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েযাহনিলিখত
সুসমাচার

যীশুর পৃিথবীেত আগমন
1 আিদেত বাকয্* িছেলন, বাকয্ ঈশ্বেরর সেঙ্গ িছেলন আর েসই

বাকয্ই িছেলন ঈশ্বর৷ 2 েসই বাকয্ আিদেত ঈশ্বেরর সেঙ্গ িছেলন৷
3 তঁার মাধয্েমই সব িকছুর সৃষ্টি হেয়িছল এবং এর মেধয্ তঁােক ছাড়া
েকান িকছুরই সৃষ্টি হয় িন৷ 4 তঁার মেধয্ জীবন িছল; আর েসই জীবন
জগেতর মানুেষর কােছ আেলা িনেয় এল৷ 5 েসই আেলা অন্ধকােরর
মােঝ উজ্জ্বল হেয় উঠল; আর অন্ধকার েসই আেলােক জয় করেত
পাের িন৷

6 একজন েলাক এেলন তঁার নাম েযাহন; ঈশ্বর তঁােক
পািঠেয়িছেলন৷ 7 িতিন েসই আেলার িবষেয় সাক্ষয্ েদবার জনয্ সাক্ষী
রূেপ এেলন যােত তঁার মাধয্েম সকল েলাক েসই আেলার কথা শুেন
িবশ্বাস করেত পাের৷ 8 েযাহন িনেজ েসইআেলা িছেলন না; িকন্তু িতিন
এেসিছেলন যােত েলাকেদর কােছ েসই আেলার িবষেয় সাক্ষয্ িদেত
পােরন৷ 9 প্রকৃত েয আেলা, তা সকল মানুষেক আেলািকত করেত
পৃিথবীেত এেসিছেলন৷

10 েসই বাকয্ জগেত িছল এবং এই জগত তঁার দ্বারাই সৃষ্ট হেয়িছল;
িকন্তু জগত তঁােক িচনেত পাের িন৷ 11 েয জগত তঁার িনজস্ব েসখােন
িতিন এেলন, িকন্তু তঁার িনেজর েলাকরাই তঁােক গ্রহণ করল না৷
12 িকন্তু িকছু েলাক তঁােক গ্রহণ করল এবং তঁােক িবশ্বাস করল৷ যারা
িবশ্বাস করল তােদর সকলেক িতিন ঈশ্বেরর সন্তান হবার অিধকার দান
* 1:1: বাকয্ গ্রীক ভাষায় এর অথর্ হল “েলােগাস” অথর্াৎ েয েকান রকেমর েযাগােযাগ৷
যােক “বাতর্ া” ও বলা েযেত পাের৷ এখােন এর অথর্ হল খ্রীষ্ট, িযিন িনেজই েসই পথ � েয
পেথর সম্বেন্ধ ঈশ্বর তঁার িনেজর েলাকেদর বেলিছেলন৷
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করেলন৷ 13 ঈশ্বেরর এই সন্তানরা প্রাকৃিতক িনয়ম অনুসাের েকান
িশশুর মেতা জন্ম গ্রহণ কের িন৷ মা-বাবার ৈদিহক কামনা-বাসনা
অনুসােরও নয়, ঈশ্বেরর কাছ েথেকই তােদর এই জন্ম৷

14 বাকয্ মানুেষর রূপ ধারণ করেলন এবং আমােদর মেধয্ বসবাস
করেত লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব তঁার েয মিহমা,
েসই মিহমা আমরা েদেখিছ৷ েসই বাকয্ অনুগ্রহ ও সেতয্ পিরপূণর্
িছেলন৷ 15 েযাহন তঁার সম্পেকর্ মানুষেক বলেলন, “ইিনই িতিন যঁার
সম্বেন্ধআিম বেলিছ৷ �িযিন আমার পেরআসেছন, িতিন আমার েথেক
মহান, কারণ িতিন আমার অেনক আেগ েথেকই আেছন৷� ”

16 েসই বাকয্ অনুগ্রহ ও সেতয্ পূণর্ িছেলন৷ আমরা সকেল তঁার
েথেক অনুগ্রেহর ওপর অনুগ্রহ েপেয়িছ৷ 17 কারণ েমািশর মাধয্েম
িবিধ-বয্বস্থা েদওয়া হেয়িছল, িকন্তুঅনুগ্রহ ও সেতয্র পথ যীশু খ্রীেষ্টর
মাধয্েম এেসেছ৷ 18 ঈশ্বরেক েকউ কখনও েদেখিন; িকন্তু একমাত্র
পুত্র, িযিন িপতার কােছ থােকন, িতিনই তঁােক প্রকাশ কেরেছন৷

েযাহন যীশু সম্পেকর্ েলােকেদর বলেলন

(মিথ 3:1-12; মাকর্ 1:1-8; লূক 3:1-9, 15-17)
19 েজরুশােলেমর ইহুদীরা কেয়কজন যাজক ও েলবীয়েক

েযাহেনর কােছ পাঠােলন৷ তঁারা এেস েযাহনেক িজেজ্ঞস করেলন,
“আপিন েক?” 20 েযাহন একথার জবাব েখালাখুিলভােবই িদেলন;
িতিন উত্তর িদেত অস্বীকার করেলন না৷ িতিন স্পষ্টভােব স্বীকার
করেলন, “আিম েসই খ্রীষ্ট নই৷”

21 তখন তঁারা তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “তাহেল আপিন েক?
আপিন িক এিলয়়?”
েযাহন বলেলন, “না, আিম এিলয়় নই৷”
ইহুদীরা িজেজ্ঞস করেলন, “তেব আপিন িক েসই ভাববাদী?”
েযাহন এর জবােব বলেলন, “না৷”
22 তখন তঁারা বলেলন, “তাহেল আপিন েক? আমােদর বলুন

যােত যারা আমােদর পািঠেয়েছ তােদর জবাব িদেত পাির৷ আপনার
িনেজর িবষেয় আপিন িক বেলন?”
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23ভাববাদী িযশাইয় যা বেলিছেলন তা উেল্লখ কের েযাহন বলেলন,

“আিম তঁার রব, িযিন মরু প্রান্তের িচৎকার কের বলেছন,
�েতামার প্রভুর জনয্ পথ েসাজা কর!� ” িযশাইয় 40:3

24 যােদর পাঠােনা হেয়িছল তােদর মেধয্ িকছু ফরীশী সম্প্রদােয়র
েলাক িছল৷ 25 তঁারা েযাহনেক বলেলন, “আপিন যিদ েসই খ্রীষ্ট নন,
এিলয়় নন, ভাববাদীও নন, তাহেল আপিন বাপ্তাইজ করেছন েকন?”

26 এর উত্তের েযাহন বলেলন, “আিম জেল বাপ্তাইজ করিছ৷
েতামােদর মেধয্ একজন দঁািড়েয় আেছন যঁােক েতামরা েচন না৷
27 িতিনই েসই েলাক িযিন আমার পের আসেছন৷ আিম তঁার পােয়র
চিটর িফেত েখালবার েযাগয্ নই৷”

28 যদর্ ন নদীর অপর পাের ৈবথিনয়ােত েযখােন েযাহন েলােকেদর
বাপ্তাইজ করিছেলন, েসইখােন এইসব ঘেটিছল৷

যীশু, ঈশ্বেরর েমষশাবক
29 পেরর িদন েযাহন যীশুেক তঁার িদেক আসেত েদেখ বলেলন,

“ঐ েদখ, ঈশ্বেরর েমষশাবক, িযিন জগেতর পাপরািশ বহন কের
িনেয় যান! 30 ইিনই েসই েলাক, যঁার িবষেয়আিম বেলিছলাম, �আমার
পের একজন আসেছন, িকন্তু িতিন আমার েথেক মহান, কারণ িতিন
আমার অেনক আেগ েথেকই আেছন৷� 31 এমনিক আিমও তঁােক
িচনতাম না, িকন্তু ইস্রােয়লীয়রা েযন তঁােক খ্রীষ্ট বেল িচনেত পাের
এইজনয্ আিম এেস তােদর জেল বাপ্তাইজ করিছ৷”

32-34 এরপর েযাহন তঁার সােক্ষয্ বলেলন, “আিম িনেজও খ্রীষ্ট
েক তা জানতাম না৷ িকন্তু েলাকেদর জেল বাপ্তাইজ করেত ঈশ্বর
আমােক পাঠােলন৷ ঈশ্বর আমােক বলেলন, �তুিম েদখেত পােব এক
বয্িক্তর উপর পিবত্র আত্মা এেস অিধষ্ঠান করেছন৷ আর িতিনই েসই
বয্িক্ত িযিন পিবত্র আত্মােত বাপ্তাইজ করেবন৷� ” েযাহন বলেলন,
“আিম পিবত্রআত্মােক স্বগর্ েথেক েনেম আসেত েদেখিছ৷ েসই আত্মা
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কেপােতরআকাের এেস যীশুর উপর বসেলন৷ আিম তা েদেখিছ আর
তাই আিম েলাকেদর বিল, �িতিনই ঈশ্বেরর পুত্র৷� ”

যীশুর প্রথম িশষয্দল
35পরিদন েযাহন তঁার দুজন িশেষয্র সেঙ্গ আবার েসখােন এেলন৷

36 যীশুেক েসখান িদেয় েযেত েদেখ িতিন বলেলন, “ঐ েদখ,
ঈশ্বেরর েমষশাবক!”

37 তঁার েসই দুজন িশষয্ েযাহেনর কথা শুেন যীশুর অনুসরণ
করেত লাগেলন৷ 38 যীশু িপছন িফের েসই দুজনেক অনুসরণ করেত
েদেখ তঁােদর িজেজ্ঞস করেলন, “েতামরা িক চাও?”
তঁারা যীশুেক বলেলন, “রিব্ব, আপিন েকাথায় থােকন?”

(“রিব্ব” কথািটর অথর্ “গুরু৷”)
39 যীশু তঁােদর বলেলন, “এস েদখেব৷” তখন তঁারা িগেয়

েদখেলন িতিন েকাথায় থােকন৷ আর েসই িদেনর বািক সময়টা তঁারা
যীশুর কােছ কাটােলন৷ তখন সময় িছল প্রায় িবকাল চারেট৷

40 েযাহেনর কথা শুেন েয দুজন েলাক যীশুর িপছেন িপছেন
িগেয়িছেলন, তঁােদর মেধয্ একজন হেচ্ছন িশেমান িপতেরর ভাই
আিন্দ্রয়৷ 41আিন্দ্রয় সেঙ্গ সেঙ্গ তঁার ভাই িশেমােনর েদখা েপেয় তােক
বলেলন, “আমরা মশীেহর েদখা েপেয়িছ৷” (“মশীহ” কথািটর অথর্
“খ্রীষ্ট৷”)

42আিন্দ্রয়, িশেমান িপতরেক যীশুর কােছ িনেয় এেলন৷ যীশু তঁার
িদেক তািকেয় বলেলন, “তুিম েযাহেনর েছেল িশেমান, েতামােক
ৈকফা বেল ডাকা হেব৷” (“ৈকফা” কথািটর অথর্ “িপতর৷”)

43 পেরর িদন যীশু গালীেল যােবন বেল িঠক করেলন৷ েসখােন
িতিন িফিলেপর েদখা েপেয় তঁােক বলেলন, “আমার অনুসরণ
কর৷” 44 আিন্দ্রয় ও িপতর েয অঞ্চেল থাকেতন িফিলপ িছেলন
েসই ৈবৎৈসদার েলাক৷ 45 িফিলপ এবার নথেনলেক েদখেত েপেয়
বলেলন, “আমরা এমন একজেনর েদখা েপেয়িছ যার কথা েমািশ ও
ভাববাদীরা িবিধ-বয্বস্থায় িলেখ েরেখ েগেছন৷ িতিন নাসরৎ িনবাসী
েযােষেফর েছেল যীশু৷”

46 নথেনল তঁােক বলেলন, “নাসরৎ! নাসরৎ েথেক িক ভাল িকছু
আসেত পাের?”



েযাহন 1:47 v েযাহন 2:5

িফিলপ বলেলন, “এস েদেখ যাও৷”
47 যীশু েদখেলন নথেনল তঁার িদেক আসেছন৷ তখন িতিন তঁার

িবষেয় বলেলন, “এই েদখ একজন প্রকৃত ইস্রােয়লীয়, যার মেধয্
েকান ছলনা েনই৷”

48 নথেনল তঁােক বলেলন, “আপিন েকমন কের আমােক
িচনেলন?”
এর উত্তের যীশু বলেলন, “িফিলপ আমার সম্পেকর্ েতামায় বলার

আেগ তুিম যখন ডুমুর গােছর তলায় বেসিছেল, আিম তখনই েতামায়
েদেখিছলাম৷”

49 নথেনল বলেলন, “গুরু, আপিনই ঈশ্বেরর পুত্র, আপিনই
ইস্রােয়েলর রাজা৷”

50 যীশু উত্তের বলেলন, “আিম েতামােক ডুমুর গােছর তলায়
েদেখিছলাম বেলই িক তুিম আমােক িবশ্বাস করেল? এর েচেয়ও
আেরা অেনক মহত্ িজিনস তুিম েদখেত পােব!” 51 পের যীশু
তঁােক আরও বলেলন, “সিতয্ সিতয্ই আিম েতামােদর বলিছ৷ েতামরা
একিদন েদখেব স্বগর্ খুেল েগেছ, আর �ঈশ্বেরর দূতরা� মানবপুেত্রর
ওপর িদেয় উেঠ যােচ্ছন আর েনেম আসেছন৷”✡

2
কান্না নগের িববাহ

1 তৃতীয় িদেন গালীেলর কান্না নগের একটা িবেয় হিচ্ছল এবং যীশুর
মা েসখােন িছেলন৷ 2 েসই িবেয় বািড়েত যীশু ও তঁার িশষয্েদর
িনমন্ত্রণ করা হেয়িছল৷ 3 যখন সমস্ত দ্রাক্ষারস ফুিরেয় েগল, তখন
যীশুর মা তঁার কােছ এেস বলেলন, “এেদর আর দ্রাক্ষারস েনই৷”

4 যীশু বলেলন, “েহ নারী, তুিম আমায় েকন িজজ্ঞাসা করছ িক
করা উিচত? আমার সময় এখনও আেসিন৷”

5 তঁার মা চাকরেদর বলেলন, “ইিন েতামােদর যা িকছু করেত বেলন
েতামরা তাই কর৷”
✡ 1:51: উদৃ্ধিত আিদ 28:12
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6 ইহুদী ধেমর্র রীিত অনুসাের আনুষ্ঠািনকভােব হাত পা েধায়ার
জনয্ েসই জায়গায় ছটা পাথেরর জেলর জালা বসােনা িছল৷ এই
জালাগুিলর প্রিতিটেত আিশ েথেক একশ িলটার জল ধরত৷

7 যীশু েসই চাকরেদর বলেলন, “এই জালাগুিলেত জল ভের
আন৷” তখন তারা জালাগুিল কানায় কানায় ভের িদল৷

