, েলাটা, িপতলৰ
পাত্র আিদৰ লগেত েভাজন শয়ন কৰা ঠাইেবাৰ পানীেৰ ধুই েলাৱা
িনয়মেবােৰা কেঠাৰ ভােব পালন কেৰ

5 েতিতয়া ফৰীচী আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল েতওঁক সুিধেল,
“আেপানাৰ িশষয্ সকেল পিৰচাৰক সকেল পালন কৰা পূবর্পুৰুষৰ
িবিধৰ দেৰ আচৰণ নকৰাৈক, অশুিচ হােতেৰ িকয় েভাজন কেৰ”?

6 েতিতয়া েতওঁ ক’েল, “আেপানােলাক কপটীয়া সকলৰ িবষেয়
িযচয়াই ভালৈকেয় ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰিছল, েতওঁ িলিখিছল -
‘এই মানুহেবােৰ ওঁেঠেৰ েমাক সন্মান কেৰ,
িকন্তু েতওঁেলাকৰ মন েমাৰ পৰা দুৈৰত থােক
7 েতওঁেলােক অনথর্কৰূেপ েমাক ভিক্ত কেৰ,
আৰু মানুহৰ ৰীিত নীিতেবাৰ আজ্ঞা বুিল িশকায়৷’

8আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা এিৰ, েলাক সকলৰ পুৰুেষ পুৰুেষ
চিল অহা িবধান মািনেছ” 9 েতওঁ পুণৰ ক’েল, “আেপানােলােক
এইদেৰ আেপানােলাকৰ পুৰুেষ পুৰুেষ চিল অহা িবধান মািনবৰ
বােব, ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা ভালৈকেয় অগ্রাহয্ কিৰেছ 10 িকয়েনা েমািচেয়
ক’েল, ‘তুিম েতামাৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কৰা’ আৰু ‘িয েকােনােৱ
িপতৃ-মাতৃৰ অিহেত কুবচন েবােল, েতওঁ িনশ্চেয় মৰক’
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11 িকন্তু আেপানােলােক কয় - ‘িয েকােনােৱ িনজৰ িপতৃ বা
মাতৃক কয়, েমাৰ িয িয বস্তুেৰ আেপানােলাকৰ সহায় হব পািৰেলঁা
হয়, েসইেবাৰ কব্বর্ান (ঈশ্বৰক দান)*কৰা ৈহেছ; 12 েতেনহেল
েতওঁ িপতৃ বা মাতৃক পুনৰ সন্মান কৰাৰ প্রেয়াজন নাই’; 13 এইদেৰ
আেপানােলােক পুৰুেষ পুৰুেষ প্রচিলত ৈহ অহা িবিধৰ কাৰেণ
ঈশ্বৰৰ বাকয্ মূলয্হীন কিৰেছ ইয়াৰ উপিৰ এেন ধৰণৰ বহু কাম
আেপানােলােক কেৰ ”

14 পাছত যীচুেৱ েলাক সকলক ওচৰৈল মািত আিন আেকৗ
ক’েল - “আেপানােলাক সকেলােৱ েমাৰ কথা শুনক আৰু বুিজ
লওঁক 15 বািহৰৰ পৰা মানুহৰ িভতৰৈল েসামাই অশুিচ কিৰব পৰা
েকােনা বস্তু নাই; িকন্তু মানুহৰ িভতৰৰ পৰা িয িয বািহৰৈল ওলাই,
েসইেবােৰেহ মানুহক অশুিচ কেৰ † 16কােৰাবাৰ যিদ শুিনবৈল কাণ
আেছ, েতওঁ শুনক”

17 পাছত েতওঁ েলাক সকলৰ ওচৰৰ পৰা ৈগ ঘৰত েসামাল,
েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকেল েসই দৃষ্টান্তেটাৰ অথর্ েতওঁক সুিধেল
18 তােত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােকা ইমান অবুজ
েন? বািহৰৰ পৰা মানুহৰ িভতৰৈল িযেবাৰ বস্তু েসামায়, েসইেবােৰ
মানুহক অশুিচ কিৰব েনাৱােৰ, 19 িকয়েনা েসইেবাৰ বস্তু হৃদয়ত
েসামাই নাযায়, েসইেবাৰ েপটত েসামাই েশৗচৰ দ্বাৰা বািহৰ ৈহ যায়;
এই কথাষােৰা েতামােলােক বুিজ েপাৱা নাই েন?” এইদেৰ েতওঁ
খাব পৰা সকেলা বস্তুেক শুিচ বুিল ক’েল 20 েতওঁ পুনৰ ক’েল,
“মানুহৰ পৰা িয ওলায় েসইেবােৰ মানুহক অশুিচ কেৰ 21 িকয়েনা
িভতৰৰ পৰা, অথর্াৎ মানুহৰ মনৰ পৰা কুিচন্তা, বয্িভচাৰ, চুৰ, নৰ-
বধ, 22 পৰস্ত্রী গমণ, েলাভ, দুষ্টতা, ছল, কামািভলাষ, কু-দৃষ্টি, িনন্দা,
অহংকাৰ, মুখর্তা, এইেবাৰ ওলায় 23 এই সকেলা মন্দ িভতৰৰ পৰা
ওলায়; আৰু এইেবােৰই মানুহক অশুিচ কেৰ ”

এজনী অনা-ইহুদী িতেৰাতাৰ জীেয়কক সুস্থ কৰা
* 7 অধয্ায়:11 ঈশ্বৰক দান কৰা ৈহেছ৷ † 7 অধয্ায়:15 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত
িলখা আেছ 16 পদ: কােৰাবাৰ যিদ শুিনবৈল কাণ আেছ, েতওঁ শুনক৷
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24 পাছত েতওঁ তাৰ পৰা উিঠ, তুৰ আৰু চীেদানৰ সীমাৈল আতিৰ
গ’ল তােত এটা ঘৰত েসামাই, েকােনও নজনাৈক থািকবৈল ইচ্ছা
কিৰেল, িকন্তু লুকাই থািকব েনাৱািৰেল 25 িয গৰাকী িতেৰাতাৰ
জীেয়কক অশুিচ আত্মাই ধিৰিছল, েসই গৰাকী িতেৰাতাই যীচুৰ
িবষেয় শুিন ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ চৰণত পিৰল 26 েসই িতেৰাতা
গৰাকী গ্রীক আিছল আৰু জািতত চৰৈফনীকীয়া তাইৰ জীেয়কৰ
পৰা ভূত েখদাবৈল তাই েতওঁক অনুেৰাধ কিৰেল

27 েতিতয়া েতওঁ তাইক ক’েল, “প্রথেম ল’ৰাহঁত খাই তৃপ্ত হওক;
িকয়েনা ল’ৰাহঁতৰ েখাৱা বস্তু কুকুৰৰ আগত েপলাই িদয়া উিচত
নহয়” 28 িকন্তু তাই উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “হয় প্রভু, তথািপ
েমজৰ তলত থকা কুকুেৰ ল’ৰাহঁতৰ উফিৰ পৰােবাৰ খাবৈল পায়”

29 তােত েতওঁ তাইক ক’েল, “এই কথাৰ কাৰেণ তুিম েযাৱা,
েতামাৰ জীেয়ৰাৰ পৰা ভূত বািহৰ ৈহ ওলাই গ’ল ” 30 পােছ, তাই
িনজৰ ঘৰৈল ৈগ েদিখেল েয, েছাৱালী জনী শযয্াত শুই আেছ আৰু
ভূত ওলাই গুিচ গ’ল

কলা আৰু েখানা মানুহ এজনক সুস্থ কৰা
31 আেকৗ েতওঁ তুৰৰ সীমাৰ পৰা ওলাই, চীেদান ৈহ িদকাপিলৰ

সীমাৰ মােজিদ গালীল সাগৰৈল আিহল 32 েতিতয়া মানুহেবােৰ কলা
আৰু েখানা মানুহ এজনক েতওঁৰ ওচৰৈল ৈল আিহল আৰু মানুহ
জনৰ গাত হাত িদবৈল েতওঁক িবনয় কিৰেল

33 েতিতয়া েতওঁ েসই মানুহ জনক িভৰৰ মাজৰ পৰা আতৰাই
িনেল আৰু মানুহ জনৰ কাণ দুখনত আঙুিল িদ; 34 থুইেৰ িজভা চুই
স্বগর্ৈল চাই হুমুিনয়াহ কািঢ় ক’েল- “ইফফাথা, অথর্াৎ মুকিল হওক”
35 েতিতয়া েতওঁৰ কাণ মুকিল হ’ল; আৰু িজভােৰা বান্ধ আতিৰল,
েতওঁ েপান ৈহ কথা ক’বৈল ধিৰেল

36 পাছত এই কথা কােকা নক’বৈল েতওঁ েতওঁেলাকক আজ্ঞা
িদেল; িকন্তু েতওঁ িযমােনই িনেষধ কিৰেল, িসমােনই অিধকৈক
েতওঁেলােক েঘাষণােহ কিৰবৈল ধিৰেল; 37 আৰু েতওঁেলােক
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অিতশয় িবস্ময় মািন ক’েল, “েতওঁ সকেলােবাৰ ভালদেৰই কিৰেল;
েতওঁ কলােকা শুিনবৈল আৰু েবাবােকা কথা ক’বৈল শিক্ত িদেয়”

8 অধয্ায়
প্রায় চািৰ হাজাৰ মানুহক খাবৈল িদয়া

1 েসই সময়ত* বহু মানুহ দেল দেল আিহ েতওঁৰ ওচৰত েগাট
খাব ধিৰেল, িকন্তু েতওঁেলাকৰ খাবৈল এেকা নািছল৷ েতিতয়া যীচুেৱ
িনজৰ িশষয্ সকলক ওচৰৈল মািত ক’েল, 2 “এই েলাক সকলৈল
েমাৰ মৰম লািগেছ; িকয়েনা এওঁেলাক েমাৰ লগত আিজ িতিন িদন
ধিৰ আেছ আৰু এওঁেলাকৰ লগত খাবৈল এেকা নাই 3 যিদ মই
েতওঁেলাকক িনজৰ িনজৰ ঘৰৈল লেঘােন িবদায় িদওঁ, েতেনহেল
বাটত হয়েতা অেচতন ৈহ যাব! িকয়েনা েকােনা েকােনা েলাক দুৈৰৰ
পৰা আিহেছ” 4 েতিতয়া েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁক ক’েল, “এই
েলাক সকল তৃপ্ত হব পৰাৈক এেন িনজর্ ন ঠাইত ইমানেবাৰ িপঠা আিম
ক’ৰ পৰা েযাগাৰ কিৰব পািৰম?”

5 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতামােলাকৰ েকইটা িপঠা
আেছ?” েতওঁেলােক ক’েল, “সােতাটা” 6 েতিতয়া েতওঁ েলাক
সকলক মািটত বিহবৈল আেদশ িদেল পাছত েতওঁ েসই সােতাটা
িপঠা ৈল স্তুিত কিৰ, ভািঙ িবলাই িদবৈল েতওঁৰ িশষয্ সকলক িদেল;
তােত েতওঁেলােক েলাক সকলক িবলাই িদেল

7 আৰু েতওঁেলাকৰ লগত অলপ সৰু মােছা আিছল; েতওঁ েসই
মাছিখিনেকা আশীবর্াদ কিৰেল আৰু িবলাই িদবৈল ক’েল 8 তােত
েলাক সকেল খাই তৃপ্ত হ’ল তাৰ পাছত েতওঁেলােক ৈৰ েযাৱা
টুকুৰােবাৰৰ সােতাটা ভৰা পািচ তুিল ল’েল 9 তােত েতওঁেলাক প্রায়
চািৰ হাজাৰ মানুহ আিছল তাৰ পাছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক িবদায়
িদেল; 10 েতওঁ িশষয্ সকলৰ ৈসেত নাৱত উিঠল আৰু দলমনুথাৰ
অঞ্চলৈল গ’ল

ফৰীচী সকলৰ িশক্ষাৈল সাৱধান কেৰঁাৱা
* 8 অধয্ায়:1 মিথ 15:32-39
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11 েতিতয়া† ফৰীচী সকল ওলাই আিহল আৰু েতওঁেৰ ৈসেত তকর্ -
িবতকর্ কিৰবৈল ধিৰেল েতওঁেলােক েতওঁক পৰীক্ষা কৰাৰ উেদ্দেশয্
স্বগর্ৰ পৰা েকােনা এটা পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচািৰেল 12তােত েতওঁ
আত্মাত বৰৈক হুমুিনয়াহ েপলাই ক’েল, “এই কালৰ েলাক সকেল
িকয় পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচােৰ? মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ,
এই কালৰ েলাক সকলক েকােনা িচন িদয়া নহ’ব ” 13 পােছ েতওঁ
েতওঁেলাকক এিৰ আেকৗ নাৱত উিঠ িসপাৰৈল গুিচ গ’ল

14 েতিতয়া িশষয্ সকেল লগত িপঠা ল’বৈল পাহিৰেল
েতওঁেলাকৰ লগত এটা িপঠাৰ বািহেৰ নাৱত এেকােৱই নািছল
15 এেনেত েতওঁ সতকর্ কিৰ েতওঁেলাকক আজ্ঞা িদ ক’েল, “চাবা,
েতামােলােক ফৰীচী সকলৰ খিমৰ আৰু েহেৰাদৰ খিমৰৈল সাৱধান
হ’বা ”

16 তােত িশষয্ সকেল ইজেন িসজেন যুিক্ত সহকােৰ েকাৱা-
েমলা কিৰ ক’েল, “অ! আমাৰ িপঠা নাই ” 17 যীচুেৱ এই িবষেয়
জািনবৈল েপাৱাত েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাকৰ িপঠা েনােহাৱা
েহতুেক, েতামােলােক িকয় যুিক্ত-তকর্ কিৰছা? েতামােলােক
এিতয়াৈলেক বুিজ েপাৱা নাই েন? এিতয়াৈলেক েতামােলাকৰ হৃদয়
কিঠন কিৰ ৰািখছা েন?

18 েতামােলাকৰ চকু আেছ িকন্তু েনেদখা? েতামােলাকৰ কাণ
আেছ িকন্তু নুশুনা? েতামােলাকৰ মনত নপেৰ েন? 19 মই
েযিতয়া পঁাচ হাজাৰ মানুহৰ মাজত পঁাচটা িপঠা ভািঙ িদিছেলঁা,
েতিতয়া েতামােলােক ৈৰ েযাৱা টুকুৰা-টুকুৰেবাৰৰ েকইটা পািচ তুিল
ৈলিছলা?” েতওঁেলােক ক’েল, “বাৰটা”

20 “আৰু েযিতয়া চািৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজত সােতাটা িপঠা ভািঙ
িদিছেলঁা, েতিতয়া েতামােলােক ৈৰ েযাৱা টুকুৰা-টুকুৰেবাৰৰ েকইটা
পািচ তুিল ৈলিছলা?” েতওঁেলােক ক’েল, “সােতাটা” 21 েতিতয়া
েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতেনহেল েতামােলােক এিতয়াৈলেক
বুজা নাই েন?”
† 8 অধয্ায়:11 মিথ 16:1-12
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এজন অন্ধক চকু িদয়া
22 পাছত েতওঁেলাক ৈবৎ-ৈচদা গঁাৱৈল আিহল৷ েলাক সকেল

এজন মানুহক যীচুৰ ওচৰৈল আিনেল আৰু েতওঁক চুই িদবৈল িবনয়
কিৰেল 23 েতিতয়া েতওঁ েসই অন্ধ জনক হাতত ধিৰ গঁাৱৰ বািহৰৈল
ৈল গ’ল তােত েতওঁৰ চকুত থুই িদেল আৰু শৰীৰ চুই সুিধেল-
“িকবা েদিখছা েন?”

24 েতিতয়া েতওঁ চকু তুিল চাই ক’েল, “েলাক সকলক েদখা
পাইেছা; িকন্তু েতওঁেলাক েখাজকািঢ় ফুৰা গছৰ িনিচনা ” 25 েতিতয়া
যীচুেৱ েতওঁৰ চকু পুনৰ হােতেৰ স্পশর্ কিৰেল আৰু েতওঁ চকু েমিল
িদয়াত, সকেলা পুনৰুদ্ধাৰ েহাৱা পােল আৰু সকেলােক স্পষ্টৈক
েদিখেল 26 পাছত যীচুেৱ েতওঁক িনজৰ ঘৰৈল পঠাই িদ ক’েল,
“নগৰত েনােসামাবা ”

যীচু েসই অিভিষক্ত জনা; যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ
িবষেয় জেনাৱা

27 পাছত‡ যীচু েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত চীজািৰয়া-িফিলপীৰ
গাওঁেবাৰৈল ওলাই গ’ল৷ বাটত েতওঁ িনজৰ িশষয্ সকলক সুিধেল,
“মানুহেবােৰ েমাক েকান বুিল কয়?” 28 েতিতয়া েতওঁেলােক
ক’েল- “িকছুমােন ‘েযাহন বাপ্তাইজক’; িকছুমােন ‘এিলয়া’; আৰু
আন িকছুমােন ভাববাদী সকলৰ মাজৰ এজন বুিল কয় ”

29 েতিতয়া েতওঁেলাকক সুিধেল, “িকন্তু েতামােলােক েনা েমাক
েকান বুিল ভাবা?” িপতেৰ উত্তৰ িদ েতওঁক ক’েল, “আপুিন খ্রীষ্ট,
েসই অিভিষক্ত জন ” 30 েতিতয়া এই িবষেয় কােৰা আগত নকবৈল
যীচুেৱ েতওঁেলাকক সাৱধান কিৰ িদেল

31 েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক কবৈল ধিৰেল েয, মানুহৰ পুত্রই
বহু কষ্ট েভাগ কিৰব লািগব, েতওঁ পিৰচাৰক সকলৰ দ্বাৰা অগ্রাহয্
হ’ব আৰু প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল েতওঁক বধ
কিৰব; তােত িতিন িদনৰ িদনা পুনৰাই জীয়াই উিঠব লািগব 32 েতওঁ
‡ 8 অধয্ায়:27 মিথ 16:13-28; লূক 9:18-28



মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া 8 অধয্ায়:33 xxx মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া 9 অধয্ায়:3

এই কথা স্পষ্টভােৱ ক’েল েতিতয়া িপতেৰ েতওঁক এফলীয়াৈক িন,
অনুেযাগ কিৰব ধিৰেল

33 িকন্তু েতওঁ ঘুিৰ, িনজৰ িশষয্ সকলক চাই িপতৰক ডিবয়াই
ক’েল, “েমাৰ ওচৰৰ পৰা গুিচ যা চয়তান! তই ঈশ্বৰৰ কথা নাভািব,
মানুহৰ কথােহ ভািবছ ” 34 পাছত েতওঁ িনজৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত
েলাক সকলক ওচৰৈল মািত আিন ক’েল, “েকােনােৱ যিদ েমাৰ
পাছত আিহবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ িনজেক িনেজ দমন কৰক, আৰু
িনজৰ কু্রচ তুিল§ৈল েমাৰ পােছ পােছ আহক

35 িকয়েনা িয েকােনােৱ িনজৰ জীৱন ৰক্ষা কিৰব েখােজ, েতওঁ
তাক েহৰুৱাব; িকন্তু িয েকােনােৱ েমাৰ আৰু শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ
িনজৰ জীৱন েহৰুৱায়, েতওঁ েসই জীৱন ৰক্ষা কিৰব * 36 কাৰণ
েকােনা এজন মানুেহ েগােটই জগত খন েপাৱাৰ পাছেতা যিদ িনজৰ
জীৱন েহৰুৱাই, েতেনহেল েতওঁৰ িক লাভ? 37 িকয়েনা মানুেহ
আেপান জীৱনৰ সলিন িক িদব পােৰ?

38 কাৰণ এই কালৰ বয্িভচাৰী আৰু পাপী েলাকৰ সনু্মখত িয
েকােনােৱ েমাক আৰু েমাৰ বাকয্ত লাজ পায়, মানুহৰ পুত্র েযিতয়া
স্বগর্ৰ পিবত্র দূত সকলৰ ৈসেত েতওঁৰ িপতৃৰ প্রতােপেৰ আিহব,
েতিতয়া েতেৱঁা েসই মানুহত লাজ পাব ”

9 অধয্ায়
1 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ,

ইয়াত উপিস্থত থকা েলাক সকলৰ মাজৰ িকছুমােন ঈশ্বৰৰ ৰাজয্
পৰাক্রেমেৰ অহা েনেদখাৈলেক মৃতুয্ৰ েসাৱাদ নাপাব৷”

যীচুেৱ অনয্ৰূপ ধৰা
2 তাৰ* ছয় িদনৰ পাছত যীচুেৱ েকৱল িপতৰ, যােকাব আৰু

েযাহনক লগত ৈল এটা ওখ পবর্তৰ ওপৰৈল উিঠ গ’ল; তােত
েতওঁেলাকৰ সনু্মখত েতওঁ ৰূপান্তিৰত হ’ল 3 েতওঁৰ বস্ত্র উজ্বল
§ 8 অধয্ায়:34 েৰা 6:6; গালা 2:20, 5:24, 6:14 * 8 অধয্ায়:35 2 তী
2:11, 12 * 9 অধয্ায়:2 মিথ 16:13-28; লূক 9:18-27
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আৰু এেন বগা ৈহিছল েয পৃিথৱীৰ েকােনা েধাবাই েতেন বগা কিৰব
েনাৱােৰ

4 েতিতয়া েমািচৰ ৈসেত এিলয়াই েতওঁেলাকক েদখা িদেল, আৰু
যীচুৰ লগত কথা-বতৰা হ’ল 5 তােত িপতেৰ মাত লগাই যীচুক
ক’েল, “ৰিব্ব, ইয়াত থকা আমাৰ ভাল; আিম আেপানাৈল এটা,
েমািচৈল এটা, এিলয়াৰ বােব এটা, এইদেৰ িতিনটা পঁজা সােজঁা ”
6 িকয়েনা িক কব লািগিছল, েসই িবষেয় িপতেৰ নাজািনিছল; কাৰণ
েতওঁেলাকৰ বৰ ভয় লািগিছল

7 েতিতয়া এেডাখৰ েমেঘ েতওঁেলাকক ছঁা কিৰ ধিৰেল; আৰু েসই
েমঘৰ পৰা এই বাণী শুনা গ’ল, “এওঁ েমাৰ িপ্রয় পুত্র, এওঁৰ কথা
শুনা” 8 পাছত েতওঁেলােক অকস্মােত চািৰওফালৈল চাই, যীচুৰ
বািহেৰ আন কােকা েদখা নাপােল৷

9 পাছত েতওঁেলাক পবর্তৰ পৰা নািম আেহােত, যীচুেৱ
েতওঁেলাকক এই আজ্ঞা িদেল, “েতামােলােক িয িয েদিখলা, মানুহৰ
পুত্র মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা পুনৰায় নুঠাৈলেক এই িবষেয় কােকা
নক’বা” 10 তােত েতওঁেলােক েসই কথা মািন লেল িকন্তু ‘মৃতুয্ৰ
পৰা পুনৰুত্থান’ িক হয়, এই িবষেয় িনজৰ মাজেত সুধা-সুিধ কিৰেল

11 পাছত েতওঁেলােক যীচুক সুিধেল, “এিলয়া প্রথেম আিহব
লােগ বুিল িবধানৰ অধয্াপক সকেল িকয় কয়?” 12 তােত েতওঁ
েতওঁেলাকক ক’েল, “এই কথা বাস্তিৱক েয এিলয়াই প্রথেম আিহ
সকেলােক পুনঃপ্রিতষ্ঠা কেৰ; েতেনহ’েল মানুহৰ পুত্রৰ িবষেয়ও
েনা েকেনৈক িলখা আেছ েয, েতওঁ অেনক দুখেভাগ কিৰব আৰু
েতওঁক অৱেহলা কৰা হ’ব? 13 িকন্তু মই েতামােলাকক কওঁ েয,
এিলয়া আিহল আৰু েতওঁৰ িবষেয় েযেনৈক িলখা আেছ, েতেনৈক
মানুহেবােৰ িনজ ইচ্ছা অনুসােৰ েতওঁৈল কিৰেল ”

ভুেত ধৰা এটা ল’ৰাক সুস্থ কৰা
14 পাছত েযিতয়া েতওঁেলাক অনয্ িশষয্ সকলৰ ওচৰৈল আিহল,

েতিতয়া েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল অেলখ মানুেহ আিহ িভৰ কিৰ
থকা েদিখেল আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল তােত েতওঁেলাকৰ
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ৈসেত তকর্ -িবতকর্ কিৰ আিছল 15 েতিতয়া েলাক সকেল যীচুক
েদিখ অিতশয় চমৎকৃত হ’ল আৰু েতওঁৰ ওচৰৈল েবগাই ৈগ
েতওঁক আদৰিণ জনােল৷ 16 েতিতয়া েতওঁ িশষয্ সকলক সুিধেল,
“েতামােলােক এওঁেলাকৰ লগত িক িবষয়ত তকর্ -িবতকর্ কিৰ আছা?”

17 েতিতয়া েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা এজন েলােক েতওঁক উত্তৰ
িদেল, “েহ গুৰু, মই আেপানাৰ ওচৰৈল েমাৰ পুত্রক আিনেলা;
অশুিচ আত্মাই তাৰ তাত প্রেৱশ কিৰ তাক কথা কবৈল বাধা কেৰ৷
18 েসই কাৰেণ তাৰ কঁপিন উেঠ আৰু তাক তলৈল েপলাই িদেয়;
তাৰ মুখৰ পৰা েফন ওলায় আৰু য’েত তাক ধেৰ, ত’েত তাক
আছাৰ মািৰ েপলায়; েতিতয়া তাৰ মুেখিদ েফন ওলায়, আৰু িস দঁাত
কৰেচ িস খীণাই ৈগেছ; েসেয়েহ তাক েখদাবৈল আেপানাৰ িশষয্
সকলৰ আগত িনেবদন কিৰিছেলঁা, িকন্তু েতওঁেলােক েনাৱািৰেল ”
19 েতিতয়া যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েহ অল্পিবশ্বাসী
বংশ, মই েতামােলাকৰ লগত িকমান কাল থািকম? িকমান কালেনা
েতামােলাকক সিহম? েতওঁক েমাৰ ওচৰৈল আনা৷”

20 তােত েতওঁেলােক ল’ৰা জনক েতওঁৰ ওচৰৈল আিনেল
আৰু তােত ভূতৰ আত্মাই যীচুক েদখাৰ লেগ লেগ লৰা জনক
মুচিৰ েপলােল, আৰু তােত িস মািটত পিৰ মুেখিদ েফন উিলয়াই,
ছটফটাবৈল ধিৰেল 21 েতিতয়া যীচুেৱ ল’ৰা জনৰ েদউতাকক
সুিধেল, “ইয়াৰ এেন অৱস্থা েহাৱা িকমান িদন হ’ল?” তােত েতওঁ
ক’েল, “িশশু কালেৰ পৰা ৈহেছ; 22 আৰু এই আত্মাই তাক নষ্ট
কিৰবৈল বােৰ বােৰ জুই আৰু পানীেতা েপলায়; িকন্তু আপুিন যিদ
িকবা কিৰব পােৰ েতেনহেল আমাৈল কৃপা কিৰ উপকাৰ কৰক ”

23 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “যিদ পােৰ বুিল ক’লা েয!
িবশ্বাস কৰা জনৰ বােব সকেলা সম্ভৱ ”† 24 েতিতয়া েসই ল’ৰা
জনৰ বােপেক িৰিঙয়াই ক’েল, “িবশ্বাস কিৰেছঁা; েমাৰ অিবশ্বাসৰ
প্রিতকাৰ কৰক!” 25 েতিতয়া যীচুেৱ মানুহৰ দলেটাক এেকলেগ
ল’িৰ অহা েদিখ, েসই অশুিচ আত্মাক ডিবয়াই ক’েল, “েহ েবাবা
আৰু কলা আত্মা, মই েতাক আজ্ঞা িদেছঁা, তই ইয়াৰ পৰা বািহৰ
† 9 অধয্ায়:23 গীত 22:1-18; িযচ 53:3-10; দা 9:26; লূক 24:26
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ওলাই যা; পুনৰ ইয়াত প্রেৱশ নকিৰিব৷” 26 েতিতয়া িস আটাহ পািৰ
ল’ৰা জনক বৰৈক েমােচাৰা মািৰ বািহৰ ওলাল; আৰু ল’ৰা জন
েদিখবৈল মৰাৰ িনিচনা েহাৱাত, বহুত মানুেহ ক’েল, “িস মিৰল”
27 িকন্তু যীচুেৱ হাতত ধিৰ তাক উঠােল আৰু েতিতয়া িস উিঠ বিহল

28 পাছত েতওঁ ঘৰৰ িভতৰত প্রেৱশ কেৰঁােত েতওঁৰ িশষয্
সকেল গুপুেত েতওঁক সুিধেল, “আিম েসই আত্মােটাক িকয় েখদাব
েনাৱািৰেলঁা?” 29 তােত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “প্রাথর্নাৰ
অিবহেন আন েকােনা উপােয়েৰ এইিবধক েখদাব েনাৱািৰ ”

যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় িদ্বতীয় বাৰ জেনাৱা
30 পাছত েতওঁেলােক েসই ঠাইৰ পৰা ওলাই, গালীল প্রেদশৰ

মােজিদ যাত্রা কিৰেল, িকন্তু যীচুেৱ ইচ্ছা কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ
যাত্রাৰ কথা েকােনও েযন নাজােন 31 িকয়েনা েতওঁ িনজৰ িশষয্
সকলক িশক্ষা িদ ৈকিছল, েবােল ‘মানুহৰ পুত্রক মানুহেবাৰৰ হাতত
েশাধাই িদয়া হ’ব, েতওঁেলােক েতওঁক বধ কিৰব আৰু বধ কৰাৰ
িতন িদনৰ পাছত েতওঁ পুনৰায় উিঠব’ 32 িকন্তু েতওঁেলােক েসই
কথা নুবুিজেল, আৰু েতওঁক সুিধবৈলেকা ভয় কিৰেল

নম্রতা আৰু েপ্রমৰ িবষেয় িশক্ষা
33 এইদেৰ েতওঁেলাক কফৰনাহূমৈল আিহল পাছত েতওঁ ঘৰ

েসামাই েতওঁেলাকক সুিধেল, “েতামােলােক বাটত িক েকাৱা-েমলা
কিৰিছলা?” 34 িকন্তু েতওঁেলাক িনজম িদ থািকল; িকয়েনা েকান
েশ্রষ্ঠ, ‡ েসই িবষেয় বাটত েতওঁেলােক পৰস্পেৰ েকাৱা-েমলা কিৰ
আিহিছল 35তােত েতওঁ বিহল, আৰু বাৰ জন পঁাচিনক মািত ক’েল,
েকােনােৱ যিদ প্রথম হ’বৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ সকেলােৰ েশষ আৰু
সকেলােৰ পিৰচাৰক হ’ব

36 েতিতয়া েতওঁ িশশু এজনক ৈল আিহল আৰু েতওঁেলাকৰ
মাজত থেল৷ 37 তাৰ পাছত তাক েকালাত ৈল েতওঁেলাকক ক’েল,
“িয েকােনােৱ এেন িশশু এিটক েমাৰ নােমেৰ গ্রহণ কেৰ; েতওঁ
‡ 9 অধয্ায়:34 মাকর্ 11:22-24; লূক 17:5, 6; েযা 11:40
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েমােকই গ্রহণ কেৰ আৰু িয েকােনােৱ েমাক গ্রহণ কেৰ, েতওঁ
েমাক পেঠাৱা জনক গ্রহণ কেৰ ”