8তারপর যীশু তােদর বলেলন, “এর েথেক িকছুটা িনেয় েভােজর
কতর্ ার কােছ িনেয় যাও৷”
তখন তারা তাই করল৷ 9 জল, যা দ্রাক্ষারেস পিরণত হেয়িছল,

েভােজর কতর্ া তা আস্বাদ করেলন৷ েসই দ্রাক্ষারস েকাথা েথেক এল
তা িতিন জানেতন না; িকন্তু েয চাকররা জল এেনিছল তারা তা জানত৷
তারপর িতিন বরেক ডাকেলন৷ 10 িতিন বলেলন, “সাধারণতঃ প্রথেম
েলােক ভাল দ্রাক্ষারস পিরেবশন কের আর অিতিথরা যখন মাতাল
হেয় ওেঠ তখন তােদর িনম্নমােনর দ্রাক্ষারস পিরেবশন করা হয়, অথচ
আিম েদখিছ েতামরা ভাল দ্রাক্ষারস এখনও েরেখ িদেয়ছ৷”

11এই প্রথম অেলৗিকক িচহ্ন কের গালীেলর কান্না নগের যীশু তঁার
মিহমা প্রকাশ করেলন; আর তঁার িশেষয্রা তঁার ওপর িবশ্বাস করল৷

12পের িতিন তঁার মা, ভাইেদর ও িশষয্েদর সেঙ্গ কফরনাহূম শহের
েগেলন৷ েসখােন তঁারা অল্প িকছু িদন থাকেলন৷

যীশু মিন্দের
(মিথ 21:12-13; মাকর্ 11:15-17; লূক 19:45-46)

13 ইহুদীেদর িনস্তারপবর্ পালেনর সময় এিগেয় এেল যীশু
েজরুশােলেম েগেলন৷ 14 িতিন েদখেলন মিন্দেরর মেধয্ েলােকরা
গরু, েভড়া ও পায়রা িবিক্র করেছ; আর েপাদ্দাররা বেস আেছ,
এরা েলােকর টাকা িনেয় বদল ও বয্বসা করত৷ 15 তখন িতিন িকছু
দিড় িদেয় একটা চাবুক ৈতরী কের তা িদেয় গরু, েভড়া সেমত
এই সব েলাকেদর মিন্দর চত্বর েথেক বাইের বার কের িদেলন আর
েপাদ্দারেদর টাকা পয়সা সব ছিড়েয় েটিবল উিল্টেয় িদেলন৷ 16 যারা
পায়রা িবিক্র করিছল তােদর বলেলন, “এখান েথেক এসব িনেয় যাও!
আমার িপতার এই গৃহেক বাজাের পিরণত েকােরা না!”

17 তঁার িশষয্েদর মেন পড়ল শােস্ত্র েলখা আেছ:
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“েতামার গৃেহর প্রিত আমার উৎসাহ আমােক গ্রাস করেব৷”
গীতসংিহতা 69:9

18 ইহুদীরা তখন এর জবােব তঁােক বলল, “েতামার েয এসব করার
অিধকার আেছ তার প্রমাণ স্বরূপ িক েকান অেলৗিকক িচহ্ন আমােদর
েদখােত পার?”

19 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা এই মিন্দর েভেঙ্গ
েফল, আিম িতন িদেনর মেধয্ এেক আবার গেড় তুলব৷”

20 তখন ইহুদীরা বলল, “এই মিন্দর িনমর্াণ করেত েছচিল্লশ বছর
েলেগিছল আর তুিম িকনা িতন িদেনর মেধয্ এটা গেড় তুলেব?”

21 িকন্তু েয মিন্দেরর কথা িতিন বলিছেলন তা হেচ্ছ তঁার েদহ৷
22 যখন িতিন মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেলন, তখন তঁার
িশষয্েদর মেন পড়ল েয িতিন এই কথাই বেলিছেলন, তখন তঁারা যীশুর
িবষেয় শােস্ত্রর কথা ও যীশুর বােকয্ িবশ্বাস করেলন৷

23 িনস্তারপেবর্র জনয্ যীশু যখন েজরুশােলেম িছেলন, তখন
বহুেলাক তঁার ওপর িবশ্বাস করল, কারণ যীশু েসখােন েযসব
অেলৗিকক িচহ্নকাযর্ করিছেলন তা তারা েদখল৷ 24 িকন্তু যীশু িনেজ
তােদর ওপর েকান আস্থা রােখন িন, কারণ িতিন এই সব েলাকেদর
ভালভােবই জানেতন৷ 25 েকান েলােকর কাছ েথেক মানুেষর সম্বেন্ধ
িকছু জানার তঁার প্রেয়াজন িছল না, কারণ মানুেষর অন্তের িক আেছ
িতিন তা জানেতন৷

3
যীশু ও নীকদীম

1 ফরীশীেদর মেধয্ নীকদীম নােম একজন েলাক িছেলন৷ িতিন
ইহুদী সমােজর এক গুরুত্বপূণর্ েনতা৷ 2 একিদন রােত িতিন যীশুর
কােছ এেস বলেলন, “গুরু, আমরা জািন আপিন একজন িশক্ষক,
ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসেছন৷ ঈশ্বর সহায় না হেল েকউ িক ঐরূপ
অেলৗিকক কাজ করেত পাের, যা আপিন করেছন?”
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3 এর উত্তের যীশু তঁােক বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ,
নতুন জন্ম না হেল েকান বয্িক্ত ঈশ্বেরর রাজয্ েদখেত পােব না৷”

4 নীকদীম তঁােক বলেলন, “মানুষ বৃদ্ধ হেয় েগেল েকমন কের তার
আবার নতুন জন্ম হেত পাের? েস িনশ্চয়ই িদ্বতীয় বার মােয়র গেভর্
প্রেবশ কের আবার জন্মােত পাের না!”

5 যীশু তঁােক বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, যিদ েকান
েলাক জল ওআত্মা েথেক না জন্মায়, তেব েস ঈশ্বেরর রােজয্ প্রেবশ
করেত পাের না৷ 6 শরীর েথেকই শরীেরর জন্ম হয় আর আত্মা েথেক
জন্ম হয় আধয্ািত্মকতার৷ 7আিম েতামােক যা বললাম, তােত আশ্চযর্য্
হেয়া না, �েতামােদর নতুন জন্ম হওয়া অবশয্ই দরকার৷� 8 বাতাস
েযিদেক ইচ্ছা েসিদেক বয় আর তুিম তার শব্দ শুনেত পাও; িকন্তু
েকাথা েথেক আেস আর েকাথায় বা তা বেয় যায় তুিম তা জােনা না৷
আত্মা েথেক যােদর জন্ম হয় তােদর সকেলর েবলাও েসইরকম হয়৷”

9 এর উত্তের নীকদীম তঁােক বলেলন, “এটা েকমন কের হেত
পাের?”

10 তখন যীশু তঁােক বলেলন, “তুিম ইস্রােয়লীয়েদর একজন
গুরুত্বপূণর্ গুরু; আর তুিম এটা জােনা না? 11 যা সতয্ আিম েতামােক
তাই বলিছ, আমরা যা জািন তাই বিল, আমরা যা েদেখিছ েসই িবষেয়ই
সাক্ষয্ িদই: িকন্তু আমরা যাই বিল না েকন েতামরা তা গ্রহণ কেরা না৷
12 আিম েতামােদর কােছ পাির্থব িবষেয়র কথা বলেল েতামরা যিদ
িবশ্বাস না কেরা, তেব আিম স্বগীর্য় িবষেয় েকান কথা বলেল েতামরা
তা েকমন কের িবশ্বাস করেব? 13 িযিন স্বগর্ েথেক েনেম এেসেছন
েসই মানবপুত্র ছাড়া েকউ কখনও স্বেগর্ ওেঠিন৷

14 “মরুভূিমর মেধয্ েমািশ েযমন সাপেক উঁচুেত তুেলিছেলন,
েতমিন মানবপুত্রেক অবশয্ই উঁচুেত ওঠােনা হেব৷ 15 সুতরাং েয েকউ
মানবপুত্রেক িবশ্বাস কের েসই অনন্ত জীবন পায়৷”

16 কারণ ঈশ্বর এই জগতেক এেতাই ভালবােসন েয িতিন তঁার
একমাত্র পুত্রেক িদেলন, েযন েসই পুেত্রর ওপর েয েকউ িবশ্বাস কের
েস িবনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ কের৷ 17ঈশ্বর জগতেক েদাষী
সাবয্স্ত করার জনয্ তঁার পুত্রেক এ জগেত পাঠানিন, বরং জগত েযন
তঁার মধয্ িদেয় মুিক্ত পায় এইজনয্ ঈশ্বর তঁার পুত্রেক পািঠেয়েছন৷
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18 েয েকউ তঁােক িবশ্বাস কের তার িবচার হয় না৷ িকন্তু েয েকউ
তঁােক িবশ্বাস কের না, েস েদাষী সাবয্স্ত হয়, কারণ েস ঈশ্বেরর
একমাত্র পুেত্রর ওপর িবশ্বাস কের িন৷ 19আর এটাই িবচােরর িভিত্ত৷
জগেত আেলা এেসেছ, িকন্তু মানুষ আেলার েচেয় অন্ধকারেক েবশী
ভালেবেসেছ, কারণ তারা মন্দ কাজ কেরেছ৷ 20 েয েকউ মন্দ কাজ
কের েস আেলােক ঘৃণা কের, আর েস আেলার কােছ আেস না,
পােছ তার কােজর স্বরূপ প্রকাশ হেয় পেড়৷ 21 িকন্তু েয েকউ সেতয্র
অনুসারী হয় েস আেলার কােছ আেস, যােত েসই আেলােত স্পষ্ট
েবাঝা যায় েয তার সমস্ত কাজ ঈশ্বেরর মাধয্েম হেয়েছ৷

যীশু এবং বািপ্তস্মদাতা েযাহন
22এরপর যীশু তঁার িশষয্েদর সেঙ্গ িযহূিদয়া প্রেদেশ এেলন৷ িতিন

েসখােন তঁােদর সেঙ্গ থাকেত লাগেলন ও বাপ্তাইজ করেত লাগেলন৷
23 েযাহনও শালীেমর িনকট ঐেনান নামক স্থােন বাপ্তাইজ করিছেলন,
কারণ েসখােন প্রচুর জল িছল;আর েলােকরা তঁার কােছ এেস বািপ্তস্ম
িনিচ্ছল৷ 24 েযাহন তখনও কারাগাের বন্দী হন িন৷

25 েসই সময় ইহুদী রীিত অনুসাের শুিচ হওয়ার িবষেয় েযাহেনর
িশষয্েদর সেঙ্গ একজন ইহুদীর তকর্ বােধ৷ 26 পের তারা েযাহেনর
কােছ এেস বলল, “গুরু, তঁােক মেন পেড় িযিন যদর্ ন নদীর ওপাের
আপনার সেঙ্গ িছেলন এবং যঁার িবষেয় আপিন সাক্ষয্ িদেয়িছেলন?
িতিন েলােকেদর বাপ্তাইজ করেছন আর সবাই তঁার কােছ যােচ্ছ৷”

27 এর উত্তের েযাহন বলেলন, “স্বগর্ েথেক েদওয়া না হেল েকউই
েকান িকছু লাভ করেত পাের না৷ 28 েতামরা িনেজরাই শুেনছ েয
আিম বেলিছলাম, �আিম খ্রীষ্ট নই; িকন্তুআমােক তঁারআেগই পাঠােনা
হেয়েছ৷� 29কেন বেররই জনয্, িকন্তু বেরর বনু্ধ পােশ দঁািড়েয় থােক
বেরর কথা েশানার জনয্৷ আর েস যখন বেরর গলা শুনেত পায় তখন
খুবই আনিন্দত হয়৷ তাই আজ আমার েসই আনন্দ পূণর্ হল৷ 30 িতিন
উত্তেরাত্তর বড় হেবন, আর আিম অবশয্ই নগনয্ হেয় যাব৷

একজন িযিন স্বগর্ েথেক আেসন
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31 “একজন িযিন উদ্ধর্ েথেক আেসন িতিন সবার উেদ্ধর্ ৷ েয এই
জগেতর মধয্ েথেক আেস েস জগেতর, তাই েস যা িকছু বেল তা
জগেতর িবষেয়ই বেল৷ িযিন স্বগর্ েথেক আেসন িতিন সবার উপের৷
32 িতিন যা েদেখেছন আর শুেনেছন তারই সাক্ষয্ েদন; িকন্তু েকউই
তঁার সাক্ষয্ েমেন িনেত রাজী নয়৷ 33 েয তঁার সাক্ষয্ গ্রহণ কের েস তার
দ্বারা প্রমাণ কের েয ঈশ্বরই সতয্, 34 কারণ ঈশ্বর যঁােক পািঠেয়েছন
িতিন ঈশ্বেরর কথাই বেলন৷ ঈশ্বর তঁােক পিবত্র আত্মায় পূণর্ কেরেছন৷
35 িপতা তঁার পুত্রেক ভালবােসন,আর িতিন তঁার হােতই সব িকছু সঁেপ
িদেয়েছন৷ 36 েয েকউ পুেত্রর ওপর িবশ্বাস কের েস অনন্ত জীবেনর
অিধকারী হয়; িকন্তু েয পুত্রেক অমানয্ কের েস েসই জীবন কখনও
লাভ কের না, বরং তার ওপের ঈশ্বেরর েক্রাধ থােক৷”

4
শমরীয়ার এক স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ যীশুর কথাবাতর্ া

1 ফরীশীরা জানেত পারল েয যীশু েযাহেনর েচেয় েবশী িশষয্
কেরেছন ও বাপ্তাইজ করেছন৷ 2 যিদও যীশু িনেজ বাপ্তাইজ
করিছেলন না, বরং তঁার িশষয্রাই তা করিছেলন৷ 3 তারপর িতিন
িযহূিদয়া েছেড় চেল েগেলন এবং গালীেলই িফের েগেলন৷ 4 গালীেল
যাবার সময় তঁােক শমিরয়ার মধয্ িদেয় েযেত হল৷

5 যােকাব তঁার েছেল েযােষফেক েয ভূিম িদেয়িছেলন তারই কােছ
শমরীয়ার শুখর নােম এক শহের যীশু েগেলন৷ 6এখােনই যােকােবর
কুয়ািট িছল, যীশু েসই কুয়ার ধাের এেস বসেলন কারণ িতিন হঁাটেত
হঁাটেত ক্লান্ত হেয় পেড়িছেলন৷ তখন েবলা প্রায় দুপুর৷ 7 একজন
শমরীয়া স্ত্রীেলাক েসখােন জল তুলেত এল৷ যীশু তােক বলেলন,
“আমায় একটু জল েখেত দাও েতা৷” 8 েসই সময় িশষয্রা শহের
িকছু খাবার িকনেত িগেয়িছল৷

9 েসই শমরীয় স্ত্রীেলাকিট তঁােক বলল, “এিকআপিন একজন ইহুদী
হেয় আমার কাছ েথেক খাবার জনয্ জল চাইেছন? আিম একজন
শমরীয় স্ত্রীেলাক!” (ইহুদীরা শমরীয়েদর সেঙ্গ েকানরকম েমলােমশা
করত না৷)
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10এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, “তুিম যিদ জানেত েয ঈশ্বেরর
দান িক আর েক েতামার কাছ েথেক খাবার জনয্ জল চাইেছন তাহেল
তুিমই আমার কােছ জল চাইেত আর আিম েতামােক জীবন্ত জল
িদতাম৷”

11 স্ত্রীেলাকিট তঁােক বলল, “মহাশয়, আপিন েকাথা েথেক েসই
জীবন্ত জল পােবন? এই কুয়ািট যেথষ্ট গভীর৷ জল েতালার েকান
পাত্রও আপনার কােছ েনই৷ 12 আপিন িক আমােদর িপতৃপুরুষ
যােকােবর েচেয় মহান? িতিন আমােদর এই কুয়ািট িদেয় েগেছন৷
িতিন িনেজই এই কুয়ার জল েখেতন এবং তঁার সন্তানরা ও তঁার
পশুপালও এর েথেকই জল পান করত৷”

13 যীশু তােক বলেলন, “েয েকউ এই জল পান করেব তার আবার
েতষ্টা পােব৷ 14 িকন্তু আিম েয জল িদই তা েয পান করেব তার আর
কখনও িপপাসা পােব না৷ েসই জল তার অন্তের এক প্রস্রবেন পিরণত
হেয় বইেত থাকেব, যা েসই বয্িক্তেক অনন্ত জীবন েদেব৷”

15 স্ত্রীেলাকিট তঁােক বলল, “মশায়, আমােক েসই জল িদন, েযন
আমার আর কখনও িপপাসা না পায় আর জল তুলেত আমায় এখােন
আসেত না হয়৷”

16 িতিন তােক বলেলন, “যাও, েতামার স্বামীেক এখােন েডেক
িনেয় এস৷”

17 তখন েসই স্ত্রীেলাকিট বলল, “আমার স্বামী েনই৷”
যীশু তােক বলেলন, “তুিম িঠকই বেলছ েয েতামার স্বামী েনই৷

18 েতামার পঁাচ জন স্বামী হেয় েগেছ; আর এখন েয েলােকর সেঙ্গ
তুিম আছ েস েতামার স্বামী নয়, তাই তুিম যা বলেল তা সিতয্৷”

19 েসই স্ত্রীেলাকিট তখন তঁােক বলল, “মহাশয়, আিম েদখেত
পািচ্ছ েয আপিন একজন ভাববাদী৷ 20 আমােদর িপতৃপুরুষরা এই
পবর্েতর ওপর উপাসনা করেতন৷ িকন্তু আপনারা ইহুদীরা বেলন
েয েজরুশােলমই েসই জায়গা েযখােন েলােকেদর উপাসনা করেত
হেব৷”

21 যীশু তােক বলেলন, “েহ নারী, আমার কথায় িবশ্বাস কর! সময়
আসেছ যখন েতামরা িপতা ঈশ্বেরর উপাসনা এই পাহােড় করেব না,
েজরুশােলেমও নয়৷ 22 েতামরা শমরীয়রা িক উপাসনা কর েতামরা
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তা জােনা না৷ আমরা ইহুদীরা িক উপাসনা কির আমরা তা জািন, কারণ
ইহুদীেদর মধয্ েথেকই পিরত্রাণ আসেছ৷ 23সময় আসেছ, বলেত িক,
তা এেস েগেছ, যখন প্রকৃত উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সেতয্ িপতা
ঈশ্বেরর উপাসনা করেব৷ িপতা ঈশ্বরও এইরকম উপাসনাকারীেদরই
চান৷ 24 ঈশ্বর আত্মা, যঁারা তঁার উপাসনা কের তােদরেক আত্মায় ও
সেতয্ উপাসনা করেত হেব৷”

25 তখন েসই স্ত্রীেলাকিট তঁােক বলল, “আিম জািন, মশীহ
আসেছন৷ মশীহেক তারা খ্রীষ্ট বেল৷ যখন িতিন আসেবন, তখন
আমােদর সব িকছু জানােবন৷”

26 যীশু তােক বলেলন, “েতামার সেঙ্গ েয কথা বলেছ আিমই েসই
মশীহ৷”

27 েসই সময় তঁার িশষয্রা িফের এেলন৷ একজন স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ
যীশুেক কথা বলেত েদেখ তঁারা আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন৷ তবু েকউ তঁােক
িজেজ্ঞস করেলন না, “আপিন িক চাইেছন?” বা “আপিন িক জনয্
ওর সেঙ্গ কথা বলেছন?”

28 েসই স্ত্রীেলাকিট তখন তার কলসী েফেল েরেখ গ্রােম েগল,আর
েলাকেদর বলল, 29 “েতামরা এস, একজন েলাকেক েদখ, আিম যা
িকছু কেরিছ, িতিনআমােক েস সব বেল িদেলন৷ িতিনই িক েসই মশীহ
নন?” 30 তখন েলােকরা শহর েথেক বার হেয় যীশুর কােছ আসেত
লাগল৷

31 এরই মােঝ তঁার িশষয্রা তঁােক অনুেরাধ কের বলেলন, “গুরু,
আপিন িকছু েখেয় িনন!”

32 িকন্তু িতিন তঁােদর বলেলন, “আমার কােছ এমন খাবার আেছ
যার কথা েতামরা িকছুই জান না৷”

33তখন তঁার িশষয্রা পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “তাহেল িক
েকউ তঁােক িকছু খাবার এেন িদেয়েছ?”

34 তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “িযিন আমায় পািঠেয়েছন, তঁার
ইচ্ছা পালন করা ও তঁার েয কাজ িতিন আমায় করেত িদেয়েছন তা
সম্পন্ন করাই হল আমার খাবার৷ 35 েতামরা প্রায়ই বেল থাক, �আর
চার মাস বাকীআেছ, তারপরই ফসলকাটার সময় হেব৷� িকন্তু েতামরা
েচাখ েমেল একবার েক্ষেতর িদেক তািকেয় েদখ,ফসলকাটবার মেতা
সময় হেয়েছ৷ 36 েয ফসল কাটেছ েস এখনই তার মজুরী পােচ্ছ,
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আর েস তা করেছ অনন্ত জীবন লােভর জনয্৷ তার ফেল বীজ েয
েবােন আর ফসল েয কােট উভেয়ই একই সেঙ্গ আনিন্দত হয়৷ 37এই
প্রবাদ বাকয্িট সতয্ েয, �একজন বীজ েবােন আর অনয্জন কােট৷�
38আিম েতামােদর এমন ফসল কাটেত পািঠেয়িছ, যার জনয্ েতামরা
েকান পিরশ্রম করিন৷ তার জনয্ অনয্রা েখেটেছ আর েতামরা তােদর
কােজর ফসল তুলছ৷”

39 েসই শহেরর অেনক শমরীয় তঁার ওপর িবশ্বাস করল, কারণ
েসই স্ত্রীেলাকিট সাক্ষয্ িদিচ্ছল, “আিম যা যা কেরিছ সবই িতিন
আমােক বেল িদেয়েছন৷” 40 শমরীয়রা তঁার কােছ এেস যীশুেক
তােদর সেঙ্গ থাকেত অনুেরাধ করল৷ তখন িতিন দুিদন েসখােন
থাকেলন৷ 41আরও অেনক েলাক তঁার কথা শুেন তঁার ওপর িবশ্বাস
করল৷

42 তারা েসই স্ত্রীেলাকিটেক বলল, “প্রথেম েতামার কথা শুেন
আমরা িবশ্বাস কেরিছলাম, িকন্তু এখন আমরা িনেজরা তঁার কথা
শুেন িবশ্বাস কেরিছ ও বুঝেত েপেরিছ েয ইিন সিতয্ই জগেতর
উদ্ধারকতর্ া৷”

এক রাজকমর্চারীর েছেলেক যীশু সুস্থ করেলন
(মিথ 8:5-13; লূক 7:1-10)

43 দুিদন পর িতিন েসখান েথেক গালীেল চেল েগেলন৷ 44 কারণ
যীশু িনেজই বেলিছেলন েয একজন ভাববাদী কখনও তঁার িনেজর
েদেশ সম্মান পান না৷ 45 তাই িতিন যখন গালীেল এেলন, গালীেলর
েলাকরা তঁােক সাদের গ্রহণ করল৷ েজরুশােলেম িনস্তারপেবর্র সময়
িতিন যা যা কেরিছেলন তা তারা েদেখিছল, কারণ তারাও েসই পেবর্র
সময় েসখােন িগেয়িছল৷

46পের যীশু আবার গালীেলর কান্না নগের েগেলন৷ এখােনই িতিন
জলেক দ্রাক্ষারেস পিরণত কেরিছেলন৷ কফরনাহূম শহের একজন
রাজ-কমর্চারীর েছেল খুবই অসুস্থ িছল৷ 47 িতিন যখন শুনেলন েয
যীশু িযহূিদয়া েথেক গালীেল এেসেছন, তখন যীশুরকােছ িগেয় তঁােক
িমনিত কের বলেলন, িতিন েযন কফরনাহূেম িগেয় তার েছেলেক
সুস্থ কেরন, কারণ তার েছেল তখন মৃতুয্শযয্ায় িছল৷ 48 যীশু তােক
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বলেলন, “েতামরা েকউই েকান অেলৗিকক িচহ্ন ও িবস্ময়কর কােজর
িনদশর্ন না েপেল আমার উপর িবশ্বাস করেব না৷”

49 েসই রাজ-কমর্চারী তঁােক বলেলন, “মহাশয়, আমার েছেলিট
মারা যাবার আেগ অনুগ্রহ কের আসুন!”

50 যীশু তঁােক বলেলন, “বািড় যাও, েতামার েছেল েবঁেচ েগল৷”
যীশু তঁােক েয কথা বলেলন, েস কথা িতিন িবশ্বাস কের বািড় চেল

েগেলন৷ 51 িতিন যখন বািড় িফের যািচ্ছেলন তখন পেথ তঁার চাকররা
তঁার সেঙ্গ েদখা কের বলল, “আপনার েছেল ভাল হেয় েগেছ৷”

52 িতিন তােদর িজেজ্ঞস করেলন, “েস কখন ভাল হেয়েছ?”
তারা বলল, “গতকাল দুপুর একটার সময় তার জ্বর েছেড়েছ৷”
53 েছেলিটর বাবা বুঝেত পারেলন েয িঠক েসই সময়ই যীশু তােক

বেলিছেলন, “েতামার েছেল বঁাচল৷” তখন েসই রাজ-কমর্চারী ও তঁার
পিরবােরর সকেল যীশুর ওপর িবশ্বাস করেলন৷

54 িযহূিদয়া েথেক গালীেল আসার পর যীশু এই িদ্বতীয় বার
অেলৗিকক কাজ করেলন৷

5
পুকুরপােড় এক পঙু্গেক যীশু আেরাগয্দান করেলন

1 এরপর ইহুদীেদর এক িবেশষ পেবর্র সময় এেল যীশু
েজরুশােলেম েগেলন৷ 2 েজরুশােলেম েমষ ফটেকর কােছ একটা
পুকুর িছল৷ ইব্রীয়েত েসই পুকুরিটেক “ৈবেথসদা” বলা হত৷ এই
পুকুরিটর পঁাচিট চঁাদনী ঘাট িছল; 3 ঘােটর েসইসব চাতােল অেনক
অসুস্থ েলাক শুেয় থাকত; তােদর মেধয্ েকউ েকউ অন্ধ, েকউ েকউ
েখঁাড়া এমনিক পঙু্গ েরাগীও থাকত৷* 4 † 5 েসখােন একজন েলাক
িছল েয আটিত্রশ বছর ধের েরােগ ভুগিছল৷ 6 যীশু তােক েসখােন
* 5:3: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 3 যুক্ত করা হেয়েছ “তারা জল েকঁেপ
ওঠার অেপক্ষায় থাকত৷” † 5:4: েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 4 যুক্ত করা হেয়েছ:
“িবেশষ িবেশষ সময় প্রভুর এক দূত ঐ পুকুের েনেম এেস জল আেলািড়ত করেতন৷ আর
ঐ জলকেম্পর পেরই প্রথেম েয জেল নামেত পারত তার েয েকান েরাগ ভাল হেয় েযত৷”



েযাহন 5:7 xv েযাহন 5:18

পেড় থাকেত েদখেলন৷ িতিন জানেতন েয েস দীঘর্িদন ধের েরােগ
ভুগেছ, তাই তােক বলেলন, “তুিম িক সুস্থ হেত চাও?”

7 েসই অসুস্থ েলাকিট বলল, “মহাশয় আমার এমন েকান েলাক
েনই, জল েকঁেপ ওঠার সময় েযআমােক পুকুের নািমেয় েদেব৷ আিম
ওখােন েপৗছঁােনার আেগই েকউ না েকউ আমার আেগ পুকুের েনেম
পেড়৷”

8 যীশু তােক বলেলন, “ওঠ! েতামার িবছানা গুিটেয় নাও, েহঁেট
েবড়াও৷” 9 েলাকিট সেঙ্গ সেঙ্গ ভাল হেয় েগল,আর তার িবছানা তুেল
িনেয় হঁাটেত থাকল৷
এ ঘটনা িবশ্রামবাের ঘটল, 10 তাই েয েলাকিট আেরাগয্ লাভ

কেরিছল তােক ইহুদীরা বলল, “আজ িবশ্রামবার, এভােব েতামার
িবছানা বেয় েবড়ােনা িবিধ-বয্বস্থা িবরুদ্ধ কাজ হেচ্ছ৷”

11 েস তখন তােদর বলল, “িযিন আমােক সািরেয় তুেলেছন িতিন
বেলিছেলন, �েতামার িবছানা তুেল িনেয় েহঁেট েবড়াও৷� ”

12 তারা েসই েলাকিটেক িজেজ্ঞস করল, “েক েতামােক বেলেছ
েয েতামার িবছানা গুিটেয় িনেয় েহঁেট েবড়াও?”

13 িকন্তু েয েলাকিট আেরাগয্লাভ কেরিছল েস জানত না, িতিন
েক৷ কারণ েসই জায়গায় অেনক েলাক ভীড় কেরিছল এবং যীশু
েসখান েথেক চেল িগেয়িছেলন৷

14পের যীশু মিন্দেরর মেধয্ েসই েলাকিটেক েদখেত েপেয় তােক
বলেলন, “েদখ, তুিম এখন সুস্থ হেয় েগছ; আর পাপ েকােরা না,
যােত েতামার আরও খারাপ িকছু না হয়!”