38 েতিতয়া েযাহেন েতওঁক ক’েল, “েহ গুৰু, আেপানাৰ নােমেৰ
ভূতেবাৰক েখেদাৱা এজনকআিম েদিখেলঁা; িকন্তু েতওঁ আমাৰ পােছ
পােছ নহাত, আিম েতওঁক িনেষধ কিৰেলঁা ” 39 েতিতয়া যীচুেৱ
ক’েল, “েতওঁক িনেষধ নকিৰবা; িকয়েনা েমাৰ নােমেৰ পৰাক্রম
কাযর্ কৰাৰ পাছত, েসানকােল েমাৰ িনন্দা কিৰব পৰা েকােনা নাই

40 কাৰণ িয জন আমাৰ িবপক্ষ নহয়, েতওঁ আমাৰ সপক্ষ 41 িয
েকােনােৱ খ্রীষ্টৰ েলাক বুিল েতামােলাকক এবািট পানীেক খুৱায়,
মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, েতওঁ িনজৰ পুৰস্কাৰ েকােনামেত
েনেহৰুৱাব

42 িকন্তু িয েকােনােৱ েমাত িবশ্বাস কৰা এই িশশু সকলৰ মাজৰ
এজনেৰা িবিঘিন জন্মায়, েতওঁৰ িডিঙত জঁাত আঁিৰ, সাগৰত েপলাই
িদয়াই েতওঁৰ বােব ভাল হ’ব 43-44 যিদ েতামাৰ হাত, েতামাৰ
িবিঘিনৰ কাৰণ হয়, েতেনহেল েসই হাত কািট েপেলাৱা; দুহতীয়া
ৈহ নৰকৰ নুনুমুৱা জুইৈল েযাৱাতৈক, েকাঙা ৈহ জীৱনত েসােমাৱা
েতামাৰ ভাল

45-46 যিদ েতামাৰ ভিৰ, েতামাৰ িবিঘিনেবাৰৰ কাৰণ হয়,
েতেনহেল েসই ভিৰ কািট েপেলাৱা; দুটা ভিৰেৰ নৰকত েপেলাৱা
েহাৱাতৈক, েখাৰা ৈহ জীৱনত েসােমাৱা েতামাৰ ভাল

47 আৰু েতামাৰ চকুেৱা যিদ েতামাৰ িবিঘিনৰ কাৰণ হয়,
েতেনহেল তােকা উিলয়াই েপেলাৱা; দু-চকুৱা ৈহ, নৰকত েপেলাৱা
েহাৱাতৈক, এচকুৱা ৈহ, ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েসােমাৱা েতামাৰ ভাল
48 িকয়েনা েসই ঠাইত েপাক নমেৰ আৰু জুইেয়া নুনুমায়৷

49 িকয়েনা প্রিতজনক অিগ্নৰূপ েলােণেৰ লুণীয়া কৰা হ’ব
50 েলাণ উত্তম; িকন্তু যিদ েলাণৰ েসাৱাদ নাইিকয়া হয়, েতেনহেল
তাক িকেহেৰ লুণীয়া কৰা যাব? েতামােলাকৰ অন্তৰত েলাণ ৰাখা,
আৰু পৰস্পেৰ শািন্তেৰ থাকা ”§

§ 9 অধয্ায়:50 েৰা 12:18; 14:19; 2 কৰ 13:11
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10 অধয্ায়
তয্াগ-পত্রৰ িবষেয় িশক্ষা

1তাৰ পাছত* যীচুেৱ েসই ঠাই এিৰ যদ্দর্ নৰ িসপােৰ থকা িযহুদীয়াৰ
সীমাৈল গ’ল; আৰু েলাক সকল আিহ আেকৗ েতওঁৰ ওচৰত েগাট
খােল৷ েতওঁ িনজৰ অভয্াস অনুযায়ী েতওঁেলাকক পুনৰ উপেদশ িদব
ধিৰেল

2 েতিতয়া ফৰীচী সকল আিহ েতওঁক সুিধেল, “পুৰুেষ িনজৰ
িতেৰাতাক তয্াগ কৰােতা িবধান সন্মত হয় েন?” এই প্রশ্ন েতওঁক
পৰীক্ষা কিৰবৰ বােব সুিধিছল 3 েতিতয়া েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল,
“েমািচেয় আেপানােলাকক িক আজ্ঞা িদেল?” 4 েতওঁেলােক ক’েল,
“এটা প্রমাণ পত্র িলিখ িদ তাইক তয্াগ কিৰবৈল েমািচেয় পুৰুষক
অনুমিত িদেল ”†

5 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “আেপানােলাক কিঠন মনৰ েলাক
েহাৱাৰ কাৰেণ েতওঁ এই আজ্ঞা আেপানােলাকৰ বােব িলিখেল,
6 িকন্তু সৃষ্টিৰ আিদেত ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক পুৰুষ আৰু স্ত্রী কিৰ
স্রিজেল
7 ‘এই েহতুেক পুৰুেষ িনজৰ িপতৃ-মাতৃক এিৰ েতওঁৰ ভাযর্য্াত আসক্ত

হব,
8 আৰু দুেয়া এক েদহ হ’ব ‡গিতেক েতওঁেলাক, পুনৰ দুজন নহয়,

িকন্তু এক েদহ ’
9 এেতেক ঈশ্বেৰ যাক েযাগ কিৰ িদেল, েতওঁক েকােনা মানুেহ

িবেয়াগ নকৰক ”
10 পাছত েতওঁেলাক েযিতয়া ঘৰত আিছল, িশষয্ সকেল এই

িবষেয় আেকৗ েতওঁক সুিধেল 11 তােত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল,
“িয মানুেহ িনজৰ ভাযর্াক তয্াগ কিৰ আন এজনীক িবয়া কৰায়, েতওঁ
তাইৰ িবৰুেদ্ধ বয্িভচাৰ কেৰ৷ 12আৰু যিদ তাই িনজৰ স্বামীক তয্াগ
কিৰ আন েলাকৰ ৈসেত িবয়া হয়, েতেনহেল তােয়া বয্িভচাৰ কেৰ ”

* 10 অধয্ায়:1 মিথ 19:1-12 † 10 অধয্ায়:4 িদ্ব িব 24:1; মিথ 5:31; ‡ 10
অধয্ায়:8 আিদ 1:27; 2:24
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িশশু সকলক আশীবর্াদ কৰা
13 পাছত§ েলাক সকেল িশশুেবাৰক স্পশর্ কৰাৰ আশােৰ

েতওঁৰ ওচৰৈল ৈল আিহল, িকন্তু েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁেলাকক
ডিবয়ােল 14 েতিতয়া যীচুেৱ েদখা পাই েতওঁেলাকৰ ওপৰত কুিপত
ৈহ ক’েল, “িশশু সকলক েমাৰ ওচৰৈল আিহব িদয়া, িনেষধ
নকিৰবা; িকয়েনা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ এওঁেলাকৰ িনিচনা এজনৰ বােবেহ

15 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, িয েকােনােৱ িশশুৰ িনিচনা
ৈহ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ গ্রহণ নকেৰ, েতওঁ েকােনামেত তাত প্রেৱশ কিৰব
েনাৱািৰব ” 16 পাছত েতওঁ িসহঁতক েকালাত ল’েল আৰু িসহঁতৰ
গাত হাত িদ আশীবর্াদ কিৰেল

ধন-সম্পিত্ত আৰু অনন্ত জীৱনৰ িশক্ষা
17 পাছত েতওঁ যাত্রা আৰম্ভ কেৰঁােত, এজন মানুেহ েতওঁৰ

ওচৰৈল েবগাই আিহ েতওঁৰ আগত আঁঠু ৈল সুিধেল, “েহ সৎ গুৰু,
অনন্ত জীৱনৰ অিধকাৰী হ’বৈল মই িক কিৰব লািগব?” 18 যীচুেৱ
ক’েল, “েমাক সৎ িকয় বুিলছা? ঈশ্বৰত বািহেৰ সৎ েকােনা নাই
19 তুিম এই আজ্ঞােবাৰ িনশ্চয় জানা েয: নৰ-বধ নকিৰবা, বয্িভচাৰ
নকিৰবা, চুৰ নকিৰবা, িমছা সাক্ষী িনিদবা, প্রবঞ্চনা নকিৰবা আৰু
িনজৰ িপতৃ-মাতৃক সন্মান কিৰবা৷”

20 মানুহ জেন ক’েল, “েহ গুৰু, েডকা কালেৰ পৰা মই এই
সকেলােবাৰ আজ্ঞা পালন কিৰ আিহেছঁা ” 21 েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁৈল চােল আৰু েতওঁক েপ্রম কিৰ ক’েল, “এটা িবষয় েতামাৰ
বাকী আেছ; তুিম ৈগ েতামাৰ সব্বর্স্ব েবিচ দিৰদ্র সকলক দান কৰা,
েতিতয়ােহ স্বগর্ত েতামাৰ ধন হ’ব৷ তাৰ পাছত আহা, েমাক অনুসৰণ
কৰা ” 22 েসই কথাত েতওঁৰ মুখ ক’লা পিৰল, আৰু েতওঁ বৰ দুিখত
ৈহ গুিচ গ’ল, িকয়েনা েতওঁ বহু ধন-সম্পিত্ত থকা মানুহ আিছল

23 পাছত যীচুেৱ চািৰওফােল চাই িশষয্ সকলক ক’েল, “ধনী
েলােক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত প্রেৱশ কৰা েকেন দুঃসাধয্!” 24 েতওঁৰ েসই
কথাত িশষয্ সকেল িবস্ময় মািনেল িকন্তু যীচুেৱ পুনৰ েতওঁেলাকক
§ 10 অধয্ায়:13 মিথ 19:13-30; লূক 18:15-30
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ক’েল, “েহ সন্তান সকল, িয সকেল ধনত ভাৰসা কেৰ,*েতওঁেলাক
ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েসােমাৱা েকেন দুঃসাধয্! 25 ধনী েলাক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত
প্রেৱশ কৰাতৈক, েবজীৰ িবন্ধাইিদ উট সৰিক েযাৱাই উজু ”

26 তােত েতওঁেলােক অিতশয় িবস্ময় মািন ইজেন িসজেন েকাৱা-
কুই কিৰ েতওঁক সুিধেল, “েতেনহেল েকােন পিৰত্রাণ পাব?”
27 যীচুেৱ েতওঁেলাকৰ ফােল চাই ক’েল, “মানুহৰ বােব অসাধয্
হয়; িকন্তু ঈশ্বৰৰ বােব নহয়; িকয়েনা ঈশ্বৰৰ বােব সকেলা সাধয্ ”
28 িপতেৰ েতওঁক ক’বৈল ধিৰেল, “চাওক, আিম সকেলােক এিৰ,
আেপানাৰ পােছ পােছ আিহেলঁা ”

29 যীচুেৱ ক’েল, “মই েতামােলাকক সতয্ৰূেপ কওঁ, েকােনােৱ
যিদ েমাৰ কাৰেণ বা েমাৰ শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ ঘৰ-বাৰী, ভাই-
ভনী, িপতৃ-মাতৃ, সন্তান, মািট তয্াগ কিৰ আিহেছ, 30 েতেনহেল
েতওঁেলােক এইেবাৰৰ সলিন এশ গুণ ওেভাতাই পাব তাড়না েভাগ
কিৰ হেলও এই জগতত এশ গুণ ঘৰ-বাৰী, ভাই, ভনী, মাতৃ, সন্তান
আৰু মািট পাব; ইয়াৰ উপিৰ পৰকালত অনন্ত জীৱন পাব 31 িকন্তু
আগ েহাৱা সকলৰ অেনক েলাক পাছ হ’ব আৰু পাছ েহাৱা সকল
আগ হ’ব ”

যীচুেৱ িনজৰ মৃতুয্ আৰু পুনৰুত্থানৰ িবষেয় তৃতীয় বাৰ জেনাৱা
32 তাৰ পাছত† েতওঁেলােক িযৰূচােলমৈল েযাৱা বােটেৰ যাত্রা

কিৰ আিছল; আৰু যীচু েতওঁেলাকৰ আেগ আেগ ৈগ আিছল৷
এেনেত িশষয্ সকেল িবস্ময় মািনেল, আৰু পােছ পােছ েযাৱা
সকলেৰা ভয় লািগল েতিতয়া েতওঁ আেকৗ বাৰ জন পঁাচিনক
চপাই ৈল, িনজ জীৱনত িযেবাৰ ঘটনা অলপেত ঘিটবলগীয়া আেছ,
েসই িবষয়েবাৰ েতওঁেলাকক ক’বৈল ধিৰেল, 33 “েচাৱা, আিম
িযৰূচােলমৈল যাত্রা কিৰেছঁা; আৰু মানুহৰ পুত্রক প্রধান পুেৰািহত
আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ হাতত েশাধাই িদয়া হ’ব৷ েতওঁেলােক
েতওঁক েদাষী কিৰ প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা িদ অনা-ইহুদী সকলৰ হাতত
েশাধাই িদব৷ 34 েতওঁেলােক েতওঁক িবদ্রূপ কিৰব, আৰু েতওঁৰ গাত
* 10 অধয্ায়:24 গীত 52:7; 62:10; 1 তীম 6:17 † 10 অধয্ায়:32 মিথ
20:17-34; লূক 18:31-43
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থুই েপলাব, েতওঁক চাবুেকেৰ েকাবাব আৰু বধ কিৰব; িকন্তু িতন
িদনৰ পাছত েতওঁ পুনৰায় উিঠব ”

যােকাব আৰু েযাহনৰ িনেবদন আৰু যীচুৰ উত্তৰ
35 পাছত িচবিদয়ৰ পুেতক যােকাব আৰু েযাহেন েতওঁৰ

ওচৰৈল আিহ ক’েল, “েহ গুৰু, আিম আেপানাক িযহেক েখােজা,
তােক েযন আপুিন আমাৰ বােব কিৰব আিম এেন ইচ্ছা কেৰঁা ”
36 েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই েতামােলাকৰ বােব িক কৰােতা
েতামােলােক ইচ্ছা কৰা?” 37 েতওঁেলােক ক’েল, “আেপানাৰ
প্রতাপৰ ৰাজত্বত আমাৰ এজেন েযন আেপানাৰ েসঁা হােত আৰু
এজেন েযন বাওঁহােত বিহবৈল পায়, এেন অনুমিত িদয়ক ”

38 িকন্তু যীচুেৱ েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলােক িক
খুিজছা, েসই িবষেয় নাজানা মই িয পাত্রত পান কেৰঁা, েতামােলােক
েসই পাত্রত পান কিৰব পািৰবা েন? নতুবা মই িয বািপ্তস্মেৰ
বাপ্তাইিজত হওঁ, েতামােলােকও তােৰ বাপ্তাইিজত হ’ব পািৰবা েন?”
39 েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “আিম পািৰম ” েতিতয়া যীচুেৱ
েতওঁেলাকক ক’েল, “মই িয পাত্রত পান কেৰঁা, তাত েতামােলােকও
পান কিৰবা; আৰু মই িয বািপ্তেস্মেৰ বাপ্তাইিজত হওঁ, েতামােলােকও
তােৰ বাপ্তাইিজত হ’বা 40 িকন্তু েকান জন েমাৰ েসঁা হােত বা
বাওঁহােত বিহব, েসই িবষেয় কবৈল েমাৰ ক্ষমতা নাই, িকন্তু িয
সকলৰ বােব যুগুত কৰা ৈহেছ, েতওঁেলাককেহ িদয়া হ’ব ”

41 আন দহ জেন এই কথা শুিন, যােকাব আৰু েযাহনৈল
কুিপত হ’ব ধিৰেল 42 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ওচৰৈল মািত ক’েল,
“অনা-ইহুদী সকলৰ শাসনকতর্ া ৰূেপ িয সকল গণয্, েতওঁেলােক
েতওঁেলাকৰ ওপৰত প্রভুত্ব কেৰ; আৰু িবষয়া সকেল েতওঁেলাকৰ
ওপৰত ক্ষমতা চলায়, ইয়াক েতামােলােক জানা

43 িকন্তু েতামােলাকৰ মাজত েতেন নহয়৷ েতামােলাকৰ মাজত
িয েকােনােৱ মহান হ’বৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ েতামােলাকৰ পিৰচাৰক
হওক, 44আৰু েতামােলাকৰ মাজত িয েকােনােৱ েশ্রষ্ঠ হ’বৈল ইচ্ছা
কেৰ, েতওঁ সকেলােৰ দাস হওক 45 িকয়েনা মানুহৰ পুত্র েসৱা
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শুশ্রূষা পাবৰ বােব নহয়, িকন্তু েসৱা শুশ্রূষা কিৰবৈল আৰু অেনকৰ
মুিক্তৰ মূলয্ৰ অেথর্ িনজৰ প্রাণ িদবৈলেহ আিহল ”‡

অন্ধ বাৰতীময়ক চকু িদয়া
46 তাৰ পাছত েতওঁেলাক িযৰীেহা নগৰৈল আিহল েতওঁ িয

সময়ত িনজৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত বহু েলাকৰ লগত িযিৰেহা নগৰৰ
পৰা ৈগ আিছল, েসই সময়ত পথৰ দঁািতত তীময়ৰ পুেতক বাৰতীময়
নামৰ এজন অন্ধ িভখাৰী বিহ আিছল 47 েসই বােটিদ নাচৰতীয়া
যীচু আিহ থকা বুিল শুিন, েতওঁ আটাহ পািৰ ক’বৈল ধিৰেল, “েহ
দায়ুদৰ সন্তান যীচু, েমাক দয়া কৰক!” 48 তােত অন্ধ মানুহ জনক
মেন মেন থািকবৈল অেনক েলােক ডিবয়ােল; িকন্তু েতওঁ অিধকৈক
আটাহ পািৰ ক’েল, “েহ দায়ুদৰ সন্তান, েমাক দয়া কৰক!”

49 েতিতয়া যীচুেৱ থমিক ৈৰ েতওঁক মািত আিনবৈল আজ্ঞা িদেল৷
েতিতয়া েলাক সকেল েসই অন্ধক ক’েল- “ভয় নকিৰবা, উঠা! েতওঁ
েতামাক মািতেছ ” 50তােত েতওঁ িনজৰ কােপাৰ েপলাই, জঁাপ মািৰ
উিঠ, যীচুৰ ওচৰৈল আিহল

51 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক উত্তৰ িদ সুিধেল, “মই েতামাৰ বােব িক
কৰােতা েতামাৰ ইচ্ছা?” তােত েসই অন্ধই েতওঁক ক’েল, “ৰবু্বিণ,
মই েযন েদিখবৈল পাওঁ ” 52 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “েযাৱা৷
েতামাৰ িবশ্বােসই েতামাক ৰক্ষা কিৰেল ” েতওঁ েতিতয়াই দৃষ্টি পােল
আৰু েতওঁ ৈগ থকা পেথেৰ েতওঁক অনুসৰণ কিৰ যাব ধিৰেল

11 অধয্ায়
যীচুৰ জয়-যাত্রা

1 েযিতয়া েতওঁেলাক িযৰূচােলমৰ ওচৰৰ ৈজতুন পবর্তৰ কাষত
থকা ৈবৎফগী আৰু ৈবথিনয়া পােল, েতিতয়া যীচুেৱ িনজৰ িশষয্
সকলৰ মাজৰ দুজনক আগত পিঠয়াই িদেল; 2 আৰু েতওঁেলাকক
এই আেদশ িদ ক’েল - “েতামােলােক সনু্মখৰ গাওঁখন ৈল েযাৱা৷
‡ 10 অধয্ায়:45 িযচ 53:11, 12; দা 9:26; গালা 3:13, 14; 1 তীম 2:6
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তাত েতামােলােক েসামাওঁেতই, েকােনা মানুেহ েকিতয়াও নুঠা এটা
গাধ েপাৱািল বািন্ধ েথাৱা েদিখবা; েসই েপাৱািলেটা েমাৰ বােব
আনাৈগ 3 েকােনাবাই যিদ েতামােলাকক কয়, “এইেটা িকয়
েমিলছা?” েতিতয়া েতামােলােক ক’বা, ‘প্রভুৰ ইয়াক প্রেয়াজন
আেছ, আৰু েতওঁ এিতয়াই ইয়াক পুনৰ ইয়াৈল পঠাই িদব’ ”

4 েতিতয়া েতওঁেলােক ৈগ, দুৱাৰৰ বািহৰত মুকিল বাটত বািন্ধ
েথাৱা এটা গাধ েপাৱািল পাই েসইেটা েমিলেল 5 এেনেত, তাত িথয়
ৈহ থকা েলাক সকেল ক’েল, “েতামােলােক গাধ েপাৱািল েমিল িক
কৰা?” 6 তােত েতওঁেলােক যীচুেৱ েকাৱাৰ দেৰ েলাক সকলক
েকাৱাত, েলাক সকেল গাধ েপাৱািলেটা আিনবৈল েতওঁেলাকক এিৰ
িদেল

7পাছত িশষয্ দুজেন েসই গাধ েপাৱািলেটা যীচুৰ ওচৰৈল আিনেল
আৰু তাৰ ওপৰত েতওঁেলাকৰ কােপাৰ পািৰ িদেল৷ পাছত তাৰ
ওপৰত েতওঁ বিহল * 8 অেনেক িনজৰ িনজৰ কােপাৰেবাৰ পথত
পািৰ িদেল, আৰু িকছুমােন পথাৰৰ পৰা ডাল-পাত আিদ কািট আিন
পথত পািৰ িদেল 9 িয সকল েলাক েতওঁৰ আেগ-পােছ ৈগিছল আৰু
িয সকেল েতওঁক অনুসৰণ কিৰিছল, েতওঁেলােক িৰিঙয়াই ক’বৈল
ধিৰেল,
‘জয়! জয়! িয জন প্রভুৰ নােমেৰ আিহেছ, েতওঁ ধনয্;
10 আৰু আমাৰ ওপৰ-িপতৃ দায়ুদৰ িয ৰাজয্† আিহেছ, েসই জন

ধনয্!
উদ্ধর্ েলাকত জয়ধ্বিন হওক’

11এইদেৰ যীচু িযৰূচােলমত প্রেৱশ কিৰেল আৰু মিন্দৰ এেলকাত
েসামাল তাৰ পাছত েতওঁ চািৰওফােল ঘূিৰ সকেলােবাৰ চােল
এইদেৰ পলম েহাৱাত সিন্ধয়া ৈহ আিহল, পাছত েতওঁ বাৰ জন িশষয্ৰ
ৈসেত ৈবথিনয়া গাওঁৈল ওলাই গ’ল 12 পাছিদনা খন েতওঁেলাক
ৈবথিনয়া গাওঁৰ পৰা ঘুিৰ আেহােত, েতওঁৰ েভাক লািগল

ফলহীন িডমৰু গছক শাও িদয়া, িদ্বতীয় বাৰ মিন্দৰ পিৰস্কাৰ কৰা
* 11 অধয্ায়:7 জখ 9:9 † 11 অধয্ায়:10 িযচ 9:7; িযিৰ 33:15
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13 েতিতয়া েতওঁ দুৈৰৰ পৰা, পােত ৈসেত এেজাপা িডমৰু গছ
েদিখ, ফল েপাৱাৰ আশাত তাৈল গ’ল; িকন্তু ওচৰ েপাৱাত পাতৰ
বািহেৰ এেকা নাপােল; িকয়েনা েসই সময় িডমৰুৰ ফল িদয়া বতৰ
নািছল 14 েতিতয়া েতওঁ মাত লগাই েসই গছক ক’েল, “এিতয়াৰ
পৰা েকােনও েতাৰ ফল েকােনা কােল নাখাওঁক ” েতওঁৰ িশষয্
সকেল, েতওঁ িক ক’েল শুিনেল

15 পাছত েতওঁেলাক িযৰূচােলম আিহ েপাৱাত, যীচুেৱ মিন্দৰৰ
এেলকাত েসামাই মিন্দৰত েবচা-িকনা কৰা সকলক বািহৰ কিৰবৈল
ধিৰেল; আৰু ধন সেলাৱা সকলৰ েমজ, আৰু কেপৗ েবচােবাৰৰ
আসন লুিটয়াই েপলােল; 16 েতওঁ মিন্দৰৰ মােজিদ েকােনা েলাকক
েবচা-িকনা কিৰবৈল এেকা পাত্র ৈল যাব িনিদেল

17 েতওঁ উপেদশ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “এেনদেৰ িলখা নাই
েন?,
‘েয েমাৰ ঘৰক সকেলা জািতৰ বােব প্রাথর্নাৰ ঘৰ েবালা যাব?‡
িকন্তু েতামােলােক তাক ডকাইতৰ গুহা§কিৰলা’ ”

18 এই কথা শুিন, প্রধান পুেৰািহত আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল
েতওঁক েকেনৈক বধ কিৰব পােৰ, তাৰ উপায় িবচািৰব ধিৰেল৷ িকন্তু
েতওঁেলােক েতওঁৈল ভয় কিৰেল কাৰণ েগােটই েলাক সমূেহ েতওঁৰ
উপেদশত িবস্ময় মািনিছল 19 আৰু সিন্ধয়া হ’েলই েতওঁেলাক
নগৰৰ বািহৰৈল ওলাই ৈগিছল

20 ৰািতপুৱা েতওঁেলােক েসই বােটিদ আেহােত, েসই িডমৰু
গছেজাপা িশপাই ৈসেত শুকাই েযাৱা েদিখেল 21 েতিতয়া িপতৰৰ
মনত পিৰল আৰু েতওঁ যীচুক ক’েল, “ৰিব্ব, চাওক! আপুিন শাও
িদয়া িডমৰু গছেজাপা শুকাই গ’ল ”

22 যীচুেৱ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক ঈশ্বৰত
িবশ্বাস ৰাখা; 23 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, িয েকােনােৱ এই
পবর্তেটাক যিদ কয়, ইয়াৰ পৰা উিঠ সাগৰত পৰ ৈগ, আৰু মনত
সেন্দহ নকিৰ িয জেন কয় আৰু েতওঁ যিদ েসেয় ঘিটব বুিল িবশ্বাস
কেৰ, েতেনহেল েতওঁৈল ঈশ্বেৰ েসেয় িসদ্ধ কিৰব
‡ 11 অধয্ায়:17 িযচ 56:7 § 11 অধয্ায়:17 িযিৰ 7:11
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24 এই েহতুেক মই েতামােলাকক কওঁ, েতােমােলােক প্রাথর্না কিৰ
িয িয েখাজা, েসই সকেলােক পােলঁা বুিল িবশ্বাস কৰা;*েতিতয়ােহ
পাবা, 25আৰু স্বগর্ত থকা েতামােলাকৰ িপতৃেয় যােত েতামােলাকেৰা
অপৰাধ ক্ষমা†কিৰব, েসই বােব েতামােলােক প্রাথর্না কিৰবৈল িথয়
হওেত, যিদ কােৰাবাৰ িবৰুেদ্ধ েতামােলাকৰ িকবা কবলগীয়া থােক,
েতেনহেল েতওঁক িনশ্চয় ক্ষমা কৰা 26 িকন্তু েতামােলােক যিদ ক্ষমা
নকৰা, েতেনহেল েতামােলাকৰ স্বগর্ত থকা িপতৃেয়ও েতামােলাকৰ
অপৰাধ ক্ষমা নকিৰব৷”

27 এইদেৰ েতওঁেলাক আেকৗ িযৰূচােলমৈল আিহল৷ এেনেত
যীচুেৱ েতওঁ মিন্দৰত ফুেৰােত, প্রধান পুেৰািহত, িবধানৰ অধয্াপক,
আৰু পিৰচাৰক সকল েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ সুিধেল, 28 “আপুিন িক
ক্ষমতােৰ এইেবাৰ কিৰেছ বা এইেবাৰ কিৰবৈল েকােন এই ক্ষমতা
আেপানাক িদেল?”

29 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “মই আেপানােলাকক এটা
কথা েসােধা, আেপানােলােক েমাক উত্তৰ িদয়ক; েতিতয়ােহ মই
িক ক্ষমতােৰ এইেবাৰ কিৰেছঁা েসই িবষেয় আেপানােলাকক ক’ম
30 ‘েযাহনৰ বািপ্তস্ম স্বগর্ৰ পৰা েন মানুহৰ পৰা ৈহিছল’? েমাক উত্তৰ
িদয়ক ”

31 েতিতয়া েতওঁেলােক পৰস্পেৰ েকাৱা-েমলা আৰু যুিক্ত-তকর্
কিৰ ক’েল, ‘স্বগর্ৰ পৰা বুিল যিদ কওঁ, েতেনহেল েতওঁত িকয়
িবশ্বাস নকিৰলা, েতওঁ এেনৈক ক’ব 32 িকন্তু মানুহৰ বুিল ক’ম েন?’
েতওঁেলােক মানুহেবাৰৈল ভয় কিৰেল, িকয়েনা সকেলােৱ েযাহনক
স্বৰূেপই এজন ভাববাদী বুিল মািনিছল 33 পােছ েতওঁেলােক যীচুক
উত্তৰ িদ ক’েল, “আিম নাজােনা ” তােত যীচুেৱও েতওঁেলাকক
ক’েল, “মই িক ক্ষমতােৰ এইেবাৰ কেৰঁা, েসই িবষেয় মেয়া
েতামােলাকক নকওঁ ”

* 11 অধয্ায়:24 মিথ 17:20; যাক 1:5, 6 † 11 অধয্ায়:25 মিথ 6:14;
18:35; কল 3:13
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12 অধয্ায়
েকইজনমান িবশ্ৱাসঘাতক েখিতয়কৰ দৃষ্টান্ত

1 পাছত* যীচুেৱ দৃষ্টান্তেৰ ধমীর্য় েনতা সকলক ক’বৈল ধিৰেল,
“এজন মানুেহ দ্রাক্ষাবাৰী পািত, তাৰ চািৰওফােল েবৰা িদেল আৰু
গাত খািন্দ তাত আঙুৰৰ ৰস েচিপ উিলয়াবৰ বােব েঘালনী থেল৷
আৰু এখন টিঙ সািজ েখিতয়ক সকলৰ হাতত গতাই িদ আন েদশৈল
গ’ল 2 পাছত েতওঁ বতৰৰ িদনত েখিতয়ক সকলৰ পৰা েসই
দ্রাক্ষাবাৰীৰ িকছুমান গুিটৰ অংশ পাবৈল েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল এজন
দাসক পঠাই িদেল 3 িকন্তু েতওঁেলােক েসই দাস জনক ধিৰ, েকাবাই
েমিল শুদা-হােত পিঠয়াই িদেল

4 পাছত আন এজন দাসক পেঠাৱা হ’ল, তােত েতওঁেলােক
েসই দাসক মূৰত আঘাত কিৰেল আৰু অপমােনা কিৰেল 5 পুনৰ
আন এজনক পেঠাৱাত েতওঁেলােক েতওঁেকা বধ কিৰেল৷ এেনদেৰ
িকছুমানক েকাবােল আৰু িকছুমানক বধ কিৰেল

6 পাছত পিঠয়াবৈল েতওঁৰ এজন মােথান বয্িক্ত আিছল, েসই
জন হ’ল েতওঁৰ িপ্রয় পুত্র৷ অৱেশষত েতওঁ, েতওঁেকা েতওঁেলাকৰ
ওচৰৈল পঠাই িদেল৷ েতওঁ ক’েল, ‘েতওঁেলােক িনশ্চয় েমাৰ পুত্রক
সন্মান কিৰব৷’