15 এরপর েসই েলাকিট ইহুদীেদর কােছ িগেয় বলল েয, যীশুই
তােক আেরাগয্ দান কেরেছন৷

16আর এই কারেণই ইহুদীরা যীশুেক িনযর্াতন করেত শুরু করল;
কারণ িতিন িবশ্রামবাের এইসব কাজকরিছেলন৷ 17তখন যীশু তােদর
বলেলন, “আমার িপতা সব সময় কাজ কের চেলেছন, তাই আিমও
কাজ কির৷”

18 তখন ইহুদীরা যীশুেক হতয্া করার জনয্ আেরা দৃঢ় প্রিতজ্ঞ হেয়
উঠল৷ তারা বলল, “িতিন েয েকবল িবশ্রামবাের িবিধ-বয্বস্থার িবরুদ্ধ
কাজ করিছেলন তাই নয়, িতিন ঈশ্বরেক তঁার িপতা বেল সেম্বাধন
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কেরিছেলন৷ আর এইভােব িতিন িনেজেক ঈশ্বেরর সমান জািহর
করিছেলন৷”

ঈশ্বেরর ক্ষমতা যীশুর আেছ
19 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্

বলিছ পুত্র িনেজ েথেক িকছু করেত পােরন না৷ িপতােক যা করেত
েদেখন েকবল তাই করেত পােরন৷ িপতা যা িকছু কেরন পুত্রও তাই
কেরন৷ 20 িপতা পুত্রেক ভালবােসন, আর িপতা যা িকছু কেরন তা
পুত্রেক েদখান আর এর েথেক আেরা মহান মহান কাজ পুত্রেক িতিন
েদখােবন, তখন েতামরা আশ্চযর্য্ হেয় যােব৷ 21 িপতা মৃতেদর জীবন
দান কেরন, েতমিন পুত্রও যােক ইচ্ছা কেরন তােক জীবন েদন৷

22 “িপতা কারও িবচার কেরন না, িকন্তু সমস্ত িবচােরর ভার
িতিন পুত্রেক িদেয়েছন, 23 যােত িপতােক েযমন সমস্ত েলাক সম্মান
কের েতমিন পুত্রেকও সম্মান কের৷ েয পুত্রেক সম্মান কের না,
েস িপতােকও সম্মান কের না, কারণ িপতাই েসইজন িযিন পুত্রেক
পািঠেয়েছন৷

24 “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েয েকউ আমার কথা েশােন,
আর িযিন আমায় পািঠেয়েছন তঁার ওপর িবশ্বাস কের েস অনন্ত জীবন
লাভ কের এবং েস অপরাধী বেল িবেবিচত হেব না৷ েস মৃতুয্ েথেক
জীবেন উত্তীণর্ হেয় েগেছ৷ 25 আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ সময়
আসেছ; বলেত িক এেস েগেছ, যখন মৃেতরা ঈশ্বেরর পুেত্রর রব
শুনেব, আর যারা শুনেব তারা বঁাচেব৷ 26 িপতার িনেজর েযমন জীবন
দান করার ক্ষমতা রেয়েছ িঠক েতমনই িতিন তঁার পুত্রেকও জীবন
দান করার ক্ষমতা িদেয়েছন৷ 27 এবং িপতা েসই পুেত্রর হােতই সমস্ত
িবচােরর অিধকার িদেয়েছন, কারণ এই পুত্রই মানবপুত্র৷

28 “এই কথা শুেন েতামরা অবাক হেয়া না, কারণ সময় আসেছ,
যারা কবেরর মেধয্ আেছ তারা সবাই মানবপুেত্রর রব শুনেব৷
29 তারপর তারা তােদর কবর েথেক বাইের আসেব৷ যারা সৎ কমর্
কেরেছ তারা উিত্থত হেব ও অনন্ত জীবন লাভ করেব৷ আর যারা মন্দ
কাজ কেরিছল তারা পুনরুিত্থত হেব এবং েদাষী বেল িবেবিচত হেব৷



েযাহন 5:30 xvii েযাহন 5:43

30“আিম িনেজর েথেক িকছুই করেত পাির না৷আিম (ঈশ্বেরর কাছ
েথেক) েযমন শুিন েতমিন িবচার কির; আর আিম যা িবচার কির তা
নয্ায়, কারণ আিম আমার ইচ্ছামেতা কাজ কির না, বরং িযিন (ঈশ্বর)
আমােক পািঠেয়েছন তঁারই ইচ্ছাপূরণ করার েচষ্টা কির৷

যীশু ইহুদীেদর সােথ কথা বলেত থাকেলন
31 “আিম যিদ আমার িনেজর পেক্ষ সাক্ষয্ িদই তেব আমার েসই

সাক্ষয্ সতয্ বেল গৃহীত হেব না৷ 32অনয্ একজন আেছন িযিন আমার
পেক্ষ সাক্ষয্ েদন এবং আিম জািন, েয সাক্ষয্ই িতিন েদন না েকন তা
সতয্৷

33 “েতামরা সকেলই েযাহেনর কােছ েলাক পািঠেয়ছ আর িতিন
সেতয্র পেক্ষ সাক্ষয্ িদেয়েছন৷ 34 িকন্তু আিম েকান মানুেষর সােক্ষয্র
ওপর িনভর্ র কির না৷ তবু আিম এসব কথা বলিছ, যােত েতামরা
উদ্ধার েপেত পার৷ 35 েযাহন িছেলন েসই প্রদীেপর মেতা যা জ্বেল
এবং আেলা েদয়; আর েতামরা িকছু সমেয়র জনয্ তার েসই আেলা
উপেভাগ কের আনিন্দত হেয়িছেল৷

36 “িকন্তু েযাহেনর সাক্ষয্ েথেক আেরা বড় সাক্ষয্ আমার আেছ;
কারণ িপতা েয সব কাজ আমায় করেত িদেয়েছন, েস সব কাজ
আিমই করিছ, আর েসই সব কাজই প্রমাণ করেছ েয িপতা আমায়
পািঠেয়েছন৷ 37 িপতা, িযিন আমােক পািঠেয়েছন, এমনিক আমার
পেক্ষ সাক্ষয্ িদেয় েগেছন, েতামরা েকউই কখনও তঁার রব েশানিন,
তঁার আকারও েদখিন৷ 38আর তঁার িশক্ষাও েতামােদর অন্তের েনই,
কারণ ঈশ্বর যঁােক পািঠেয়েছন, েতামরা তঁােক িবশ্বাস কেরা না৷
39 েতামরা সকেলই খুব মেনােযাগ সহকাের শাস্ত্রগুিল পড়, কারণ
েতামরা মেন কেরা েসগুিলর মধয্ িদেয়ই েতামরা অনন্ত জীবন লাভ
করেব আর েসই শাস্ত্রগুিলই আমার িবষেয় সাক্ষয্ িদেচ্ছ৷ 40 তবু
েতামরা েসই জীবন লাভ করেত আমার কােছ আসেত চাও না৷

41 “মানুেষর প্রশংসা আিম গ্রহণ কির না৷ 42 আিম েতামােদর
সকলেকই জািন আর এও জািন েয েতামরা ঈশ্বরেক ভােলাবােসা না৷
43আিম আমার িপতার নােম এেসিছ, তবু েতামরা আমায় গ্রহণ কেরা
না; িকন্তু অনয্ েকউ যিদ তার িনেজর নােম আেস তােক েতামরা
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গ্রহণ করেব৷ 44 েতামরা িকভােব িবশ্বাস করেত পােরা? েতামরা
েতা একজন অনয্ জেনর কাছ েথেক প্রশংসা েপেত চাও৷ আর েয
প্রশংসা একমাত্র ঈশ্বেরর কােছ েথেক আেস আর েখঁাজ েতামরা
কেরা না৷ 45 মেন কেরা না েয আিমই েসই বয্িক্ত েয িপতার কােছ
েতামােদর ওপর েদাষােরাপ করব৷ েতামােদর সাহাযয্ করেবন বেল
েয েমািশর ওপর েতামরা আশা রােখা িতিনই েতামােদর িবরুেদ্ধ
অিভেযাগ করেবন৷ 46 েতামরা যিদ েমািশেক িবশ্বাস করেত তেব
আমােকও িবশ্বাস করেত, কারণ েমািশ তা আমার িবষেয়ই িলেখেছন৷
47 েতামরা যখন েমািশর েলখায় িবশ্বাস কেরা না, তখন আিম যা বিল
তা েকমন কের িবশ্বাস করেব?”

6

যীশু পঁাচ হাজােরর েবশী েলাকেক খাওয়ােলন
(মিথ 14:13-21; মাকর্ 6:30-44; লূক 9:10-17)

1 এরপর যীশু গালীল হ্রেদর অপর পাের েগেলন, এই হ্রদেক
িতিবিরয়াও বেল৷ 2 বহু েলাক তঁার েপছেন েপছেন চলেত লাগল,
কারণ েরাগীেদর সুস্থ করেত িতিন েয সব অেলৗিকক িচহ্ন করেতন
তা তারা েদেখিছল৷ 3 যীশু এবং তঁার িশষয্রা পাহােড়র উপের িগেয়
েসখােন বসেলন৷ 4 েসই সময় ইহুদীেদর িনস্তারপবর্ এিগেয় আসিছল৷

5 যীশু যখন েদখেলন বহু েলাক তঁার কােছ আসেছ তখন িতিন
িফিলপেক বলেলন, “এই েলাকেদর েখেত েদবার জনয্ আমরা
েকাথায় রুিট িকনেত পাব?” 6 যীশু তঁােক পরীক্ষা করবার জনয্ই
একথা বলেলন, কারণ যীশু িক করেবন তা িতিন আেগই জানেতন৷

7 িফিলপ যীশুেক বলেলন, “প্রেতয্েকর হােত এক টুকেরা কের
রুিট িদেত েগেল সারা মােসর েরাজগাের রুিট িকনেলও তা যেথষ্ট
হেব না৷”

8 যীশুর িশষয্েদর মেধয্ আর একজন, যার নাম আিন্দ্রয়, ইিন
িশেমান িপতেরর ভাই, িতিন যীশুেক বলেলন, 9 “এখােন একটা েছাট
েছেলআেছ, যার কােছ যেবর পঁাচটা রুিটআর েছাট দুেটা মাছ আেছ,
িকন্তু এত েলােকর জনয্ িনশ্চয়ই েসগুিল যেথষ্ট হেব না৷”
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10 যীশু বলেলন, “েলাকেদর বিসেয় দাও৷” েসই জায়গায় অেনক
ঘাস িছল৷ তখন সব েলােকরা বেস েগল৷ েসখােন প্রায় পঁাচ হাজার
পুরুষ িছল৷ 11 এরপর যীশু েসই রুিট কখানা িনেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ
িদেলন এবং যারা েসখােন বেসিছল তােদর েসগুিল ভাগ কের িদেলন৷
আর িতিন মাছও ভাগ কের িদেলন৷ েয যত চাইল তত েপল৷

12 তারা পিরতৃপ্ত হেল, যীশু তঁার িশষয্েদর বলেলন, “েয সব
টুকেরা টাকরা পেড় আেছ তা জেড়া কর, েযন েকান িকছু নষ্ট না
হয়৷” 13 তখন তঁারা েস সব জেড়া করেলন৷ েলােকরা খাবার পের
যেবর েসই পঁাচ খানা রুিটর টুকেরা-টাকরা যা পেড় িছল িশষয্রা তা
জেড়া করেল বােরা টুকরী ভির্ত্ত হেয় েগল৷

14 েলােকরা যীশুেক এই অেলৗিকক িচহ্ন করেত েদেখ বলেত
লাগল, “জগেত যঁার আগমেনর কথা আেছ ইিন িনশ্চয়ই েসই
ভাববাদী৷”

15 এেত যীশু বুঝেলন েলােকরা তঁােক রাজা করবার জনয্ প্রস্তুিত
িনেচ্ছ৷ তাই িতিন তােদর েছেড় একাই েসই পাহােড় উেঠ েগেলন৷

যীশু জেলর ওপর িদেয় হঁাটেলন
(মিথ 14:22-27; মাকর্ 6:45-52)

16 সন্ধয্া হেল যীশুর িশষয্রা হ্রেদর ধাের েনেম েগেলন৷ 17 তঁারা
একটা েনৗকায় উেঠ হ্রেদর অপর পাের কফরনাহূেমর িদেক েযেত
থাকেলন৷ তখন অন্ধকার হেয় িগেয়িছল, আর যীশু তখনও তােদর
কােছ আেসন িন৷ 18 আর খুব েজাের েঝােড়া বাতাস বইিছল, ফেল
হ্রেদ বড় বড় েঢউ উঠিছল৷ 19এরই মেধয্ িতন চার মাইল েনৗকা েবেয়
যাবার পর যীশুর িশষয্রা েদখেলন, যীশু জেলর ওপর িদেয় েহঁেট
আসেছন৷ িতিন যখন েনৗকার কাছাকািছ এেলন, তখন িশষয্রা খুব ভয়
েপেয় েগেলন৷ 20 িকন্তু িতিন তঁােদর বলেলন, “এই েয আিম; ভয়
েপও না৷” 21 তখন তঁারা খুশী হেয় যীশুেক েনৗকােত তুেল িনেলন৷
আর তঁারা েযখােন যািচ্ছেলন েনৗকা তখনই েসখােন েপৗেঁছ েগল৷

েলােকরা যীশুেক খঁুজেত লাগল
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22হ্রেদরঅপর পাের েযজনতা িছল, পেরর িদন তারা বুঝেত পারল
েয েকবলমাত্র একটা েনৗকাই েসখােন িছল আর যীশু তঁার িশষয্েদর
িনেয় তােত ওেঠন িন৷ তঁার িশষয্রা িনেজরাই চেল িগেয়িছেলন৷
23 িকন্তু েযখােন প্রভুেক ধনয্বাদ েদওয়ার পর েলােকরা রুিট
েখেয়িছল, েসইখােন তখন িতিবিরয়া েথেক কেয়কটা েনৗকা এল৷
24 িকন্তু যখন েলােকরা েদখল েয যীশু বা তঁার িশষয্রা েকউই েসখােন
েনই, তখন তারা েনৗকায় চেড় যীশুর েখঁােজ কফরনাহূেম চেল েগল৷

যীশুই আমােদর জীবন রুিট
25 তারা হ্রেদর অপর পাের যীশুেক েদখেত েপেয় বলল, “গুরু,

আপিন এখােন কখন এেসেছন?”
26এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ,

েতামরা অেলৗিকক িচহ্ন েদেখছ বেল েয আমার েখঁাজ করছ তা নয়,
িকন্তু েতামরা রুিট েখেয় তৃপ্ত হেয়িছেল বেলই আমার েখঁাজ করছ৷
27 খােদয্র মেতা নশ্বর বস্তুর জনয্ কাজ কেরা না৷ িকন্তু েয খাদয্
প্রকৃতই স্থায়ী ও যা অনন্ত জীবন দান কের, তার জনয্ কাজ কর যা
মানবপুত্র েতামােদর েদেবন৷ কারণ িপতা ঈশ্বর েতামােদর েদিখেয়েছন
েয িতিন মানবপুেত্রর সেঙ্গই আেছন৷”

28 তারা তঁােক বলল, “ঈশ্বেরর কাজ করার জনয্ আমােদর িক
করেত হেব?”