7 িকন্তু েসই েখিতয়ক সকেল পৰস্পেৰ আেলাচনা কিৰ কেল,
‘এই জেনই উত্তৰািধকাৰী; আহা, আিম এওঁক বধ কেৰঁা; েতিতয়া
উত্তৰািধকাৰ আমােৰই হ’ব’

8 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ধিৰেল আৰু বধ কিৰ, দ্রাক্ষাবাৰীৰ
বািহৰত েপলাই িদেল † 9এেতেক েশষত েসই দ্রাক্ষাবাৰীৰ গৰাকীেয়
িক কিৰব? েতওঁ আিহ, েসই েখিতয়ক সকলক সংহাৰ কিৰ েসই বাৰী
আন েলাকক িদব ‡

10 এই ধমর্শাস্ত্রৰ বচন েতামােলােক পঢ়া নাই েন?
‘ঘৰ-সেজাতা সকেল িয িশল অগ্রাহয্ কিৰেল,
েসেয় চুকৰ প্রধান িশল হ’ল’;
* 12 অধয্ায়:1 মিথ 21:33-46; লূক 20:9-18৷ † 12 অধয্ায়:8 পঁা 3:15; ইব্রী
13:12৷ ‡ 12 অধয্ায়:9 িহেতা 1:24-31; িযচ 5:5-7৷
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11 এেয় প্রভুৰ পৰা হ’ল
আৰু আমাৰ দৃষ্টিত আচিৰত;”§
12 েতিতয়া েতেখত সকেল যীচুৰ েসই দৃষ্টান্তেটা েতেখত সকলৰ
িবপেক্ষ েকাৱা বুিল জািনবৈল পাই েতওঁক বন্দী কিৰব খুিজেল িকন্তু
েলাক সকলকৈল ভয় কিৰ েতওঁক এিৰ গুিচ গ’ল

চীজাৰক কৰ িদয়াৰ িবষেয় প্রশ্ন
13 পাছত যীচুক বাকয্ৰূপ ফান্দত ধিৰবৰ আশেয়েৰ েতেখত

সকেল িকছুমান ফৰীচী আৰু েকইজনমান েহেৰাদীয়া েলাকক েতওঁৰ
ওচৰৈল পঠােল 14 েতওঁেলােক আিহ েতওঁক ক’েল, “েহ গুৰু,
আিম জােনা েয আপুিন েকােনা এজনেৰ মত মািন নলয় আৰু মানুহৰ
মাজত পক্ষপােতা নকেৰ৷ আপুিন সতয্ৰূেপ ঈশ্বৰৰ পথৰ িবষেয় িশক্ষা
িদেয়৷ চীজাৰক কৰ আদায় িদয়ােটা িবধান সন্মত হয় েন নহয়? আিম
কৰ আদায় িদম েন িনিদম?” 15 িকন্তু েতওঁেলাকৰ কপট ভাব বুিজ
পাই েতওঁ ক’েল, “আেপানােলােক িকয় েমাক পৰীক্ষা কিৰেছ? েমাৰ
ওচৰৈল এটা আধিল*আনক, মই চাওঁ৷”

16 েতিতয়া েতওঁেলােক এটা আধিল আিন যীচুক িদেল৷ যীচুেৱ
েতওঁেলাকক সুিধেল, “এই প্রিতমূির্ত আৰু নাম কাৰ?” েতওঁেলােক
েতওঁক ক’েল, “চীজাৰৰ ” 17 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল,
“গিতেক িয চীজাৰৰ, েসয়া চীজাৰক িদয়ক;†আৰু িয ঈশ্বৰৰ,
েসয়া ঈশ্বৰক িদয়ক ” েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁত অিতশয় িবস্ময়
মািনেল

পুনৰুত্থানৰ িবষেয় প্রশ্ন
18 পাছত পুনৰুত্থান নাই বুিল েকাৱা চদূ্দকী সকল েতওঁৰ ওচৰৈল

আিহ েতওঁক সুিধেল, 19 “েহ গুৰু, েমািচেয় আমাৰ বােব িলিখেল
‘েকােনা ভাইৰ যিদ িনজ ভাযর্া জীয়াই থােকােত মৃতুয্ হয়, িকন্তু েতওঁৰ
§ 12 অধয্ায়:11 গীত 118:22, 23৷ * 12 অধয্ায়:15 আধিল দীনাৰ † 12
অধয্ায়:17 েৰা 13:7; 1 িপ 2:17৷
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সন্তান নাই; েতেনহেল েতওঁ এিৰ েযাৱা ভাযর্াক েতওঁৰ ভােয় গ্রহন
কিৰব আৰু েতওঁক সন্তান িদব৷’

20 েসই ঠাইত সাত জন ভাই-ককাই আিছল; প্রথম জেন এগৰাকী
িতেৰাতা িবয়া কিৰেল আৰু সন্তান নথকাৈক েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ল
21 তােত িদ্বতীয় জেনও েতওঁক িবয়া কিৰ সন্তান নথকাৈক েতওঁেৰা
মৃতুয্ হ’ল; পাছত তৃতীয় জনেৰা েসইদেৰই হ’ল 22 েসইদেৰ
সাত জেনই সন্তান নথকাৈক মৃতুয্বৰণ কিৰেল আৰু অৱেশষত
েসই িতেৰাতা গৰাকীেৰা মৃতুয্ হ’ল 23 এিতয়া পুনৰুত্থানত তাই
েতওঁেলাকৰ মাজৰ েকান জনৰ ভাযর্া হ’ব? িকয়েনা তাইক সাত
জেনই িবয়া কৰাইিছল ”

24 যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “ধমর্শাস্ত্র আৰু ঈশ্বৰৰ পৰাক্রমৰ
িবষেয় নজনােতােৱই ৈহেছ আেপানােলাকৰ ভ্রািন্তৰ কাৰণ, নহয় েন?
25 িকয়েনা েতওঁেলােক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েযিতয়া পুনৰায় উেঠ,
েতিতয়া েতওঁেলােক িবয়া নকৰাই বা িবয়া িদয়াও নহয়, িকন্তু স্বগর্ত
থকা দূতৰ িনিচনা হয় ”

26 “িকন্তু মৃত েলাকৰ িবষেয় অথর্াৎ েতওঁেলাকক েয েতালা হয়,
এই িবষেয় েতামােলােক েমািচৰ পুস্তকত থকা েজােপাহাৰ বৃত্তান্তেটাত
ঈশ্বেৰ েয ৈকিছল,‡‘মই অব্রাহামৰ ঈশ্বৰ, ইচহাকৰ ঈশ্বৰ, যােকাবৰ
ঈশ্বৰ’ বুিল; ঈশ্বেৰ েমািচক েকেনৈক ৈকিছল, েসই িবষেয় পঢ়া নাই
েন? 27 েতওঁ মৃত েলাকৰ ঈশ্বৰ নহয় িকন্তু জীিৱত েলাক সকলৰেহ
ঈশ্বৰ; আেপানােলােক বৰৈক ভুল বুিজ আেছ ”

প্রথম আজ্ঞাৰ িবষেয় প্রশ্ন
28 েতিতয়া িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ এজেন আিহ, েতওঁেলােক

এেন বাদ-িবচাৰ কৰা শুিন েদিখেল েয, যীচুেৱ েতওঁেলাকক
ভালদেৰই উত্তৰ িদেল৷ েতিতয়া েতওঁ যীচুক সুিধেল, “েকানেটা আজ্ঞা
সকেলাতৈক প্রেয়াজনীয়?” 29 যীচুেৱ উত্তৰ িদেল, “প্রথমেটা এই,
‘েহ ইস্রােয়ল, শুনা; প্রভুেৱই আমাৰ ঈশ্বৰআৰু েতওঁ এজন, 30আৰু
তুিম সকেলা হৃদয়, সকেলা প্রাণ, সকেলা িচত্ত আৰু সকেলা শিক্তেৰ
‡ 12 অধয্ায়:26 যা 3:1-6৷



মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া 12 অধয্ায়:31 xlvi মােকর্ িলখা শুভবাতর্ া 12 অধয্ায়:39

েতামাৰ প্রভু পৰেমশ্বৰক েপ্রম কৰা’ § 31 িদ্বতীয়েটা এই, ‘েতামাৰ
চুবুৰীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কৰা’ এই দুটাতৈক প্রধান আন
আজ্ঞা নাই ”

32 েতিতয়া েসই িবধানৰ অধয্াপেক েতওঁক ক’েল, “েহ সৎ গুৰু!
আপুিন সতয্ কথাই ৈকেছ; প্রকৃতেত েতওঁ এজন, েতওঁৰ বািহেৰ
আন েকােনা নাই; 33আৰু সকেলা হৃদয়, সকেলা বুিদ্ধ আৰু সকেলা
শিক্তেৰ েতওঁক েপ্রম কৰা আৰু িনজৰ িনিচনাৈক চুবুৰীয়াক েপ্রম
কৰা, এেয় সকেলা েহামবিল বা বিলদানতৈকেয়া অিধক ”* 34তােত
যীচুেৱ েতওঁক সু-িবেবচনােৰ উত্তৰ িদয়া েদিখ ক’েল, “তুিম ঈশ্বৰৰ
ৰাজয্ৰ পৰা দূৈৰত নাই ” েতিতয়ােৰ পৰা েতওঁক পুনৰ েকােনা কথা
সুিধবৈল কােৰা সাহস নহ’ল

দায়ুদৰ সন্তানৰ িবষেয় প্রশ্ন
35 পাছত যীচুেৱ মিন্দৰত বিহ উপেদশ িদওঁেত, সিমধান িদ েসই

েলাক সকলক ক’েল, “খ্রীষ্ট েয দায়ুদৰ সন্তান, এই িবষেয় িবধানৰ
অধয্াপক সকেল েকেনৈক কব পােৰ? 36 িকয়েনা দায়ুেদ পিবত্র
আত্মােৰ িনেজ ৈকিছল,
‘প্রভুেৱ েমাৰ প্রভুক ক’েল,
েমাৰ েসঁা হােত বিহ থাকা,†
েযিতয়াৈল মই েতামাৰ শত্রুেবাৰক েতামাৰ ভিৰ-পীৰা নকৰাও৷’

37 দায়ুেদ িনেজই েতওঁক ‘প্রভু’ বুিলিছল, েতেনহেল েতওঁ
েকেনৈক েতওঁৰ সন্তান হয়?” আৰু েলাক সমূেহ আনেন্দেৰ েতওঁৰ
কথা শুিনেল

অধয্াপক সকলৰ েদাষ েদখুৱাই িদয়া
38 েতিতয়া েতওঁৰ উপেদশৰ মাজত ক’েল, “িবধানৰ অধয্াপক

সকলৈল আেপানােলাক সাৱধান হওক; েতেখত সকেল দীঘল বস্ত্র
িপিন্ধ ফুিৰবৈল 39 আৰু হাত-বজাৰত নমস্কাৰ, নাম-ঘৰত প্রধান
§ 12 অধয্ায়:30 িদ্ৱ িব 6:4, 5; েল 9:18৷ * 12 অধয্ায়:33 1 চ 15:22; গীত
51:16, 17; েহা 6:6; মী 5:6-8৷ † 12 অধয্ায়:36 গীত 110:1৷
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আসন, েভাজত প্রধান ঠাই, 40 এই সকেলােক ইচ্ছা কেৰ আৰু বঁাৰী
মিহলা সকলৰ ঘৰ-বাৰী গ্রাস কিৰ দীঘল প্রাথর্নােৰ ছদ্মেবশ ধেৰ৷
েতেখত সকল অিধক দণ্ডৰ পাত্র হব ”

দিৰদ্র বঁাৰী এজনীেয় দান িদয়া
41 পাছত যীচুেৱ ভঁৰালৰ সনু্মখত বিহ, েলাক সকেল দান পাত্রত

েকেনৈক ধন সুমুৱাইিছল, তােক চাই আিছল েতিতয়া অেনক ধনী
েলােক বহু ধন সুমুৱাই িদেল 42 পাছত এজনী দিৰদ্র বঁাৰী মিহলাই
আিহ অিত কম মূলয্ৰ তামৰ মুদ্রাৰ দুই পাই সুমুৱাই িদেল

43 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁ িনজৰ িশষয্ সকলক ওচৰৈল মািত ক’েল,
“মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, দান পাত্রত ধন সুমুৱাই িদয়া েলাক
সকলৰ িভতৰত এই দিৰদ্র বঁাৰী মিহলা গৰাকীেয় সকেলাতৈক অিধক
িদেল ‡ 44 িকয়েনা সকেলােৱ িনজৰ িনজৰ অিতিৰক্ত সম্পিত্তৰ পৰা
িদেল, িকন্তু এই দিৰদ্র বঁাৰীেয় ধনৰ নাটিন েহাৱােতা, েতওঁৰ িয
আিছল অথর্াৎ েতওঁৰ সকেলা জীিৱকা িদেল ”

13 অধয্ায়
িযৰূচােলমৰ িবনাশ, যীচুৰ পুনৰাগমণৰ িবষেয় জেনাৱা

1 পাছত যীচু মিন্দৰৰ পৰা ওলাই যাওঁেত েতওঁৰ িশষয্ সকলৰ
এজেন েতওঁক ক’েল, “েহ গুৰু, চাওক, েকেন আশ্চযর্জনক িশল
আৰু ইয়াৰ গঁাথিন!” 2তােত যীচুেৱ েতওঁক ক’েল, “তুিম এই বৰ বৰ
গঁাথিন েদিখছা েন? ইয়াৰ েকােনা এটা িশল আনেটা িশলৰ ওপৰত
পিৰ থকা নাপাবা িকয়েনা এই সকেলা ভািঙ েপেলাৱা হব৷”

3 পাছত েতওঁ ৈজতুন পবর্তত, মিন্দৰৰ িবপৰীেত বিহ থােকােত
িপতৰ, যােকাব, েযাহন আৰু আিন্দ্রয়ই গুপুেত েতওঁক সুিধেল,
4 “আমাক কওক এেন ঘটনা েকিতয়া ঘিটব? আৰু এই সকেলা
িসদ্ধ হ’বৈল উদয্ত েহাৱা িচন িক হব?”
‡ 12 অধয্ায়:43 লূক 21:1-4; 2 কিৰ 8:2, 12; িদ্ৱ িব 16:10, 17৷
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5 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’বৈল ধিৰেল, “েকােনও েযন
েতামােলাকক নুভুলায়, এই কাৰেণ সাৱধান েহাৱা 6 অেনেক েমাৰ
নােমেৰ আিহ, ‘মেয়ই েসই জন’, বুিল বহু মানুহক ভুলাব

7 েতামােলােক েযিতয়া ৰণৰ কথা আৰু যুদ্ধ েহাৱাৰ সম্ভাৱনাৰ
বাতিৰ শুিনবা, েতিতয়া উিদ্বগ্ন নহ’বা; কাৰণ এইেবাৰ ঘিটব লােগ;
িকন্তু েশষ সময় েতিতয়াও আিহবৈল আেছই 8 িকয়েনা জািতৰ
িবৰুেদ্ধ জািত আৰু ৰাজয্ৰ িবৰুেদ্ধ ৰাজয্ উিঠব; ঠােয় ঠােয়
ভুিমকম্পআৰুআকােলা হ’ব৷ এইেবাৰ যাতনাৰ আৰম্ভিণেহ মােথান

9 িকন্তু েতামােলােক িনজৈল সাৱধান হ’বা; িকয়েনা মানুহেবােৰ
েতামােলাকক িবচাৰ সভাত েশাধাই িদব; তদুপিৰ নাম-ঘৰত
েতামােলাকক প্রহাৰ কিৰব৷ েমাৰ কাৰেণ েদশািধপিত আৰু ৰজা
সকলৰ সনু্মখত েমাৰ সাক্ষী হবৈল েতামােলাক িথয় হ’বা 10 িকন্তু
প্রথেম সকেলা জািতৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ হ’ব লািগব

11 েযিতয়া েতেখত সকেল েতামােলাকক বন্দী কিৰ িন েশাধাই
িদব, েতিতয়া িক ক’ব লােগ েসই িবষেয় আেগেয় িচন্তা নকিৰবা৷
েসই সময়ত িক কব লােগ, েসই িবষয় েতিতয়াই িদয়া হ’ব;
িকয়েনা েতামােলাক েসই কথা কওঁতা েনােহাৱা, িকন্তু পিবত্র আত্মােহ
কওঁতা 12 েতিতয়া ককােয়েক ভােয়কক, বােপেক পুেতকক
মৰণৈল েশাধাই িদব; আৰু সন্তান সকেল মাক- বােপকৰ িবৰুেদ্ধ
িথয় ৈহ েতওঁেলাকক বধ কৰাব 13 েমাৰ নামৰ কাৰেণ েতামােলাক
সকেলােৰ ঘৃণাৰ পাত্র হ’বা; িকন্তু িয জেন েশষৈলেক সহন কিৰ
থািকব, েসই জেনই পিৰত্রাণ পাব

14 িকন্তু েযিতয়া পূজাৰ বােব েসই ধ্বংসকাৰী িঘণলগীয়া
প্রিতমূির্তেটা থািকব নলগীয়া ঠাইত থকা েদিখবা, (িয জেন পেঢ়,
েতওঁ বুজক), েতিতয়া িযহুদীয়াত থকা েলাক সকল পবর্তৈল পলায়
যাওঁক; 15 ঘৰৰ ওপৰত থকা জেন, েতওঁৰ ঘৰৰ িভতৰৰ পৰা েকােনা
বস্তু উিলয়াবৈল নািম নাহক আৰু িভতৰৈল েনােসামাওক; 16 আৰু
পথাৰত থকা জেন িনজৰ কােপাৰ খন ল’বৰ বােবও উলিট নাযাওঁক

17 িকন্তু েসই কালত গভর্ ৱতী আৰু েকালাত েকচুৱা থকা িতেৰাতা
সকলৰ সন্তাপ হ’ব 18 এইেবাৰ েযন জাৰ-কালত নঘেট, তাৰ
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বােব প্রাথর্না কিৰবা 19 িকয়েনা েসই েকইটা িদনত বহু মেনাকষ্ট
হ’ব৷ ঈশ্বেৰ স্রজা সৃষ্টিত, আৰম্ভিণেৰ পৰা এিতয়াৈলেক েতেন কষ্ট
েকিতয়াও েহাৱা নাই আৰু নহ’বও 20 যিদ প্রভুেৱ েসই িদনৰ সংখয্া
কম নকেৰ, েতেনহেল েকােনা মানুহেৰ ৰক্ষা নহ’ব৷ িকন্তু িয সকলক
েতওঁ মেনানীত কিৰেল, িয সকলক েতওঁ বািছ ল’েল; েসই েলাক
সকলৰ কাৰেণ েতওঁ এই িদনৰ সংখয্া কম কিৰেল

21 েতিতয়া যিদও েকােনােৱ েতামােলাকক কয়, ‘েচাৱা, খ্রীষ্ট ইয়াত
আেছ!’ বা ‘েচাৱা, েসৗ তাত আেছ!’ তথািপ িবশ্বাস নকিৰবা
22 িকয়েনা ভুৱা খ্রীষ্ট আৰু ভুৱা ভাববাদী সকল আিবভর্ াৱ হব আৰু
িচনৰ ৈসেত আশ্চযর্জনক কাম কিৰব; সম্ভৱ হ’েল েতওঁেলােক
মেনানীত েলাক সকলেকা ভুলাবৈল েচষ্টা কিৰব৷ 23 েসেয়েহ
েতামােলাক সাৱধান েহাৱা! িকয়েনা মই েতামােলাকক সময়ৰ
আগেত এই িবষেয় কেলঁা

24 িকন্তু েসই মেনাকষ্টৰ িদনেবাৰৰ পাছত,
সুযর্য্ অন্ধকাৰময় হ’ব,
চন্দ্রেয়া েপাহৰ িনিদব
25 আকাশৰ পৰা তৰােবাৰ খিহ তলৈল পিৰব
আৰু আকাশত থকা পৰাক্রমেবাৰ লেৰাৱা হ’ব

26 েতিতয়া েতেখত সকেল মানুহৰ পুত্রক, পৰাক্রম আৰু
প্রতােপেৰ েমঘৰ ওপৰত অহা েদিখব 27 েতওঁ দূত সকলক পিঠয়াই
পৃিথৱীৰ সীমাৰ পৰা আকাশৰ সীমাৈলেক, চািৰওফালৰ পৰা িনজৰ
মেনানীত েলাক সকলক আিন েগাটাব৷

28 িডমৰু গছেজাপাৰ পৰা এটা দৃষ্টান্ত িশকা েযিতয়া তাৰ
ঠাল েকামল ৈহ কঁুিহপাত েমেল েতিতয়া জহকাল ওচৰ ৈহেছ বুিল
েতামােলােক জানা 29 েসইদেৰ েযিতয়া এইেবাৰ ঘটনা েদিখবা,
েতিতয়া েতওঁ ওচৰ চািপ দুৱাৰমুখ পােলিহ বুিল েতামােলােক
জািনবা

30 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, এই সকেলা নঘটাৈলেক এই
কালৰ েলাক লুপ্ত নহ’ব 31 আকাশ আৰু পৃিথৱী লুপ্ত হ’ব িকন্তু
েমাৰ বাকয্ েকিতয়াও লুপ্ত নহ’ব 32 িকন্তু িপতৃৰ বািহেৰ েসই সময়
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বা িদনৰ প্রসংগত েকােনা এজেন নাজােন, েসয়া স্বগর্ৰ দূেতই হওক
বা পুত্রই হওক৷

33 েসই িবষেয় সাৱধান েহাৱা! পৰ িদ প্রাথর্না কিৰ থাকা;*িকয়েনা
েসই সময় েকিতয়া আিহব, এই িবষেয় েতামােলােক নাজানা
34 েসইিদন এেনদেৰ আিহব, েযেনৈক েকােনা েলাক িনজৰ ঘৰ এিৰ
িবেদশৈল যায় আৰু িনজৰ দাসেবাৰক েতওঁ অিধকাৰ িদ প্রিতজনৰ
কাম ভাগ কিৰ িদেয়, আৰু ঘৰৰ দুৱৰীক পৰ িদ থািকবৈল আজ্ঞা
িদেয়৷

35 এই েহতুেক েতামােলােকও পৰ িদ থাকা; িকয়েনা ঘৰৰ গৰাকী
গধূিল বা মাজিনশা বা কুকুৰাই ডাক িদয়া পৰত বা ৰািতপুৱা েকিতয়া
আিহব েতামােলােক নাজানা৷ 36 েতওঁ অকস্মােত আিহ েতামােলাকক
েযন েটাপিনত থকা েনেদেখ 37 মই েতামােলাকক িক িক কব লােগ,
েসই সকেলােবাৰেক কেলঁা, পৰ িদ থাকা৷”

14 অধয্ায়
যীচুক ধিৰবৰ কাৰেণ কুমন্ত্রণা; যীচুৰ গাত সুগিন্ধ েতল ঘঁহা;

ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদাৰ বন্দবস্ত
1 িনস্তাৰ-পবর্ আৰু খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ পবর্ৈল দুিদন আিছল;

এেন সময়ত প্রধান পুেৰািহতআৰু িবধানৰ অধয্াপক সকেল েকেনৈক
যীচুক েগাপেন ধিৰ বধ কিৰব পােৰ, েসই িবষেয় উপায় িবচািৰেল;
2 এেনেত েতেখত সকেল ক’েল, “পবর্ৰ সময়ত েযন নহয়, িকয়েনা
মানুহৰ মাজত হুলসু্থল দৃষ্টি েগাচৰ হব নালােগ৷”

3 পাছত েতওঁ েযিতয়া ৈবথিনয়া গঁাৱৰ িচেমান কুষ্ঠেৰাগীৰ ঘৰত
েভাজন কিৰবৈল আিহল, তােত েতওঁ েভাজনৰ েমজ পুনৰ পিৰষ্কাৰ
কিৰেল; েতিতয়া এজনী িতেৰাতাই বহুমুলীয়া িবশুদ্ধ জটামাংসীৰ
সুগিন্ধ েতেলেৰ ভৰা এটা স্ফিটকৰ বটল ৈল আিহল৷ তােত তাই
েসই েটমােটা ভািঙ যীচুৰ মুৰত েতল বাকী িদেল 4 েসই সময়ত
তাত উপিস্থত থকা িকছুমান েলােক কুিপত ৈহ ইজেন- িসজনক ক’ব
* 13 অধয্ায়:33 েৰা 13:11; 1 িথ 5:6; 1 িপ 5:8৷
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ধিৰেল, “এেনদেৰ নষ্ট েহাৱাৰ কাৰণ িক? 5 িকয়েনা এই সুগিন্ধ েতল
িবক্রী কিৰ, িতিন শ আধিল তৈকেয়া অিধক পােলােহঁেতন আৰু দিৰদ্র
সকলক দান িদব পািৰেলেহঁেতন ” তােত েতওঁেলােক েসই মিহলা
গৰাকীক িনন্দা কিৰেল

6 িকন্তু যীচুেৱ ক’েল, “েতওঁক এিৰ িদয়া; েতওঁক িকয় অশািন্ত
কিৰ আছা? েতওঁ েমাৈল উত্তম কমর্েক কিৰেল 7 দিৰদ্র সকল
েতামােলাকৰ লগত সদায় থািকব আৰু েযিতয়া েতামােলাকৰ ইচ্ছা
হয়, েতিতয়াই েতওঁেলাকৰ উপকাৰ কিৰব পাৰা; িকন্তু েতামােলােক
েমাক সদায় েতামােলাকৰ লগত নাপাবা 8 েতওঁ িয পািৰেল তােক
কিৰেল; েমাক ৈমদামত েথাৱা কাযর্ৰ কাৰেণ আেগেয় েমাৰ শৰীৰত
েতল সািনেল 9 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ, েগােটই জগতৰ
িয িয ঠাইত এই শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা হ’ব, েসই সকেলা ঠাইত
েতওঁক সঁুৱিৰবৰ অেথর্, েতওঁ িয কমর্ কিৰেল, এই কমর্েকা েঘাষণা
কৰা হ’ব ”

10 পাছত ঈষ্কিৰেয়াতীয়া িযহূদা েসই বাৰ জনৰ এজন, েতওঁ
যীচুক প্রধান পুেৰািহত সকলৰ হাতত েশাধাই িদবৈল েতেখত সকলৰ
ওচৰৈল গ’ল 11 েতেখত সকেল েতওঁৰ কথা শুিন আনিন্দত ৈহ
েতওঁক ধন িদবৈল প্রিতজ্ঞা কিৰেল তােত েতওঁ যীচুক সুিবধা
অনুসিৰ েশাধাই িদবৈল উপায় িবচািৰেল

িনস্তাৰ পবর্ৰ েভাজ েখাৱা; আৰু প্রভু-েভাজ স্থাপন কৰা
12 খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ পবর্ৰ প্রথম িদনা অথর্াৎ িনস্তাৰপবর্ৰ

েমৰ েপাৱািল বিল িদয়াৰ িদনা েতওঁৰ িশষয্ সকেল েতওঁক সুিধেল,
“আেপানাৰ বােব িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ েকান ঠাইত যুগুত কিৰবৈল
আপুিন ইচ্ছা কেৰ?” 13 েতিতয়া যীচুেৱ িনজৰ দুজন িশষয্ক
পিঠয়ােল আৰু ক’েল, “েতামােলাক নগৰৈল েযাৱা; তােত একলহ
পানী ৈল অহা এজন মানুেহ েতামােলাকক লগ ধিৰব; েতওঁৰ পােছ
পােছ যাবা; 14 আৰু েতওঁ িয ঘৰত েসামায়, েসই ঘৰৰ গৰাকীক
ক’বা, ‘গুৰুেৱ ৈকেছ, মই িয ঠাইত েমাৰ িশষয্ সকলৰ ৈসেত িনস্তাৰ-
পবর্ৰ েভাজ খাম, েসই আলহী-েকাঠা ক’ত’?”
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15 েতিতয়া েতওঁ আচ-বােবেৰ সেজাৱা ওপৰ-মহলৰ এটা েকাঠািল
েদখুৱাই িদব; তােত আমাৰ বােব েভাজন যুগুত কৰাৈগ 16 েতিতয়া
িশষয্ দুজন ওলাই নগৰৈল গ’ল আৰু যীচুেৱ েযেনৈক ৈকিছল,
েতেনৈকেয় েতওঁেলােক সকেলােবাৰ পােল৷ পাছত েতওঁেলােক
তােত িনস্তাৰ-পবর্ৰ েভাজ যুগুত কিৰেল

17 পাছত সিন্ধয়া সময়ত েতওঁ বাৰ জন িশষয্ৰ লগত েসই ঠাইৈল
আিহল 18 তােত েতওঁেলােক েযিতয়া েভাজনৰ েমজত বিহল আৰু
খাব ধিৰেল, েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “মই েতামােলাকক সঁচাৈক কওঁ,
েতামােলাকৰ মাজৰ এজেন অথর্াৎ েমাৰ লগত েভাজন কৰা জেনই
েমাৰ িবশ্ৱাসঘাতক হব ” 19 েতিতয়া েতওঁেলাক সকেলােৱ দুখ
কিৰেল, আৰু এজন এজনৈক েতওঁক ক’েল, “েসই জন িনশ্চয়
মই নহয়?”