29 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “ঈশ্বর যঁােক পািঠেয়েছন
েতামরা েযন তঁােক িবশ্বাস কর৷ এই হল ঈশ্বেরর কাজ৷”

30তারা তঁােক বলল, “আপিন িক এমন অেলৗিকক কাজ করেছন,
যা েদেখ আমরা জানেত পারব েয আপিনই েসই বয্িক্ত যঁােক
ঈশ্বর পািঠেয়েছন ও আপনার ওপর িবশ্বাস করব? 31 আমােদর
িপতৃপুরুষরা মরুপ্রান্তের মান্না েখেয়িছল৷ েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ:
�িতিন তােদর খাবার জনয্ স্বগর্ েথেক রুিট িদেলন৷� ”✡

32 তখন যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ,
েমািশ স্বগর্ েথেক েসই রুিট েতামােদর েদন িন, িকন্তু আমার িপতাই
স্বগর্ েথেক সিতয্কােরর রুিট েতামােদর েদন৷ 33 স্বগর্ েথেক েনেম
✡ 6:31: উদৃ্ধিত গীত 78:24
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এেস িযিন জগত সংসার জীবন দান কেরন িতিনই ঈশ্বেরর েদওয়া
রুিট৷”

34 তারা তঁােক বলল, “মহাশয়, েসই রুিট সব সময় আমােদর
িদন৷”

35যীশু তােদর বলেলন, “আিমই েসই রুিট যা জীবন দান কের৷ েয
েকউ আমার কােছ আেস েস কখনও কু্ষধাতর্ হেব না, আর েয েকউ
আমার ওপর িবশ্বাস রােখ কখনও তার িপপাসা পােব না৷ 36 িকন্তু
আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামরা আমায় েদেখছ অথচ আমায়
িবশ্বাস কর না৷ 37 িপতা আমােক যােদর েদন, তারা প্রেতয্েকই আমার
কােছ আসেব৷ আর যঁারা আমার কােছ আেস, আিম তােদর কখনই
িফিরেয় েদব না৷ 38 কারণ আিম আমার খুশী মত কাজ করেত স্বগর্
েথেক েনেমআিস িন, িযিন আমােক পািঠেয়েছন তঁার ইচ্ছা পূণর্ করেত
এেসিছ৷ 39 িযিন আমায় পািঠেয়েছন তঁার ইচ্ছা এই েয যােদর িতিন
আমায় িদেয়েছন তােদর একজনেকও েযন আিম না হারাই; বরং েশষ
িদেন েযন তােদর সকলেক আিম উিত্থত কির৷ 40 আমার িপতা এই
চান, েয েকউ তঁার পুত্রেক েদেখ ও তঁােক িবশ্বাস কের, েস েযন
অনন্ত জীবন লাভ কের; আর আিমই তােক েশষ িদেন ওঠাব৷”

41 তখন ইহুদীরা যীশুর সম্পেকর্ গুঞ্জন শুরু করল, কারণ িতিন
বেলিছেলন, “আিমই েসই রুিট যা স্বগর্ েথেক েনেম এেসেছ৷” 42তারা
বলল, “িতিন িক েযােষেফর েছেল নন? আমরা িক এর বাবা মােক
িচিন না? তাহেল এখন েকমন কের িতিন বলেছন, �আিম স্বগর্ েথেক
েনেম এেসিছ?� ”

43এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “িনেজেদর মেধয্ ওসব বচসা
বন্ধ কর৷ 44 িযিন আমায় পািঠেয়েছন েসই িপতা না আনেল েকউই
আমার কােছ আসেত পাের না; আর আিমই তােক েশষ িদেন জীিবত
কের তুলব৷ 45 ভাববাদীেদর পুস্তেক েলখা আেছ: �তারা সকেলই
ঈশ্বেরর কােছ িশক্ষা লাভ করেব৷�✡ েয েকউ িপতার কােছ শুেন
িশক্ষা েপেয়েছ েসই আমার কােছ আেস৷ 46আিম বলিছ না েয, েকউ
িপতােক েদেখেছন৷ েকবলমাত্র িযিন িপতার কাছ েথেক এেসেছন
িতিনই িপতােক েদেখেছন৷
✡ 6:45: উদৃ্ধিত িযশ. 54:13
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47 “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েয েকউ িবশ্বাস কেরেছ
েসই অনন্ত জীবন েপেয়েছ৷ 48 আিমই েসই রুিট যা জীবন েদয়৷
49 েতামােদর িপতৃপুরুষরা মরুপ্রান্তের মান্না েখেয়িছল, িকন্তু তবু তারা
মারা িগেয়িছল৷ 50এ েসই রুিট যা স্বগর্ েথেক েনেম আেস, আর েকউ
যিদ তা খায়, তেব েস মরেব না৷ 51আিমই েসই জীবন্ত রুিট যা স্বগর্
েথেক েনেম এেসেছ৷ েকউ যিদ এই রুিট খায় তেব েস িচরজীিব হেব৷
েয রুিট আিম েদব তা হল আমার েদেহর মাংস৷ তা আিম িদই যােত
জগত জীবন পায়৷”

52 এই কথা শুেন ইহুদীেদর মেধয্ তকর্ েবেধ েগল৷ তারা বলেত
লাগল, “এই েলাকটা েকমন কের তার েদেহর মাংস আমােদর েখেত
িদেত পাের?”

53 যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ই বলিছ; েতামরা
যিদ মানবপুেত্রর মাংস না খাও ও তঁার রক্ত পান না কর, তাহেল
েতামােদর মেধয্ জীবন েনই৷ 54 েয েকউ আমার মাংস খায় ও আমার
রক্ত পান কের েস অনন্ত জীবন পায়, আর েশষ িদেন আিম তােক
ওঠােবা৷ 55আমার মাংসই প্রকৃত খাদয্ ও আমার রক্তই প্রকৃত পানীয়৷
56 েয আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান কের েস আমার মেধয্
থােক, আর আিমও তার মেধয্ থািক৷

57 “েযমন জীবন্ত িপতা আমােক পািঠেয়েছন, আর িপতার জনয্
আিম জীিবত আিছ, িঠক েসরকম েয আমােক খায় েস আমার দরুন
জীিবত থাকেব৷ 58 এ েসই রুিট যা স্বগর্ েথেক েনেম এেসিছল৷ এটা
েতমন রুিট নয় যা েতামােদর িপতৃপুরুষরা েখেয়িছল এবং তা সেত্ত্বও
পের তারা সকেল মারা িগেয়িছল৷ এই রুিট েয খায় েস িচরজীিব
হেব৷”

59কফরনাহূেমর সমাজ-গৃেহ িশক্ষা েদবার সময় যীশু এই সব কথা
বলেলন৷

অনন্ত জীবেনর বাকয্সকল
60 যীশুর িশষয্েদর মেধয্ অেনেক তঁার এই কথা শুেন বলল, “এ

বড়ই কিঠন কথা; েক এ গ্রহণ করেত পাের?”
61 যীশু অন্তের েটর েপেলন েয তঁার িশষয্রা এই িবষয় িনেয়

অসেন্তাষ প্রকাশ করেছ৷ তাই িতিন তােদর বলেলন, “এই িশক্ষায় িক
েতামরা ধাক্কা েপেয়ছ? 62তেব মানবপুত্র আেগ েযখােন িছেলন উেদ্ধর্
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েসখােন তঁােক িফের েযেত েদখেল েতামরা িক বলেব? 63 আত্মাই
জীবন দান কের, রক্ত মাংেসর শরীর েকান উপকাের আেস না৷ আিম
েতামােদর সকলেক েয সব কথা বেলিছ তা হল আধয্ািত্মক আর তাই
জীবন দান কের৷ 64 িকন্তু েতামােদর মেধয্ এমন িকছু েলাক আেছ
যারা িবশ্বাস কের না৷” কারণ যীশু শুরু েথেকই জানেতন েক েক
তঁােক িবশ্বাস কের না, আর েকই বা তঁােক শত্রুর হােত ধিরেয় েদেব৷
65 তাই িতিন বলেলন, “এজনয্ আিম েতামােদর বেলিছ, �িপতা ইচ্ছা
না করেল েকউই আমার কােছ আসেত পাের না৷� ”

66 এই কারেণই তঁার িশষয্েদর মেধয্ অেনেক িপিছেয় েগল, তঁার
সেঙ্গ চলােফরা বন্ধ কের িদল৷

67 তখন যীশু েসই বােরাজন েপ্রিরতেক বলেলন, “েতামরাও িক
চেল েযেত চাইছ?”

68 িশেমান িপতর বলেলন, “প্রভু, আমরা কার কােছ যাব?
আপনার কােছ েসই বাণী আেছ যা অনন্ত জীবন দান কের৷ 69আমরা
িবশ্বাস কির ও জািন েয আপিনই েসই পিবত্র একজন, িযিন ঈশ্বেরর
কাছ েথেক এেসেছন৷”

70 এর উত্তের যীশু তঁােদর বলেলন, “আিম িক েতামােদর
বােরাজনেক মেনানীত কির িন? তবু েতামােদর মেধয্ একজন
িদয়াবল আেছ৷” 71 িতিন িশেমান ঈষ্কিরেয়ােতর েছেল িযহূদার িবষেয়
বলিছেলন, কারণ িযহূদা েসই বােরা জেনর মেধয্ একজন হেলও পের
যীশুেক শত্রুর হােত তুেল েদেব৷

7
যীশু ও তঁার ভাইরা

1এরপর যীশু গালীেলর চারিদেক ভ্রমণকরিছেলন৷ িতিন িযহূিদয়ায়
ভ্রমণ করেত চাইেলন না, কারণ ইহুদীরা তঁােক খুন করবার সুেযাগ
খঁুজিছল৷ 2 এই সময় ইহুদীেদর কুিটরবাস পবর্* এিগেয় আসিছল৷
* 7:2: কুিটরবাস পবর্ এই উৎসব প্রিত বছর সারা সপ্তাহবয্াপী পালন করা হত পেবর্র সময়
ইহুদীরা তঁাবুেত বাস করত এবং েমািশর সমেয় 40 বছর ধের মরুভূিমেত েঘারােফরার কথা
স্মরণ করত৷
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3 তখন তঁার ভাইরা তঁােক বলল, “তুিম এই জায়গা েছেড় িযহূিদয়ােত
ঐ উৎসেব যাও যােত তুিম েয সব অেলৗিকক কাজ করছ তা েতামার
িশষয্রাও েদখেত পায়৷ 4 কারণ েকউ যিদ প্রকােশয্ িনেজেক তুেল
ধরেত চায় তেব েস িনশ্চয়ই তার কাজ েগাপন করেব না৷ তুিম যখন
এত সব মহত্ কাজ করছ তখন িনেজেক জগেতর কােছ প্রকাশ কর৷
েযন সবাই তা েদখেত পায়৷” 5 তঁার ভাইরাও তঁােক িবশ্বাস করত না৷

6 যীশু তঁার ভাইেদর বলেলন, “আমার িনরূিপত সময় এখনও
আেস িন; িকন্তু েতামােদর যাওয়ার জনয্ েয েকান সময় সিঠক,
এখনই েতামরা েযেত পার৷ 7 জগত সংসার েতামােদর ঘৃণা করেত
পাের না, িকন্তুআমােক ঘৃণা কের৷ কারণ পৃিথবীর েলােকরা, যারা মন্দ
কাজ কের, েসই সব েলাকেদর িবরুেদ্ধ আিম সাক্ষয্ িদই৷ 8 েতামরা
পেবর্ যাও, আিম এখন এই উৎসেব যািচ্ছ না, কারণ আমার িনরূিপত
সময় এখনও আেস িন৷” 9 এই কথা বলার পর িতিন গালীেলই রেয়
েগেলন৷

10 তঁার ভাইরা উৎসেব চেল েগল৷ পের িতিনও েসখােন েগেলন,
িকন্তু িতিন প্রকােশয্ েসই পেবর্ না িগেয় েগাপেন েসখােন েগেলন৷
11 ইহুদী েনতারা উৎসেব এেস তঁার েখঁাজ করেত লাগল৷ তারা
বলাবিল করেত লাগল, “েসই েলাকটা েগল েকাথায়?”

12 আর জনতার মেধয্ তঁােক িনেয় নানা রকম গুজব ছড়ােত
লাগল৷ েকউ েকউ বলল, “আের িতিন খুব ভােলা েলাক৷” িকন্তু
আবার অনয্রা বলল, “না, না, ও েলাকেদর ঠকােচ্ছ৷” 13 িকন্তু ইহুদী
েনতােদর ভেয় তঁার িবষেয় প্রকােশয্ েকউ িকছু বলেত চাইল না৷

েজরুশােলেম যীশুর িশক্ষা
14 পেবর্র আধা-আিধ সমেয় যীশু মিন্দের িগেয় েলাকেদর মােঝ

িশক্ষা িদেত লাগেলন৷ 15 ইহুদীরা এেত খুব আশ্চযর্য্ হেয় বলল, “এই
েলাক েকান িকছু অধয্য়ন না কেরই িক ভােব এত সব জ্ঞান লাভ
করল?”

16এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম যা িশক্ষা িদই তা আমার
িনজস্ব নয়৷ িযিন আমায় পািঠেয়েছন এসব েসই ঈশ্বেরর কাছ েথেক
পাওয়া৷ 17 যিদ েকউ ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন করেত চায় তাহেল েস
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জানেব আিম যা িশক্ষা িদই তা ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসেছ, না আিম
িনেজর েথেক এসব কথা বলিছ৷ 18 যিদ েকউ িনেজর ভাবনার কথা
িনেজ বেল, তাহেল েস িনেজই িনেজেক সম্মািনত করেত চায়; িকন্তু
েয তার েপ্ররণ কতর্ ার েগৗরব চায়, েসই েলাক সতয্বাদী, তার মেধয্
েকান অসাধুতা েনই৷ 19 েমািশ িক েতামােদর কােছ িবিধ-বয্বস্থা েদন
িন? িকন্তু েতামরা েকউই েসই িবিধ-বয্বস্থা পালন কর না৷ েতামরা
েকন আমােক হতয্া করেত চাইছ?”

20জনতা উত্তর িদল, “েতামােক ভূেত েপেয়েছ, েক েতামােক হতয্া
করেত চাইেছ?”

21 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম একটা অেলৗিকক
কাজ কেরিছ, আর েতামরা সকেল আশ্চযর্য্ হেয় েগছ৷ 22 েমািশও
েতামােদর সুন্নেতর িবিধ-বয্বস্থা িদেয়িছেলন৷ যিদও মুলতঃ েসই িবিধ-
বয্বস্থা েমািশর নয় িকন্তু এই িবিধ-বয্বস্থা প্রাচীন িপতৃপুরুষেদর কাছ
েথেক এেসেছ৷ আর েতামরা িবশ্রামবােরও িশশুেদর সুন্নত কের
থােকা৷ 23 েমািশর িবিধ-বয্বস্থা েযন লঙঘন করা না হয়, এই যুিক্তেত
িবশ্রামবােরও যিদ েকান মানুেষর সুন্নত করা চেল, তাহেল আিম
িবশ্রামবাের একটা মানুষেক সমূ্পণর্ সুস্থ কেরিছ বেল েতামরা আমার
ওপর এত কু্রদ্ধ হেয়ছ েকন? 24 বািহয্কভােব েকান িকছু েদেখই তার
িবচার কেরা না৷ যা সিঠক েসই িহসােবই নয্ায় িবচার কর৷”

েলােকরা সংশয়গ্রস্ত যীশুই িক খ্রীষ্ট?
25 তখন েজরুশােলেমর েলােকেদর মেধয্ েকউ েকউ বলল, “এই

েলাকেকই না ইহুদী েনতারা হতয্া করেত চাইেছ? 26 িকন্তু েদখ! এ েতা
প্রকােশয্ই িশক্ষা িদেচ্ছ; িকন্তু তারা েতা এঁেক িকছুই বলেছ না৷ এটা িক
হেত পাের েয েনতারা সিতয্ই জােন েয, ইিন েসই খ্রীষ্ট? 27 আমরা
জািন ইিন েকাথা েথেক এেসেছন; িকন্তু মশীহ যখন আসেবন তখন
েকউ জানেব না িতিন েকাথা েথেক এেসেছন৷”

28 তখন যীশু মিন্দের িশক্ষা িদেত িদেত েবশ েচঁিচেয় বলেলন,
“েতামরা আমায় জান, আর আিম েকাথা েথেক এেসিছ তাও েতামরা
জান৷ তবু বলিছ, আিম িনেজর েথেক আিস িন, তেব িযিন আমায়
পািঠেয়েছন িতিন সতয্; আর েতামরা তঁােক জান না৷ 29 িকন্তু আিম
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তঁােক জািন, কারণ িতিন আমায় পািঠেয়েছন৷ আিম তঁারই কাছ েথেক
এেসিছ৷”

30 তখন তারা তঁােক েগ্রপ্তার করার জনয্ েচষ্টা করেত লাগল৷
তবু েকউ তঁার গােয় হাত িদেত সাহস করল না, কারণ তখনও তার
সময় আেস িন৷ 31 িকন্তু েসই জনতার মেধয্ েথেক অেনেকই তঁার
ওপর িবশ্বাস করল; আর বলল, “মশীহ এেস িক তঁার েচেয়ও েবশী
অেলৗিকক িচহ্ন করেবন?”

ইহুদীরা যীশুেক েগ্রপ্তার করার েচষ্টা করল
32 ফরীশীরা শুনল েয সাধারণ েলাক যীশুর িবষেয় চুিপ চুিপ এই

সবআেলাচনা করেছ৷ তখন প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা যীশুেক ধের
আনবার জনয্ মিন্দেরর কেয়কজন পদািতকেক পাঠাল৷ 33তখন যীশু
বলেলন, “আিম আর অল্প িকছুকাল েতামােদর সেঙ্গ আিছ; তারপর
িযিন আমায় পািঠেয়েছন তঁার কােছ িফের যাব৷ 34 েতামরা আমার
েখঁাজ করেব, িকন্তু আমার েখঁাজ পােব না, কারণ আিম েযখােন
থাকব েতামরা েসখােন আসেত পােরা না৷”

35 ইহুদী েনতারা তখন পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “েস এমন
েকাথায় যােব েয আমরা ওেক খঁুজেলও পাব না? গ্রীকেদর শহের েয
সব ইহুদীরা বসবাস করেছ, ও িক তােদর কােছ যােব আর েসখােন
িগেয় গ্রীকেদব কােছ িশক্ষা েদেব? িনশ্চয়ই নয়৷ 36ও েয কথা বলল
তার মােন িক েয, �েতামরা আমার েখঁাজ করেব িকন্তু আমায় পােব
না?� আর �আিম েযখােন যাব, েতামরা েসখােনআসেত পার না?� ”

যীশু পিবত্র আত্মার িবষেয় বলেলন
37 পেবর্র েশষ িদন, েয িদনিট িবেশষ িদন, েসই িদন যীশু উেঠ

দঁািড়েয় েচঁিচেয় বলেলন, “কােরার যিদ িপপাসা েপেয় থােক তেব েস
আমার কােছ এেস পান করুক৷ 38 শােস্ত্র এ কথা বেল, েয আমার
ওপর িবশ্বাস কের তার অন্তর েথেক জীবন্ত জেলর নদী বইেব৷”
39 যীশু পিবত্র আত্মা সম্পেকর্ এই কথা বলেলন, “েসই পিবত্র আত্মা
তখনও েদওয়া হয় িন, কারণ যীশু তখনও মিহমািন্বত হন িন; িকন্তু
পের যারা যীশুেক িবশ্বাস কের তারা েসই আত্মা পােব৷”
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যীশুেক িনেয় েলােকেদর মেধয্ তকর্
40 সমেবত জনতা যখন এই কথা শুনল তখন তােদর মেধয্ েকউ

েকউ বলল, “ইিন সিতয্ই েসই ভাববাদী৷”
41অনয্রা বলল, “ইিন মশীহ (খ্রীষ্ট)৷”
এ সেত্ত্বও েকউ েকউ বলল, “খ্রীষ্ট গালীলী েথেক আসেবন না৷

42 শােস্ত্র িক একথা েলখা েনই েয খ্রীষ্টেক দায়ূেদর বংশধর হেত
হেব; আর দায়ূদ েয ৈবৎেলহম শহের থাকেতন, িতিন েসখান েথেক
আসেবন?” 43 তঁার জনয্ এইভােব েলাকেদর মেধয্ মতেভেদর সৃষ্টি
হল৷ 44 েকউ েকউ তঁােক েগ্রপ্তার করেত চাইল; িকন্তু েকউ তঁার গােয়
হাত িদেত সাহস করল না৷

ইহুদী েনতােদর অিবশ্বাস
45 তখন মিন্দেরর েসই পদািতকরা, প্রধান যাজক ও ফরীশীেদর

কােছ িফের েগল৷ তঁারা মিন্দেরর েসই পদািতকেক িজেজ্ঞস করেলন,
“েতামরা তঁােক ধের আনেল না েকন?”

46 পদািতকরা বলল, “উিন েয সব কথা বলিছেলন েকান মানুষ
কখনও েসই ধরেণর কথা বেলিন!”

47 তখন ফরীশীরা বলেলন, “তাহেল েতামরাও িক ঠেক েগেল?
48 ফরীশী বা েনতােদর মেধয্ এমন েকউ িক িছেলন িযিন তঁার ওপর
িবশ্বাস কেরেছন? 49 িকন্তু এইসব েলােকরা িবিধ-বয্বস্থার িকছুই
জােন না৷ তারা অিভশপ্ত এবং ঈশ্বেরর কৃপা েথেক বিঞ্চত৷”

50 তখন এই েনতােদর একজন, নীকদীম িযিন ফরীশীেদর মেধয্
একজন, তঁােদর বলেলন, িতিনই আেগ একবার যীশুর কােছ
িগেয়িছেলন৷ 51 েকান বয্িক্তর কথা না শুেন আমরা আমােদর িবিধ-
বয্বস্থায় তার িবচার করেত পাির না৷ েস িক কেরেছ তা না েজেন
আমরা তার িবচার করেত পাির না৷

52 এর উত্তের তারা তােক বলল, “তুিম িনশ্চয়ই গালীলী েথেক
আেসা িন, তাই না? শাস্ত্র পেড় েদেখা তাহেল জানেব েয গালীলী
েথেক েকান ভাববাদীর আিবভর্ াব হয় িন৷”
(েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত েযাহন 7:53-8:11 পদ পাওয়া যায়
না৷)
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বয্িভচািরণীর িবচার
53 এরপর ইহুদী েনতারা েসখান েথেক েয যার বািড় চেল েগেলন৷

8
1 এরপর যীশু েসখান েথেক ৈজতুন পবর্তমালায় চেল েগেলন৷

2 খুব েভাের িতিন আবার মিন্দের িফের েগেল েলােকরা আবার তঁার
কােছ এেস জেড়া হল, তখন িতিন েসখােন বেস তােদর কােছ িশক্ষা
িদেত শুরু করেলন৷

3 েসই সময় বয্বস্থার িশক্ষকরা ও ফরীশীরা, বয্িভচার করেত
িগেয় ধরা পেড়েছ এমন একজন স্ত্রীেলাকেক তঁার কােছ িনেয় এল৷
তারা েসই স্ত্রীেলাকেক তােদর মাঝখােন দঁাড় কিরেয় যীশুেক বলল,
4 “গুরু, এই স্ত্রীেলাকিট বয্িভচার করার সময় হােত নােতই ধরা
পেড়েছ৷ 5 িবিধ-বয্বস্থার মেধয্ েমািশ আমােদর বলেছন, এই ধরেণর
স্ত্রীেলাকেক েযন আমরা পাথর ছঁুেড় েমের েফিল৷ এখন আপিন
এিবষেয় িক বলেবন?”

6 তঁােক পরীক্ষা করার ছেলই তারা একথা বলিছল, যােত তঁার
িবরুেদ্ধ েকান অিভেযাগ তারা খঁুেজ পায়৷ িকন্তু যীশু েহঁট হেয়
মািটেত আঙু্গল িদেয় িলখেত লাগেলন৷ 7 ইহুদী েনতারা যখন বার
বার তঁােক িজেজ্ঞস করেত লাগল, তখন িতিন েসাজা হেয় বসেলন
এবং বলেলন, “েতামােদর মেধয্ েয িনস্পাপ েসই প্রথম এেক পাথর
মারুক৷” 8এরপর িতিন আবার েহঁট হেয় আঙু্গল িদেয় মািটেত িলখেত
লাগেলন৷

9 তারা ঐ কথা েশানার পর বুেড়া েলাক েথেক শুরু কের সকেল
এক এক কের েসখান েথেক চেল েগল৷ েকবল যীশু েসখােন একা
থাকেলন আর েসই স্ত্রীেলাকিট মাঝখােন দঁািড়েয় িছল৷ 10 তখন যীশু
মাথা তুেল েসই স্ত্রীেলাকিটেক বলেলন, “েহ নারী, তারা সব েকাথায়?
েকউ িক েতামায় েদাষী সাবয্স্ত করল না?”

11 স্ত্রীেলাকিট উত্তর িদল, “েকউ কের িন, মহাশয়৷”
তখন যীশু বলেলন, “আিমও েতামায় েদাষী করিছ না, যাও এখন

েথেক আর পাপ েকােরা না৷”
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যীশুই জগেতর আেলা
12 এরপর যীশু আবার েলাকেদর সােথ কথা বলেত শুরু করেলন

এবং বলেলন, “আিমই জগেতরআেলা৷ েয েকউআমার অনুসারী হয়
েস কখনও অন্ধকাের থাকেব না িকন্তু এমন আেলা পােব যা জীবন
েদয়৷”

13তখন ফরীশীরা তঁােক বলল, “তুিম িনেজই িনেজর িবষেয় সাক্ষয্
িদচ্ছ৷ েতামার সাক্ষয্ গ্রাহয্ হেব না৷”

14 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম যিদ িনেজর পেক্ষ
সাক্ষয্ িদই, তবু আমার সাক্ষয্ সতয্, কারণ আিম জািন আিম
েকাথা েথেক এেসিছ, আর েকাথায় বা যািচ্ছ; িকন্তু আিম েকাথা
েথেক এেসিছ বা েকাথায় যািচ্ছ তা েতামরা জােনা না৷ 15 মানুেষর
িবচারেবােধর মাপকািঠেত েতামরা আমার িবচার করছ৷ আিম কােরা
িবচার কির না৷ 16 িকন্তু আিম যিদ িবচার কির, তেব আমার িবচার
সতয্, কারণ আিম একা নই৷ িপতা, িযিন আমােক পািঠেয়েছন িতিন
আমার সেঙ্গই আেছন৷ 17 েতামােদর িনয়েম েলখা আেছ, যখন দুই
বয্িক্ত একই সাক্ষয্ েদয় তখন তা সিতয্৷ 18আিম িনেজই িনেজর িবষেয়
সাক্ষয্ িদই৷ আর িপতা, িযিন আমায় পািঠেয়েছন িতিনওআমার িবষেয়
সাক্ষয্ েদন৷”

19 তখন তারা তঁােক িজেজ্ঞস করল, “েতামার িপতা েকাথায়?”
যীশু বলেলন, “েতামরা না জােনা আমােক, না জােনা আমার

িপতােক৷ েতামরা যিদ আমােক জানেত, তেব আমার িপতােকও
জানেত৷” 20মিন্দেরর দােনর বােক্সর কােছ দঁািড়েয় িশক্ষা েদবার সময়
যীশু এইসব কথা বলেলন৷ িকন্তু েকউ তঁােক েগ্রপ্তার করল না, কারণ
তখনও তঁার িনরূিপত সময় আেস িন৷

ইহুদীরা যীশুর িবষয় েবােঝ িন
21 িতিন তােদর আর একবার বলেলন, “আিম যািচ্ছ, আর েতামরা

আমার েখঁাজ করেব; িকন্তু েতামরা েতামােদর পােপই মরেব৷ আিম
েযখােন যািচ্ছ েতামরা েসখােন আসেত পারেব না৷”

22 তখন ইহুদীরা বলিছল, “িতিন িক আত্মহতয্া করেত যােচ্ছন?
েকন িতিন বলেলন, �আিম েযখােন যািচ্ছ েতামরা েসখােন আসেত
পারেব না�?”
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23 যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা এই িনম্নেলােকর আর আিম
উদ্ধর্ েলােকর৷ েতামরা এজগেতর, আিম এ জগেতর নই৷ 24 তাই
আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা েতামােদর পােপই মরেব৷ েতামরা যিদ
িবশ্বাস না কর েয আিমই িতিন, তেব েতামরা েতামােদর পােপর জনয্ই
মরেব৷”

25 তখন তারা িজেজ্ঞস করল, “তুিম েক?”
যীশু তােদর বলেলন, “আিম যা, তা েতা শুরু েথেকই েতামােদর

বেলআসিছ৷ 26 েতামােদর িবষেয় বলার ও িবচার করার অেনক িকছুই
আমার আেছ৷ যা েহাক্, িযিন আমায় পািঠেয়েছন িতিন সতয্৷ আর
আিম তঁার কাছ েথেক যা িকছু শুিন, পৃিথবীর মানুেষর কােছ তাই
বিল৷”

27 তারা বুঝেত পাের িন েয, িতিন তােদর কােছ িপতার িবষেয়
বলেছন৷ 28 তখন যীশু তােদর বলেলন, “যখন েতামরা মানবপুত্রেক
উঁচুেত তুলেব, তখন জানেব েযআিমই িতিন এবংআিম িনেজর েথেক
িকছুই কির না৷ িপতা েযমন আমায় িশিখেয়েছন, আিম েসরকমই
বলিছ৷ 29আর িযিন আমায় পািঠেয়েছন, িতিন আমার সেঙ্গ আেছন৷
িতিন আমােক একা েফেল রােখন িন, কারণ আিম সব সময়
সেন্তাষজনক কাজই কির৷” 30 যীশু যখন এইসব কথা বলেলন তখন
অেনেকরই তঁার ওপর িবশ্বাস হল৷

যীশু পাপ েথেক মুিক্ত লােভর কথা বলেলন
31 ইহুদীেদর মেধয্ যঁারা তঁার ওপর িবশ্বাস করল, তােদর উেদ্দেশয্

যীশু বলেলন, “েতামরা যিদ সকেল আমার িশক্ষা মানয্ কের চল তেব
েতামরা সকেলই আমার প্রকৃত িশষয্৷ 32 েতামরা সতয্েক জানেব,
আর েসই সতয্ েতামােদর স্বাধীন করেব৷”

33 তারা তঁােক বলল, “আমরা অব্রাহােমর বংশধর৷ আর আমরা
কখনও কােরার দােস পিরণত হই িন৷ আপিন িকভােব বলেছন েয
আমােদর স্বাধীন করা হেব?”

34এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ-
েযক্রমাগত পাপ কের চেল, েস পােপর দাস৷ 35 েকান দাস পিরবােরর
স্থায়ী সদসয্ হেয় থাকেত পাের না; িকন্তু পুত্র পিরবাের িচরকাল
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থােক৷ 36 তাই পুত্র যিদ েতামােদর স্বাধীন কের, তেব েতামরা প্রকৃতই
স্বাধীন হেব৷ 37আিম জািন েতামরা অব্রাহােমর বংশধর; িকন্তু েতামরা
আমােক হতয্া করার েচষ্টা করছ, কারণ েতামরা আমার িশক্ষাগ্রহণ
কেরা না৷ 38আিম আমার িপতার কােছ যা েদেখিছ েসই িবষেয়ই বেল
থািক, আর েতামরা েতামােদর িপতার কাছ েথেক যা যা শুেনছ তাই
েতা কের থাক৷”

39 এর জবােব তারা তঁােক বলল, “আমােদর িপতা অব্রাহাম৷”
যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা যিদ অব্রাহােমর সন্তান হেত,

তাহেল অব্রাহাম যা কেরেছন েতামরাও তাই করেত; 40 িকন্তু এখন
েতামরা আমায় হতয্া করেত চাইছ৷ আিম েসই েলাক েয ঈশ্বেরর কাছ
েথেক সতয্ শুেনিছ এবং েতামােদর তা বেলিছ৷ অব্রাহাম েতা এরকম
কাজ কেরন িন৷ 41 েতামােদর িপতা েয কাজ কের, েতামরা তাই
কেরা৷”
তখন তারা তঁােক বলল, “আমরা জারজ সন্তান নই৷ ঈশ্বর হেচ্ছন

আমােদর একমাত্র িপতা৷”
42 যীশু তােদর বলেলন, “ঈশ্বর যিদ েতামােদর িপতা হেতন,

তাহেল েতামরা আমায় ভালবাসেত, কারণ আিম ঈশ্বেরর কাছ েথেক
এেসিছ আর এখন েতামােদর মােঝ এখােন আিছ৷ আিম িনেজ
েথেক আিসিন, ঈশ্বর আমায় পািঠেয়েছন৷ 43আিম যা বিল, েতামরা
তা বুঝেত পােরা না, কারণ েতামরা আমার কথা গ্রহণ কেরা না৷
44 িদয়াবল েতামােদর িপতা এবং েতামরা তার পুত্র৷ েতামরা েতামােদর
িপতার ইচ্ছাই পূণর্ করেত চাও৷ িদয়াবল শুরু েথেকই খুনী; আর
সেতয্র পেক্ষ েস কখনও দঁাড়ায় িন, কারণ তার মেধয্ েতা সেতয্র
েলশমাত্র েনই৷ েস যখন িমথয্া কথা বেল, তখন স্বাভািবকভােবই তার
মধয্ েথেক তা েবিরেয় আেস, কারণ েস িমথয্াবাদী ও িমথয্ার িপতা৷

45 “আিম সতয্ বিল বেল েতামরা আমায় িবশ্বাস কেরা না৷
46 েতামােদর মেধয্ েকআমােক পাপী বেল েদাষী করেত পাের? আিম
যখন সতয্ বলিছ তখন েতামরা েকন িবশ্বাস করছ না? 47 েয ঈশ্বেরর
েলাক, েস ঈশ্বেরর কথা েশােন৷ আর এই কারেণই েতামরা শুনেত
চাও না, কারণ েতামরা ঈশ্বেরর নও৷”

যীশু অব্রাহাম এবং িনেজর সম্বেন্ধ বলেলন
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48 এর উত্তের ইহুদীরা বলল, “আমরা িক িঠক বিলিন েয তুিম
একজন শমরীয়, আর েতামার মেধয্ এক ভূত রেয়েছ?”

49 যীশু জবাব িদেলন, “েদখ, আমায় ভূেত গ্রাস কের িন, বরং
আিম আমার িপতােক সম্মান কির৷ িকন্তু েতামরা আমার অসম্মান
কেরছ৷ 50আিম িনেজর জনয্ সম্মান চাইিছ না৷ একজন আেছন িযিন
আমার জনয্ সম্মান চান, িতিনই িবচার কেরন৷ 51 আিম েতামােদর
সিতয্ বলিছ, েকউ যিদআমার িশক্ষা অনুসাের চেল, েস কখনও মরেব
না৷”

52 ইহুদীরা তঁােক বলল, “এখন আমরা বুেঝিছ েয েতামায় ভূেত
গ্রাস কেরেছ৷ অব্রাহাম ও ভাববাদীরা মারা েগেছ আর তুিম বলছ,
�যিদ েকউ আমার িশক্ষা অনুসাের চেল, তেব েস মৃতুয্র আস্বাদ পােব
না৷� 53 তুিম িক মেন কর েয তুিম আমােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহােমর
েচেয় মহান? অব্রাহাম মারা েগেছন, আর ভাববাদীরাও মারা েগেছন৷
তুিম িনেজেক িক মেন করছ?”

54 এর উত্তের যীশু বলেলন, “আিম যিদ িনেজেক সম্মািনত কির
তেব েসই সম্মােনর েকান মূলয্ েনই৷ িযিন আমায় সম্মািনত কেরন
িতিন আমােদর িপতা, যঁার সম্পেকর্ েতামরা বল, িতিন আমােদর ঈশ্বর৷
55 আর েতামরা তঁােক জােনা না, িকন্তু আিম তঁােক জািন৷ আিম
যিদ বিল েয আিম তঁােক জািন না, তাহেল আিম েতামােদরই মেতা
িমথয্াবাদী হেয় যােবা৷ িকন্তু আিম তঁােক অবশয্ই জািন, আর িতিন
যা িকছু বেলন আিম েস সকল পালন কির৷ 56 েতামােদর িপতৃপুরুষ
অব্রাহাম আমারআগমেনর িদন েদখেত পােবন বেল খুশী হেয়িছেলন৷
িতিন েসই িদন েদেখ খুশী হেয়িছেলন৷”

57 তখন ইহুদীরা তঁােক বলল, “েতামার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর
হয়িন আর তুিম বলছ েয তুিম অব্রাহামেক েদেখছ!”

58 যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ৷
অব্রাহােমর জেন্মর আেগ েথেকই আিম আিছ৷” 59 তখন তারা তঁােক
পাথর ছঁুেড় মারবার জনয্ পাথর তুেল িনল; িকন্তু যীশু িনেজেক
লুিকেয় েফলেলন ও মিন্দর চত্বর েছেড় চেল েগেলন৷
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9
একজন জন্মান্ধেক যীশুর আেরাগয্দান

1 যীশু পেথ হঁাটিছেলন, েসই সময় িতিন একজন েলাকেক েদখেত
েপেলন েয জন্ম েথেকই অন্ধ৷ 2 যীশুর অনুগামীরা তঁােক িজেজ্ঞস
করল, “গুরু, কার পােপ এ অন্ধ হেয় জেন্মেছ? এর পােপ অথবা
এর বাবা-মার পােপ?”

3 যীশু বলেলন, “এই েলাকিটর বা এর বাবা-মার পােপর জনয্
েয এ অন্ধ হেয় জেন্মেছ তা নয়, বরং এই বয্িক্ত অন্ধ হেয় জেন্মেছ
যােতআিম যখন তােক সুস্থ কির, তখন েলােক ঈশ্বেরর শিক্তর প্রকাশ
েদখেত পায়৷ 4 যতক্ষণ িদন আেছ ততক্ষণ িযিন আমায় পািঠেয়েছন
তঁার কাজ আমােদর কের েযেত হেব৷ যখন রাত আসেব তখন আর
েকউ কাজ করেত পারেব না৷ 5 আিম যতক্ষণ এই জগেত আিছ,
আিমই এই জগেতর আেলা৷”

6 এই কথা বলার পর িতিন মািটেত থুতু েফলেলন৷ আর মুেখর
েসই লালা িদেয় মণ্ড ৈতরী কের, তা অন্ধ েলাকিটর েচােখ লািগেয়
িদেলন৷ 7 এরপর যীশু েসই অন্ধ েলাকিটেক বলেলন, “শীেলাহ
সেরাবের িগেয় ধুেয় েফল৷” (শীেলাহ অনুবাদ করেল এই নােমর অথর্
“েপ্রিরত৷”) তখন েস িগেয় ধুেয় েফলল আর দৃষ্টিশিক্ত লাভ কের
িফের এল৷

8 তখন েসই েলাকিটর প্রিতেবশীরা ও যারা তােক িভক্ষা করেত
েদখত তারা বলল, “এ িক েসই েলাক নয় েয বেস বেস িভক্ষা করত?”

9 েকউ েকউ বলল, “হঁয্া, েসই েতা৷” আবার অনয্রা বলল, “না,
এই েলাকটা তারই মেতা েদখেত৷”
িকন্তু েস বলল, “আিম েসই একই েলাক৷”
10তখন তারা তােক বলল, “তুিম িক কের দৃষ্টিশিক্ত লাভ করেল?”
11 েস এর উত্তের বলল, “যীশু নােমর েলাকিট মণ্ড ৈতরী কের,

আমার েচােখ তা লািগেয় িদেলন,আর বলেলন শীেলাহ সেরাবের যাও
ও েতামার েচাখ ধুেয় েফল৷ তখনআিম েগলাম ও ধুেয় েফললামআর
তখনই দৃষ্টিশিক্ত লাভ করলাম৷”

12 তারা তােক বলল, “েসই যীশু েকাথায়?”
েস বলল, “আিম জািন না৷”
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েয েলাকিটেক যীশু আেরাগয্দান করেলন ইহুদীরা তােক প্রশ্ন
করল

13 েয েলাকিট আেগ অন্ধ িছল তােক তারা ফরীশীেদর কােছ
িনেয় েগল৷ 14 েয িদন যীশু মণ্ড ৈতরী কের ঐ েলাকিটর েচােখ
লািগেয় তােক দৃষ্টিশিক্ত দান কেরন, েস িদনিট িছল িবশ্রামবার৷
15তাই ফরীশীরা আবার তােক িজেজ্ঞস করল, “তুিম িকভােব েতামার
দৃষ্টিশিক্ত িফের েপেল?”
েলাকিট উত্তর িদল, “িতিন মণ্ড ৈতরী কের আমার েচােখ লািগেয়

িদেলন, আিম েচাখ ধুেয় েফলবার পর েদখেত েপলাম৷”
16 ফরীশীেদর মেধয্ েকউ েকউ বলল, “এই েলাক ঈশ্বেরর কাছ

েথেক আেস িন, কারণ এ িবশ্রামবােরর িনয়ম মােন না৷”
আবার অনয্রা বলল, “একজন পাপী িকভােব এই সব অেলৗিকক

কাজ করেত পাের?” তাই এই িনেয় তােদর মেধয্ মতেভদ েদখা িদল৷
17 এরপর ইহুদী েনতারা অন্ধ েলাকিটেক আবার িজেজ্ঞস করল,

“েয েলাকিট েতামার দৃষ্টিশিক্ত িদেয়েছ, তার িবষেয় তুিম িক বল?”
েলাকিট বলল, “িতিন একজন ভাববাদী৷”
18 েলাকিটর বাবা-মােক না ডাকা পযর্ন্ত ইহুদীরা িবশ্বাস করেত চাইল

না েয, েস অন্ধ িছল আর এখন দৃষ্টিশিক্ত লাভ কেরেছ৷ 19 তারা তার
বাবা-মােক িজেজ্ঞসকরল, “এই িক েতামােদর েসই েছেল যার িবষেয়
েতামরা বেল থাক েয, েস অন্ধ হেয় জেন্মেছ? তাহেল এ িকভােব
এখন েদখেত পােচ্ছ?”

20 এর উত্তের তার বাবা-মা বলল, “আমরা জািন এ আমােদর
েছেল,আর এঅন্ধই জেন্মিছল৷ 21 িকন্তু এখন িকভােব েদখেত পােচ্ছ
আমরা জািন না, আর এও জািন না েয েক এেক দৃষ্টিশিক্ত িদেয়েছন৷
এেকই িজেজ্ঞস করুন! এর যেথষ্ট বয়স হেয়েছ, িনেজর িবষয় িনেজ
ভােলাই বলেত পারেব৷” 22 ইহুদী েনতােদর ভেয়, তার বাবা-মা এই
কথা বলল৷ কারণ ইহুদী েনতারা আেগই িস্থর কেরিছল েয েকউ যিদ
যীশুেক মশীহ বেল স্বীকার কের, তেব েস প্রাথর্না সভা েথেক িবতািড়ত
হেব৷ 23 এ জনয্ই তার বাবা-মা বেলিছল, “এর যেথষ্ট বয়স হেয়েছ,
আপনারা এেকই িজেজ্ঞস করুন৷”

24তাই েয অন্ধ িছল, ইহুদী েনতারা তােক িদ্বতীয় বার েডেক বলল,
“ঈশ্বরেক মিহমা প্রদান কর৷ সতয্ বলআমরা জািন ঐ েলাকটা পাপী৷”
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25 তখন েয অন্ধ িছল েস বলল, “িতিন পাপী িক না তা আিম জািন
না৷ আিম েকবল একটা িবষয় জািন, েয আিম অন্ধ িছলাম, িকন্তু এখন
েদখেত পািচ্ছ৷”

26 তখন ইহুদী েনতারা তােক বলল, “েস েতামােক িক কেরিছল?
েস িকভােব েতামােক দৃষ্টিশিক্ত িদল?”