20 তােত েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল, “এই বাৰ জনৰ মাজৰ িয
জেন েমােৰ ৈসেত েভাজন-পাত্রত িপঠা জুবুিৰয়ায়, েতেৱঁই েসই
জন 21 িকয়েনা মানুহৰ পুত্রৰ িবষেয় েযেনৈক িলখা আেছ, েতেনৈক
েতওঁৰ গিত হ’ব; িকন্তু িয জন মানুহৰ দ্বাৰাই মানুহৰ পুত্রক েশাধাই
িদয়া হ’ল, েতওঁ সন্তাপৰ পাত্র; েসই মানুহ জনৰ জন্ম েনােহাৱা হ’েলই
েতওঁৰ ভাল আিছল ”

22 েতওঁেলােক েভাজন কেৰঁােত, * েতওঁ িপঠা ৈল, আশীবর্াদ
কিৰেল আৰু ভািঙ েতওঁেলাকক িদ ক’েল, “েলাৱা; এেয় েমাৰ
শৰীৰ ” 23 পাছত েতওঁ পান পাত্রেটা ৈল স্তুিত কিৰ েতওঁেলাকক
িদেল৷ তােত সকেলােৱ তাক পান কিৰেল 24 েতওঁ েতওঁেলাকক
ক’েল, “িবধানৰ মেত েমাৰ িয েতজ অেনকৰ কাৰেণ উিলওৱা
ৈহেছ, েসেয় এই িনয়মৰ েতজ 25 মই েতামােলাকক স্বৰূপৈক কওঁ,
ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত ৰস পান নকৰা িদনৈলেক এিতয়াৰ পৰা দ্রাক্ষাগুিটৰ
ৰস পুনৰ পান নকেৰঁা ”

িপতেৰ যীচুক অস্বীকাৰ কিৰব বুিল জেনাৱা

* 14 অধয্ায়:22 1 কিৰ 11:23-28
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26 পাছত েতওঁেলােক গীত গাই গাই বািহৰৈল ওলাই আিহ ৈজতুন
পবর্তৈল গ’ল 27 তােত যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলাক
সকেলােৱ েমাৰ কাৰেণ িবিঘিন পাবা; িকয়েনা এেন িলখা আেছ েয,
‘মই েমৰৰখীয়াক আঘাত কিৰম,
তােত েমৰেবাৰ িসচঁৰিত ৈহ যাব ’†

28 িকন্তু েমাৰ উত্থানৰ পাছত মই েতামােলাকৰ আেগ আেগ গালীল
প্রেদশৈল যাম ” 29 েতিতয়া িপতেৰ যীচুক ক’েল, “যিদও সকেলােৱ
িবিঘিন পায়, তথািপ মই নাপাম ” 30 েতিতয়া যীচুেৱ েতওঁক ক’েল,
“মই েতামাক স্বৰূপৈক কওঁ, আিজ এই ৰািত কুকুৰাই দুবাৰ ডাক
িদয়াৰ আেগেয়, তুিম েমাক িতিন বাৰ অস্ৱীকাৰ কিৰবা৷” 31 িকন্তু
িপতেৰ অিত দৃঢ়ৈক ক’েল, “যিদ আেপানাৰ লগত মই মিৰবও লােগ,
তথািপ আেপানাক অস্ৱীকাৰ নকিৰম ” এইদেৰ সকেলােৱ প্রিতজ্ঞা
কিৰ ক’েল৷

েগৎিচমানী বাৰীত যীচুৰ আন্তিৰক যাতনা
32 পাছত েতওঁেলােক েগৎিচমানী নামৰ এখন ঠাইত আিহ, যীচুেৱ

িনজৰ িশষয্ সকলক ক’েল, “মই প্রাথর্না কিৰ অহাৈলেক েতামােলাক
ইয়ােত বিহ থাকা ” 33 পাছত েতওঁ িপতৰ, যােকাব আৰু েযাহনক
িনজৰ লগত িনেল আৰু েতওঁ অিতশয় চমৎকৃত আৰু বয্াকুল হ’ব
ধিৰেল 34 তােত েতওঁেলাকক ক’েল, “েমাৰ প্রাণ মৰণৰ তুলয্
েশাকাতুৰ ৈহেছ; েতামােলােক ইয়ােত থািক পৰ িদয়া৷” 35 পাছত
েতওঁ অলপ আগুৱাই ৈগ, মািটত পিৰ, যিদ হ’ব পােৰ, েতেনহেল
েসই দুঃসময় েতওঁৰ পৰা দুৰ হ’বৈল প্রাথর্না কিৰ ক’েল, 36 “আব্বা,
িপতৃ, সকেলা েতামাৰ সাধয্; েমাৰ পৰা এই দূখৰ পান-পাত্র‡দুৰ কৰা;
িকন্তু েমাৰ ইচ্ছা নহয়, েতামাৰ ইচ্ছােৰ ”

37 পাছত েতওঁ আিহ, িতিন জন িশষয্েকা েটাপিনয়াই থকা েদিখ,
িপতৰক ক’েল, “েহ, িচেমান, তুিমও েটাপিন গ’লা েন? 38এঘণ্টাও
পৰ িদ থািকব েনাৱািৰলা েন? পৰীক্ষাত েযন নপৰা, এই কাৰেণ
েতামােলােক পৰ িদ প্রাথর্না কৰা; আত্মা ইচু্ছক িকন্তু শৰীৰ দূবর্ল ”
† 14 অধয্ায়:27 জখ 13:7৷ ‡ 14 অধয্ায়:36 েযা 18:11৷
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39 েতিতয়া েতওঁ আেকৗ আতিৰ ৈগ, এেক কথােক ৈক প্রাথর্না
কিৰেল

40 পাছত আেকৗ আিহ, েতওঁেলাকক েটাপিনত থকা পােল;
িকয়েনা েতওঁেলাকৰ চকু েটাপিনেয় জাপ খুৱাই িনিছল আৰু েসই
সময়ত েতওঁক িক উত্তৰ িদব লািগিছল, েসই িবষেয় েতওঁেলােক
নাজািনেল 41 পাছত তৃতীয় বাৰ আিহ, েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতামােলােক এিতয়াও েটাপিনয়াই আছা আৰু িবশ্রাম কিৰছা৷ হ’ব!
েসই সময় আিহল; েচাৱা, মানুহৰ পুত্রক পাপী েলাকৰ হাতত েশাধাই
িদয়া ৈহেছ 42 উঠা, আিম এিতয়া যাব লােগ; েচাৱা, েমাক েশাধাই
িদয়া জন ওচৰ পােলিহ ”

শত্রুৰ হাতত সমিপর্ত েহাৱা
43 েতিতয়া যীচুেৱ এই কথা ৈক থােকােতই, বাৰ জনৰ মাজৰ

িযহূদা আৰু েতওঁেৰ ৈসেত, প্রধান পুেৰািহত, িবধানৰ অধয্াপক আৰু
পিৰচাৰক সকলৰ লগত তেৰাৱাল আৰু টােঙান ৈল থকা মানুহৰ এটা
দল ওচৰ চািপ আিহল৷ 44 েতওঁক েশাধাই িদয়া জেন েসই েলাক
সকলক এই সংেকত িদিছল েয, “মই িয জনক চুমা খাম, েতেৱঁই েসই
জন; েতওঁেকই আবদ্ধ কিৰ সাৱধােন েতওঁক ৈল যাবা ” 45 পাছত
েতওঁ যীচুৰ ওচৰৈল ৈগ কেল “ৰিব্ব” আৰু েতওঁক চুমা খােল
46 েতিতয়া েতওঁেলােক যীচুৰ গাত হাত িদ েতওঁক আৱদ্ধ কিৰেল

47 তােত েতওঁৰ ওচৰত িথয় ৈহ েলাক সকলৰ মাজৰ এজেন
তেৰাৱাল উিলয়াই মহা-পুেৰািহতৰ এজন দাসক ঘাপ মািৰ, েতওঁৰ
কাণ এখন কািট েপলােল 48 েতিতয়া যীচুেৱ মাত লগাই
েতওঁেলাকক ক’েল, “েতামােলােক তেৰাৱাল আৰু টােঙান ৈল
ডকাইতক ধৰাৰ িনিচনাৈক েমাক ধিৰবৈল ওলাই আিহছা েন?
49 েযিতয়া মই েতামােলাকৰ ৈসেত আিছেলঁা আৰু মিন্দৰত িনেতৗ
উপেদশ িদিছেলঁা, েতিতয়া েতামােলােক েমাক নধিৰলা; িকন্তু েসই
সকেলােবাৰ ধমর্শাস্ত্রৰ বচন িসদ্ধ েহাৱাৰ বােবেহ এইদেৰ ঘিটল ”
50 পাছত যীচুৰ ৈসেত থকা সকেলােৱ েতওঁক তয্াগ কিৰেল আৰু
পলাল৷
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51 েতিতয়া েকােনা এজন েডকাই উদং গাত শণ সূতাৰ িমিহ
কােপাৰ এখন ৈল, যীচুৰ পােছ পােছ ৈগিছল; েতিতয়া েতওঁেলােক
তাক আবদ্ধ কিৰেল; 52 িকন্তু িস কােপাৰ খন এিৰ উলঙ্গ ৈহ পলাই
গ’ল

মহাসভাৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ
53 পাছত েতওঁেলােক যীচুক মহা-পুেৰািহতৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল

েতিতয়া সকেলা প্রধান পুেৰািহত, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ অধয্াপক
সকল েতওঁৰ লগত আিহ েগাট খােল 54 আৰু েতিতয়াই
িপতেৰ আতেৰ আতেৰ যীচুৰ পােছ পােছ মহা-পুেৰািহতৰ েচাতালৰ
িভতৰৈলেক েসামাল৷ তােত িনজেক উম িদবৈল পহৰা িদ থকা
েটেকলা সকলৰ মাজত বিহ, জুই পুৱাই আিছল

55 েতিতয়া প্রধান পুেৰািহত সকল আৰু েগােটই মহাসভাই যীচুক
বধ কিৰবৈল েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ সাক্ষয্ িবচািৰেল; িকন্তু েতওঁেলােক
এেকা নাপােল 56 িকয়েনা অেনেক েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িমছা সাক্ষয্ িদেল
তথািপ েতওঁেলাকৰ সাক্ষয্ িনিমিলল

57পাছত েকইজনমােন উিঠ, েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িমছা সাক্ষয্ িদ ক’েল,
58 “হােত সজা এই মিন্দৰ মই নষ্ট কিৰ, িতন িদনৰ িভতৰত হােত
নকৰা আন এটা সািজম৷”§ আিম েতওঁক এেন কথা েকাৱা শুিনেলঁা!
59 িকন্তু ইয়ােতা েতওঁেলাকৰ সাক্ষয্ িনিমিলল

60 েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত মাজত িথয় ৈহ, যীচুক সুিধেল, েবােল,
“েতামাৰ এেকা উত্তৰ নাই েন? েতামাৰ অিহেত এওঁেলােকেনা িক
সাক্ষয্ িদেছ?” 61 িকন্তু েতওঁ এেকা উত্তৰ িনিদেল আৰু িনজেম
থািকল পুনৰ মহা-পুেৰািহেত েতওঁক সুিধেল, “তুিম পৰমধনয্ জনৰ
পুত্র খ্রীষ্ট হয় েন?” 62 েতিতয়া যীচুেৱ ক’েল, “মই হওঁ,
আৰু েতামােলােক মানুহৰ পুত্রক

পৰাক্রমৰ*েসঁা হােত বিহ থকা
আৰু আকাশত েমেঘেৰ অহা েদিখবা ”

§ 14 অধয্ায়:58 েযা 2:19-21৷ * 14 অধয্ায়:62 লূক 22:69৷
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63 েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত িনজৰ েচালা ফািল ক’েল, “সাক্ষীত
আমাৰ িক প্রেয়াজন আেছ? 64 েতামােলােক ঈশ্বৰক িনন্দা কৰা
শুিনলা; এিতয়া েতামােলােক িক িসদ্ধান্ত ৈলছা?” তােত সকেলােৱ
েতওঁক প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্ বুিল েদাষী কিৰেল 65 পাছত েকােনা
েকােনােৱ েতওঁৰ গাত থুই েপলাবৈল ধিৰেল আৰু েতওঁৰ মুখ ঢািক,
েতওঁক ভুকুৱাই ক’েল, “ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰঁাতা!” আৰু েসনাপিত
সকেল েতওঁক ৈল ৈগ প্রহাৰ কিৰেল

িপতেৰ যীচুক অস্বীকাৰ কৰা
66 েতিতয়া িপতৰ তলৰ েচাতালত থােকঁােত মহা-পুেৰািহতৰ

বনকৰা েছাৱালী এজনী েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল, 67আৰু িপতৰক জুই
পুৱাই থকা েদখা পাই েতওঁৈল চাই ক’েল, “তুিমও েসই নাচৰতীয়া
যীচুৰ লগত আিছলা ” 68 িকন্তু েতওঁ এই িবষয়েটা অস্বীকাৰ কিৰ
ক’েল, “তুিম িয ৈকছা েসই িবষেয় মই নাজােনা আৰু বুিজও েপাৱা
নাই ” েতিতয়া েতওঁ বাট-চ’ৰাৈল ওলাই গ’ল আৰু কুকুৰাই ডাক
িদেল৷

69 িকন্তু েসই েবটীেয় েতওঁক তােত েদিখ, ওচৰত িথয় িদ থকা
সকলক পুনৰ ক’বৈল ধিৰেল, “এই েলাক জন িসহঁতৰ মাজৰ
এজন!” 70 িকন্তু েতওঁ আেকৗ অস্বীকাৰ কিৰেল অলপ সময়ৰ
পাছত েসই ঠাইত িথয় ৈহ থকা েলাক সকেল িপতৰক ক’েল, “তুিম
অৱেশয্ িসহঁতৰ মাজৰ এজন িকয়েনা তুিমও গালীলীয়া মানুহ ”

71 িকন্তু েতওঁ শাও িদেল আৰু শপত খাই ক’েল, “েতামােলােক
িয জন মানুহৰ কথা ৈকআছা, েসই জন মানুহক মই িচিনেয় নাপাও ”
72 েতিতয়া কুকুৰাই িদ্বতীয় বাৰ ডাক িদেল েতিতয়া যীচুেৱ েকাৱা
কথা িপতৰৰ মনত পিৰল “কুকুৰাই দুবাৰ ডাক িদয়াৰ আেগেয় েমাক
িতিন বাৰ অস্ৱীকাৰ কিৰবা৷” তােত েতওঁ দুখত ভািগ পিৰল আৰু
কািন্দব ধিৰেল৷†
† 14 অধয্ায়:72 2 কিৰ 7:10, 11৷
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অধয্ায় 15
পীলাতৰ আগত যীচুৰ েসাধ-িবচাৰ, েতওঁৰ প্রাণদণ্ডৰ আজ্ঞা

1 পাছত ৰািতপুৱা প্রধান পুেৰািহত, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ
অধয্াপক সকলৰ ৈসেত েগােটই মহাসভাই মন্ত্রণা কিৰেল৷ েতিতয়া
েতেখত সকেল যীচুক বািন্ধেল আৰু পীলাতৰ হাতত েশাধাই িদেল
2 েতিতয়া পীলােত েতওঁক সুিধেল, “তুিম ইহুদী সকলৰ ৰজা হয়
েন?” তােত েতওঁ উত্তৰ িদ ক’েল, “তুিমেয়ই ৈকছা ” 3 এেনেত
প্রধান পুেৰািহত সকেল েতওঁক বহুত অপবাদ িদেল

4 েতিতয়া পীলােত আেকৗ েতওঁক সুিধেল, “তুিম এেকা উত্তৰ
িনিদয়া েন? েচাৱা, এওঁেলােক েতামাৰ িবৰুেদ্ধ িকমান অপবাদ
িদেছ!” 5 িকন্তু যীচুেৱ েকােনা িদঘলীয়া উত্তৰ িনিদেল আৰু তােত
েতওঁ িবস্ময় মািনেল

6 েসই পবর্ৰ সময়ত মানুহেবােৰ িবচািৰেল িয েকােনা এজন বন্দীক
পীলােত মুকিল কিৰ িদেয় 7 েসই সময়ত িবেদ্রাহী েলাক সকলৰ
ৈসেত কাৰাগাৰত, িকছুমান হতয্াকাৰীৰ লগত প্রিতিষ্ঠত বয্ৱস্থাৰ
িবৰুেদ্ধ েযাৱা ৰাজেদ্রাহী এজন আিছল; েতওঁৰ নাম আিছল বাৰাব্বা
৷ 8 েতিতয়া েলাক সকেল পীলাতৰ ওচৰৈল আিহল আৰু আগেত
কিৰ অহা িনয়ম অনুসিৰ কিৰবৈল েতওঁক অনুেৰাধ কিৰেল৷

9 পীলােত েতওঁেলাকক উত্তৰ িদ ক’েল, “েতামােলাকৰ বােব মই
ইহুদী সকলৰ ৰজাক েযন মুকিল কেৰঁা, েতামােলােক এেন ইচ্ছা কৰা
েন?” 10 িকয়েনা েতওঁ জািনিছল েয প্রধান পুেৰািহত সকেল ইষর্া
কিৰ যীচুক েতওঁৰ ওচৰত েশাধাই িদিছল৷ 11 িকন্তু প্রধান পুেৰািহত
সকেল যীচুৰ সলিন বাৰাব্বাক মুকিল কিৰবৰ বােব দাবী কিৰবৈল
েলাক সকলক উচটােল৷

12 পাছত পীলােত আেকৗ উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক সুিধেল,
“েতেনহেল েতামােলােক িয জনক ইহুদী সকলৰ ৰজা বুিল েকাৱা
েতওঁক মই িক কিৰম?” 13 েতিতয়া েতওঁেলােক আেকৗ আটাহ পািৰ
ক’েল, “তাক কু্রচত িদয়ক ”
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14 েতিতয়া পীলােত েতওঁেলাকক সুিধেল, “িকন্তু েতওঁেনা িক
েদাষ কিৰেল?” তােত েতওঁেলােক অিধকৈক আটাহ পািৰ ক’েল,
“তাক কু্রচত িদয়ক ” 15 েতিতয়া পীলােত েলাক সকলক সন্তুষ্ট
কিৰবৈল েতওঁেলাকৈল বাৰাব্বাক মুকিল কিৰ িদেল আৰু যীচুক
চাবুেকেৰ েকােবাৱাই, কু্রচত িদবৈল েশাধাই িদেল

যীচুক কু্রচত িদয়া
16 েতিতয়া েসনােবােৰ েচাতালৈল অথর্াৎ িপ্রটিৰয়মৰ িভতৰৈল

েতওঁক ৈল গ’ল, আৰু েগােটই ৈসনয্ দলক মািত েগাট খুৱােল
17 পাছত েতওঁেলােক যীচুক উজ্বল বৰণীয়া কােপাৰ িপন্ধােল,

আৰু কঁাইটৰ িকৰীিট সািজ মুৰত িপন্ধাই িদেল; 18 মানুহেবােৰ েতওঁক
নমস্কাৰ জনাই ক’েল “েহ ইহুদী সকলৰ ৰজা, জয় হওক!”

19 েতিতয়া নেলেৰ েতওঁৰ মুৰত েকাবােল আৰু থুই েপলােল৷ তাৰ
পাছত েতওঁৰ আগত আঁঠুকািঢ় শ্রদ্ধা জনােল 20 এইদেৰ েতওঁক
ঠাট্টা-িবদ্রূপ কিৰ উিঠ, েসই উজ্বল বৰণীয়া কােপাৰ েসােলাকাই
েতওঁক িনজৰ কােপাৰ িপন্ধােল আৰু েতওঁক কু্রচত িদবৰ বােব
বািহৰৈল ৈল গ’ল 21 েসই সময়ত মানুহেবােৰ কুৰীণীয়া েদশৰ
পৰা অহা িচেমান নামৰ (এই জন আেলকেজন্দাৰ আৰু ৰুফৰ
বােপক) েলাক এজনক জবৰদিস্তেৰ যীচুৰ কু্রচেটা কিঢ়য়াই িনবৈল
ধিৰ আিনেল৷

22এইদেৰ ৈসনয্ সকেল গলগথা বুিল েকাৱা ঠাই খন ৈল যীচুক ৈল
আিহল; (এই নামৰ অথর্ ‘মুৰৰ লাওেখালা’) ৷ 23 তােত েতওঁেলােক
যীচুক গন্ধৰেসেৰ িমহিল েহাৱা দ্রাক্ষাৰস যািচেল িকন্তু েতওঁ তাক
গ্রহণ নকিৰেল 24 পাছত েতওঁক কু্রচত িদ উিঠ, েতওঁৰ কােপাৰৰ
েকােন িক পাব, েসেয় িনশ্চয় কিৰবৈল, েতওঁেলােক িচিঠ েখিল েসই
কােপাৰ ভগাই ল’েল

25 েতিতয়া ন মান বজাত েতওঁেলােক যীচুক কু্রচত িদেল 26আৰু
“ইহুদী সকলৰ ৰজা৷” এই বুিল েতওঁৰ অপৰাধৰ জাননী ওপৰত িলিখ
িদেল 27 েতওঁৰ লগত আন দুজন ডকাইতৰ েসঁাফােল এজনকআৰু
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বাওঁফােল আন এজনক, এেনদেৰ কু্রচতিদেল 28 * 29 পাছত অহা-
েযাৱা কৰা বাটৰুৱা সকেল মুৰ েজাকািৰ িনন্দা কিৰ কবৈল ধিৰেল,
“েহেৰৗ মিন্দৰ নষ্ট কেৰঁাতা আৰু িতন িদনৰ িভতৰত সােজঁাতা,
30 িনজেক ৰক্ষা কৰ আৰু কু্রচৰ পৰা নাম৷”

31 েসইদেৰ প্রধান পুেৰািহত সকেল িবধানৰ অধয্াপক সকলৰ
ৈসেত ঠাট্টা-িবদ্রূপ কিৰ পৰস্পৰৰ মাজত ক’েল, “িস আন েলাকক
ৰক্ষা কিৰিছল িকন্তু িনজেকই ৰক্ষা কিৰব েনাৱােৰ 32 েহ খ্রীষ্ট,
ইস্রােয়লৰ ৰজা, এিতয়াই কু্রচৰ পৰা নািম আহা; তােত আিম েযন
েদখা পাওঁ আৰু িবশ্বাস কেৰঁা৷” েতিতয়া িয দুজনক েতওঁৰ লগত
কু্রচত িদয়া হ’ল, েসই দুজেনও েতওঁক িনন্দা কিৰেল

33 পাছত বাৰ মান বজাৰ পৰা িতিন বজাৈলেক েগােটই েদশ
আন্ধাৰ হ’ল 34 আৰু িঠক িতিন বজাৰ সময়ত যীচুেৱ বৰ মােতেৰ
িৰিঙয়াই ক’েল, “এেলাই, এেলাই, লামা চবক্তানী?” অথর্াৎ “েহ
েমাৰ ঈশ্বৰ, েহ েমাৰ ঈশ্বৰ, িক কাৰণত েমাক তুিম পিৰতয্াগ
কিৰলা?”† 35 েতিতয়া ওচৰত িথয় িদ থকা েলাক সকলৰ
মাজৰ েকােনা েকােনােৱ ইয়ােক শুিন ক’েল, “েচাৱা, ই এিলয়াক
মািতেছ ” 36 তােত েকােনা এজেন েবগাই ৈগ, স্পঞ্জ এটা িচৰকােৰ
পুৰ কিৰ, তাক নলৰ আগত লগাই েতওঁক পান কিৰবৈল িদ ক’েল,
“ৰবা, এিলয়াই ইয়াক নমাই িদবৈল আেহ েন নােহ, তােক আিম চাওঁ
আহা৷” 37 েতিতয়া যীচুেৱ বৰৈক আটাহ পািৰ, প্রাণ তয্াগ কিৰেল
38 তােত মিন্দৰৰ আঁৰ-কােপাৰ খন ওপৰৰ পৰা তলৈলেক ফািল
দুভাগ হ’ল

39 েতওঁ এইদেৰ প্রাণ তয্াগ কৰা েদিখ, েতওঁৰ ওচৰেত িথয় িদ
থকা এশৰ েসনাপিতেয় ক’েল, “সঁচাৈক এই মানুহ জন ঈশ্বৰৰ পুত্র
আিছল৷” 40 েসই সময়ত বহু মিহলাই আতৰৰ পৰা চাই আিছল৷
েতওঁেলাকৰ িভতৰত মগ্দলীনী মিৰয়ম, সৰু যােকাব আৰু েযািচৰ
মাক মিৰয়ম আৰু চােলামীও আিছল ৷ 41 যীচু েযিতয়া গালীল
* অধয্ায় 15:28 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত এইদেৰ িলখা আেছ, 28 পদ: তােত েতওঁক
অপৰাবাধীেবাৰৰ লগত িলখা হ’ল, এই শাস্ত্রৰ বচন িসদ্ধ হ’ল৷ † অধয্ায় 15:34 গীত
22:1৷
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প্রেদশত আিছল, েতিতয়া এই মিহলা সকেল েতওঁৰ পােছ পােছ ৈগ
েতওঁক েসৱা শুশ্রূষা কিৰিছল৷ ইয়াৰ ওপিৰও বহু মিহলা েতওঁৰ লগত
িযৰূচােলমৈল আিহিছল৷

যীচুক ৈমদাম িদয়া
42 এই িদনেটা আিছল আেয়াজনিদন; িবশ্রাম িদনৰ আগিদনা৷

েসেয়েহ েতিতয়া আেবিল ওচৰ চািপ অহাত, 43অিৰমািথয়াৰ েযােচফ
েসই ঠাইৈল আিহল৷ েতওঁ পিৰষদ মণ্ডলীৰ এজন সন্মানীয় সদসয্
আিছল৷ েতওঁ ঈশ্ৱৰৰ ৰাজয্ৈল অেপক্ষা কিৰ আিছল৷ েতওঁ সাহেসেৰ
পীলাতৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু যীচুৰ েদহ িবচািৰেল 44 ইিতমেধয্
পীলােত যীচুৰ মৃতুয্ েহাৱা বুিল জািনবৈল েপাৱাত, পীলাত আচিৰত
হ’ল; েতওঁ এশৰ েসনাপিতক মািত আিনেল আৰু যীচুৰ মৃতুয্ৰ িবষেয়
সুিধেল৷

45 েযিতয়া েতওঁ এশৰ েসনাপিতৰ পৰা যীচুৰ মৃতুয্ জািনেল,
েতিতয়া েতওঁ েযােচফক যীচুৰ েদহেটা িনবৈল অনুমিত প্রদান কিৰেল৷
46 েযােচেফ শণ সুতাৰ কােপাৰ লগত ৈল আিহিছল৷ েতওঁ যীচুক
কু্রচৰ পৰা নমােল আৰু লগত অনা শণ সুতাৰ কােপােৰেৰ েমিৰয়াই
িশলত খািন্দ উিলওৱা ৈমদাম এটাত শুৱাই থ’েল৷ তাৰ পাছত এচটা
ডাঙৰ িশল বগৰাই আিন ৈমদামৰ প্রেৱশ দ্ৱাৰ বন্ধ কিৰ িদেল৷
47 মগ্দলীনী মিৰয়ম আৰু েযািচৰ মাক মিৰয়েম যীচুক ৈমদাম িদয়া
ঠাইেটা েদখা পােল৷

16 অধয্ায়
1 তাৰ পাছত িবশ্রামবাৰ েশষ েহাৱাত, মগ্দলীনী মিৰয়ম, যােকাবৰ

মাতৃ মিৰয়ম আৰু চােলামীেয় আিহ যীচুৰ গাত সািনবৈল সুগিন্ধ দ্রবয্
িকিনেল 2 আৰু সপ্তাহৰ প্রথম িদনা অিত ৰািতপুৱা, সুযর্য্ উদয়
হওেতই, েতওঁেলােক ৈমদামৈল গ’ল৷

3 েতওঁেলােক িনজৰ মাজত েকাৱা-কুই কিৰ ক’েল, “ৈমদামৰ
প্রেৱশ দ্ৱাৰত থকা িশলেটা েকােন আমাৰ বােব বগৰাই িদব?”
4 িকয়েনা েসই িশলচতা অিত ডাঙৰ আিছল; এেনেত চকু তুিল চাওেত
েতওঁেলােক েদিখেল েয, িশলচটা বগৰাই েথাৱা আেছ৷
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5 েতওঁেলােক েতিতয়া ৈমদামৰ িভতৰৈল েসামাই গ’ল আৰু বগা
কােপাৰ িপন্ধা েডকা এজনক েসঁাফােল বিহ থকা েদিখেল, তােত
েতওঁেলাক অিত আচিৰত হ’ল 6 িকন্তু েতওঁ েতওঁেলাকক ক’েল,
“েতামােলােক ভয় নকিৰবা; েতামােলােক কু্রচত হত েহাৱা নাচৰতীয়া
যীচুক িবচািৰছা; েতওঁ উিঠল! েতওঁ ইয়াত নাই; েচাৱা, এেয় েতওঁক
শুৱাই েথাৱা ঠাই 7 িকন্তু েতামােলােক ৈগ, েতওঁৰ আন িশষয্ সকলৰ
লগেত িপতৰক েকাৱাৈগ েয, ‘েতওঁ েতামােলাকৰ আেগেয় গালীল
প্রেদশৈল যাব আৰু তােত েতওঁ েযেনৈক েতামােলাকক ৈকিছল,
েতেনৈক েতামােলােক েতওঁক েদখা পাবা’ ”

8 েতিতয়া েতওঁেলােক ৈমদামৰ পৰা ওলাই পলাল; িকয়েনা
েসই সময়ত েতওঁেলাক সঁচাৈক কম্পন আৰু িবস্ময়ত ৈহ আিছল;
েতওঁেলােক েকােনা বয্িক্তক নক’েল, িকয়েনা েতওঁেলােক অিত ভয়
খাইিছল

যীচুৰ পুনৰুত্থান
িশষয্ সকলক দশর্ন িদয়া, আৰু েশষ আজ্ঞা

9 সপ্তাহৰ প্রথম িদনৰ ৰািতপুৱা, যীচু পুনৰুিত্থত েহাৱাৰ পাছত; িয
গৰাকীৰ পৰা েতওঁ সােতাটা ভূত েখদাইিছল, েসই মগ্দলীনী মিৰয়মক
েতওঁ প্রথমেত েদখা িদেল 10 েতিতয়া েতওঁ ৈগ েশাক আৰু
ক্রন্দন কিৰ থকা যীচুৰ পূবর্ৰ সঙ্গী সকলক বাতর্ া িদেল; 11 েতিতয়া
েতওঁেলােক যীচু েয জীয়াই উিঠল আৰু মগ্দলীনী মিৰয়মক েয দশর্ন
িদেল, েসই কথা েতওঁেলােক শুিনেল িকন্তু িবশ্বাস নকিৰেল

12 এই সকেলা ঘটনা ঘটাৰ পাছত, যীচুেৱ অনয্ দুজন েলাকক
গঁাৱৈল যাত্রা কিৰ থােকােত েতওঁ অনয্ৰূপ ধিৰ, েতওঁেলাকক েদখা
িদেল 13 তােত েতওঁেলােক ৈগ অনয্ িশষয্ সকলক সম্বাদ িদেল;
িকন্তু েতওঁেলােক েসই কথা িবশ্বাস নকিৰেল

14 পাছত এঘাৰ জেন েভাজনত বিহ থােকঁােত, যীচুেৱ
েতওঁেলাকক েদখা িদেল আৰু েতওঁৰ উত্থানৰ পাছত, েতওঁক েদখা
েপাৱা সকলক িবশ্বাস নকৰাৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ অিবশ্বাস আৰু
কিঠন মনক গিৰহণা কিৰেল 15 আৰু যীচুেৱ েতওঁেলাকক ক’েল,
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“েতামােলােক জগতৰ সকেলা ঠাইৈল ৈগ সমুদায় সৃষ্টিৰ আগত
শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰা 16 তােত িয জেন িবশ্বাস কিৰ বাপ্তাইিজত হয়,
েতওঁ পিৰত্রাণ পাব িকন্তু িয জেন অিবশ্বাস কেৰ, েতওঁক দণ্ডাজ্ঞা
কৰা হ’ব৷

17 এইেবাৰ পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন, িবশ্বাস কৰা সকলৰ অনুগামী
হ’ব েতওঁেলােক েমাৰ নােমেৰ ভূত েখদাব, নতুন নতুন ভাষােৰ
কথা ক’ব; সাপক হােতেৰ তুিল ল’ব; 18 আৰু প্রাণনাশক েকােনা
বস্তু পান কিৰেলও েতওঁেলাকৰ এেকা হািন নহব আৰু নিৰয়াৰ গাত
হাত িদ, েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰব৷”

19 এইদেৰ েতওঁেলাকৰ ৈসেত কথা েহাৱাৰ পাছত প্রভু যীচুক
স্বগর্ৈল িনয়া হ’ল আৰু েতওঁ ঈশ্বৰৰ েসঁা হােত বিহল 20 পাছত
েতওঁেলােক ওলাই ৈগ সকেলা ঠাইেত েঘাষণা কিৰব ধিৰেল; আৰু
প্রভুেৱ লেগ লেগ কাযর্ কিৰ েসই অনুগামী সকলৰ পৰাক্রম কাযর্ৰ
িচনৰ দ্বাৰাই বাকয্ সপ্রমাণ কিৰেল আেমন
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