27 েস তােদর বলল, “আিম আেগই েতামােদর বেলিছ, িকন্তু
েতামরা আমার কথা েশান িন৷ তেব আবার েকন শুনেত চাইছ?
েতামরাও িক তঁার িশষয্ হেত চাও?”

28 তখন তারা তােক তািচ্ছলয্ কের বলল, “তুই তার িশষয্, িকন্তু
আমরা েমািশর িশষয্৷ 29 আমরা জািন ঈশ্বর েমািশর সেঙ্গ কথা
বেলিছেলন, িকন্তু এই েলাকটা েকাথা েথেক এেসেছ তা আমরা জািন
না৷”

30 এর জবােব েলাকিট তােদর বলল, “িক আশ্চেযর্য্র িবষয় েয,
িতিন েকাথা েথেক এেসেছন তাআপনারা জােনন না অথচ িতিনআমায়
দৃষ্টিশিক্ত দান করেলন৷ 31 আমরা জািন েয ঈশ্বর পাপীেদর কথা
েশােনন না৷ িকন্তু ঈশ্বর তঁার কথা েশােনন, েয ঈশ্বেরর উপাসনা কের
এবং ঈশ্বর যা চান তাই কের৷ 32একজন জন্মান্ধেক েকউ েয দৃষ্টিশিক্ত
দান কেরেছ, একথা েকউ েকান িদন েশােন িন৷ 33 ঐ মানুষিট যিদ
ঈশ্বেরর কাছ েথেক না আসেতন তেব িতিন িকছুই করেত পারেতন
না৷”

34 এর উত্তের তারা তােক বলল, “তুই েতা পােপই জেন্মিছস!
আর তুই িকনা আমােদর িশক্ষা িদেত চাইিছস?” তারপর তারা তােক
তািড়েয় িদল৷

আিত্মক অন্ধত্ব
35 যীশু শুনেত েপেলন েয ইহুদী েনতারা তােক সমাজ-গৃহ েথেক

তািড়েয় িদেয়েছ৷ তখন যীশু তার েদখা েপেয় তােক বলেলন, “তুিম
িক মানবপুেত্রর ওপর িবশ্বাস কর?”

36 েস উত্তর িদল, “মহাশয়, িতিন েক? আমায় বলুন, আিম েযন
তঁােক িবশ্বাস করেত পাির৷”
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37 যীশু তােক বলেলন, “তুিম তঁােক েদেখছ আর িতিনই এখন
েতামার সেঙ্গ কথা বলেছন৷”

38 তখন েস বলল, “প্রভু, আিম িবশ্বাস করিছ৷” এবং েস তঁার
সামেন নতজানু হেয় উপাসনা করল৷

39 যীশু বলেলন, “িবচার করেত আিম এ জগেত এেসিছ৷ আিম
এেসিছ যােত যারা েদখেত পায় না তারা েদখেত পায়, আর যারা
েদখেত পায় তারা েযন অেন্ধ পিরণত হয়৷”

40ফরীশীেদর মেধয্ কেয়কজন যারা যীশুর সেঙ্গ িছল, তারা একথা
শুেন তঁােক বলল, “িনশ্চয়ই আপিন বলেত চান িন েয আমরাও
অন্ধ?”

41যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা যিদ অন্ধ হেত তাহেল েতামােদর
েকান পাপই হত না৷ িকন্তু েতামরা এখন বলছ আমরা েদখেত পািচ্ছ,
তাই েতামােদর পাপ রেয় েগেছ৷”

10
েমষপালক ও েমষপাল

1 যীশু বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ; যিদ েকউ সদর
দরজা িদেয় েমষ েখঁায়ােড় না েঢােক এবং তার পিরবেতর্ অনয্ েকান
ভােব টপেক েঢােক, তেব েস একজন েচার বা ডাকাত; 2 িকন্তু
েয বয্িক্ত দরজা িদেয় েঢােক েস েমষপালক৷ 3 দােরায়ান তােক
দরজা খুেল েদয়, আর েমষরা তার কন্ঠস্বর েশােন৷ েস তার িনেজর
েমষগুিলেক নাম ধের ডােকআর তােদর বাইের িনেয় যায়৷ 4 েস যখন
তার িনেজর সব েমষেদর বার কের েনয়, তখন েস তােদর আেগ
আেগ চেল, আর েমষরা তার েপছেন েপছেন চলেত থােক, কারণ
তারা তার কন্ঠস্বর েচেন৷ 5 িকন্তু েমষরা যােক জােন না এমন েলােকর
েপছেন যােব না, বরং তারা তার েথেক দূের পািলেয় যােব, কারণ তারা
অেচনা েলােকর কন্ঠস্বর েচেন না৷”

6 যীশু তােদর এই দৃষ্টান্তিট বলেলন; িকন্তু িতিন েয িক বলেত
চাইেছন তা তারা বুঝেত পারল না৷

যীশুই উত্তম েমষপালক
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7 তখন যীশু আবার তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্
বলিছ; আিম েমষেদর জনয্ েখঁায়ােড়র দরজা স্বরূপ৷ 8 যারা আমার
আেগ এেসেছ তারা সব েচার ডাকাত, িকন্তু েমষরা তােদর ডাক েশােন
িন৷ 9আিমই দরজা৷ যিদ েকউ আমার মধয্ িদেয় েঢােক তেব েস রক্ষা
পােব৷ েস েভতের আসেব এবং বাইের েগেল তার চারণভূিম পােব৷
10 েচার েকবল চুির, খুন ও ধ্বংস করেত আেস৷ আিম এেসিছ, যােত
েলােকরা জীবন লাভ কের, আর েযন তা পিরপূণর্ ভােবই লাভ কের৷”

11 “আিমই উত্তম েমষপালক৷ উত্তম পালক েমষেদর জনয্ তার
জীবন সমপর্ণ কের৷ 12 েকান েবতনভূক কমর্চারী প্রকৃত েমষপালক
নয়৷ েমষরা তার িনেজর নয়, তাই েস যখন েনকেড় বাঘ আসেত
েদেখ তখন েমষেদর েফেল েরেখ পালায়৷ আর েনকেড় বাঘ তােদর
আক্রমণ কের এবং তারা ছিড়েয় পেড়৷ 13 েবতনভূক কমর্চারী পালায়,
কারণ েবতেনর িবিনমেয় েস কাজ কের, েমষেদর জনয্ তার েকান
িচন্তাই েনই৷

14-15 “আিমই উত্তম পালক৷ আিম আমার েমষেদর জািন আর
আমার েমষরা আমায় জােন৷ িঠক েযমন আমার িপতা আমােক
জােনন, আিমও আমার িপতােক জািন; আর আিম েমষেদর জনয্
আমার জীবন সঁেপ িদই৷ 16 আমার এমন আেরা অেনক েমষ আেছ
যারা এই েখঁায়ােড়র নয়৷আিম অবশয্ই তােদরওআনব, তারাওআমার
কথা শুনেব আর তারা তখন সকেল এক পাল হেব আর তােদর
পালকও হেবন একজন৷ 17 এই কারেণই িপতা আমায় ভালবােসন,
কারণআিমআমার প্রাণ দান কির েযনআবার তা েপেত পাির৷ 18 েকউ
আমার কাছ েথেক তা হরণ কের িনেত পারেব না, বরং আিম তা স্ব-
ইচ্ছােতই করিছ৷ এটা দান করার অিধকারআমারআেছ এবংআবার তা
িফের পাওয়ার অিধকারও আমার আেছ৷ আমার িপতার কাছ েথেকই
আিম এই সব শুেনিছ৷”

19 এইসব কথার কারেণ জনগেণর মেধয্ এ িনেয় মতিবেরাধ হল৷
20তােদর মেধয্ অেনেক বলল, “ওেক ভূেত েপেয়েছ, ও পাগল৷ ওর
কথা েকন শুনছ?”

21 আবার অনয্রা বলল, “যােদর ভূেত পায় তারা েতা এমন কথা
বেল না৷ ভূত িনশ্চয়ই অন্ধেক দৃষ্টিশিক্ত দান করেত পাের না, পাের
িক?”
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ইহুদীরা যীশুর িবরুেদ্ধ েগল
22এরপর েজরুশােলেম প্রিতষ্ঠার পবর্* এল, তখন িছল শীতকাল৷

23 যীশু মিন্দর চত্বের শেলামেনর বারান্দােত পায়চাির করিছেলন৷
24 িকছু ইহুদী তঁার চারপােশ জেড়া হেয় তঁােক বলল, “তুিম আর
কতকাল আমােদর অিনশ্চয়তার মেধয্ রাখেব? তুিম যিদ মশীহ হও
তাহেল আমােদর স্পষ্ট কের বল৷”

25 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর ইিতমেধয্ই
বেলিছ, আর েতামরা তা িবশ্বাস করছ না৷ আিম আমার িপতার নােম
েয সব অেলৗিকক কাজ কির েসগুিলই আমার িবষেয় সাক্ষয্ িদেচ্ছ৷
26 িকন্তু েতামরা িবশ্বাস কেরা না, কারণ েতামরা আমার পােলর েমষ
নও৷ 27 আমার েমষরা আমার কন্ঠস্বর েশােন৷ আিম তােদর জািন,
আর তারা আমার অনুসরণ কের৷ 28আিম তােদর অনন্ত জীবন িদই,
আর তারা কখনও িবনষ্ট হয় না,আমার হাত েথেক েকউ তােদর েকেড়
িনেতও পারেব না৷ 29আমার িপতা, িযিন তােদরেকআমায় িদেয়েছন,
িতিন সবার ও সবিকছু েথেক মহান, আর েকউ িপতার হাত েথেক
িকছুই েকেড় িনেত পারেব না৷ 30আিম ও িপতা, আমরা এক৷”

31 ইহুদীরা তঁােক মারবার জনয্ আবার পাথর তুলল৷ 32 যীশু তােদর
বলেলন, “িপতার শিক্তেতআিম অেনক ভাল কাজ কেরিছ, তার মেধয্
েকান্ কাজটার জনয্ েতামরা পাথর মারেত চাইছ?”

33 ইহুদীরা এর উত্তের তঁােক বলল, “তুিম েয সব ভাল কাজ
কেরছ, তার জনয্ আমরা েতামায় পাথর মারেত চাইিছ না৷ িকন্তুআমরা
েতামােক পাথর মারেত চাইিছ এই জনয্ েয, তুিম ঈশ্বর িনন্দা কেরছ৷
তুিম একজন মানুষ, অথচ িনেজেক ঈশ্বর বেল দাবী করছ৷”

34 যীশু তােদর বলেলন, “েতামােদর িবিধ-বয্বস্থায় িক একথা
েলখা েনই েয, �আিম বেলিছ েতামরা ঈশ্বর?�✡ 35 শােস্ত্র তােদরই
ঈশ্বর বেলিছল যােদর কােছ ঈশ্বেরর বাণী এেসিছল৷ আর শাস্ত্র সব
সময়ই সতয্৷ 36আিমই েসই বয্িক্ত, িপতা যঁােক মেনানীত কের জগেত
পাঠােলন৷ আিম বেলিছ, �আিম ঈশ্বেরর পুত্র৷� তেব েতামরা েকন
বলছ েয আিম ঈশ্বর িনন্দা করিছ? 37আিম যিদ আমার িপতার কাজ
* 10:22: প্রিতষ্ঠার পবর্ িডেসম্বেরর এক িবেশষ সপ্তাহ যােক ইহুদীরা পবর্ িহসােব পালন
করত৷ ✡ 10:34: উদৃ্ধিত গীত 82:6
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না কির, তাহেল আমায় িবশ্বাস কেরা না৷ 38 িকন্তু আিম যখন েসইসব
কাজকরিছ তখনও যিদ েতামরাআমােক িবশ্বাস না কেরা, তাহেল েসই
সব কাজেক িবশ্বাস কর৷ তাহেল েতামরা জানেত পারেব ও বুঝেত
পারেব েয িপতা আমােত আেছন আর আিম িপতার মেধয্ আিছ৷”

39 এরপর তারা আবার তঁােক েগ্রপ্তার করেত েচষ্টা করল, িকন্তু
িতিন তােদর হাত এিড়েয় চেল েগেলন৷

40 যদর্ েনর অপর পাের েযখােন েযাহন বাপ্তাইজ করিছেলন, যীশু
েসখােন আবার েগেলন ও েসখােন থাকেলন৷ 41 বহুেলাক তঁার কােছ
আসেত থাকল, আর তারা বলাবিল করেত লাগল, “েযাহন েকান
অেলৗিকক কাজ কেরন িন বেট; িকন্তু এই মানুষিটর িবষেয় েযাহন যা
বেলেছন, েস সবই সতয্৷” 42 আর েসখােন অেনেকই যীশুর ওপর
িবশ্বাস করল৷

11

লাসােরর মৃতুয্
1 লাসার নােম একিট েলাক অসুস্থ িছেলন; িতিন ৈবথিনয়া গ্রােম

থাকেতন৷ েসই গ্রােমই মিরয়ম ও তঁার েবান মাথর্াও থাকেতন৷ 2 এই
মিরয়মই বহুমূলয্ সুগিন্ধ আতর যীশুর উপের েঢেল িনেজর চুল িদেয়
তঁার পা মুিছেয় িদেয়িছেলন৷ লাসার িছেলন এই মিরয়েমরই ভাই৷
3তাই লাসােরর েবােনরা একিট েলাক পািঠেয় যীশুেক বেল পাঠােলন,
“প্রভু, আপনার িপ্রয় বনু্ধ লাসার অসুস্থ৷”

4 যীশু একথা শুেন বলেলন, “এই েরােগ তার মৃতুয্ হেব না; িকন্তু
তা ঈশ্বেরর মিহমার জনয্ই হেব, েযন ঈশ্বেরর পুত্র মিহমািন্বত হন৷”
5 যীশু মাথর্া, তার েবানও লাসারেক ভালবাসেতন৷ 6 তাই িতিন যখন
শুনেলন েয লাসার অসুস্থ, তখন েযখােন িছেলন েসই জায়গায়আেরা
দুিদন রেয় েগেলন৷ 7 এরপর িতিন িশষয্েদর বলেলন, “চল, আমরা
আবার িযহূিদয়ােত যাই৷”



েযাহন 11:8 xl েযাহন 11:23

8 তঁার িশষয্রা তঁােক বলেলন, “গুরু, সম্প্রিত েসখানকার েলােকরা
আপনােক পাথর ছঁুেড় েমের েফলেত চাইিছল৷ তেব েকন আপিন
আবার েসখােন েযেত চাইেছন?”

9 এর উত্তের যীশু বলেলন, “িদেন বােরা ঘন্টা আেলা থােক৷ েকউ
যিদ িদেনর আেলােত চেল তেব েস েহঁাচট েখেয় পেড় যায় না, কারণ
েস জগেতর আেলা েদখেত পায়৷ 10 িকন্তু েকউ যিদ রােতর আঁধাের
চেল তেব েস েহঁাচট খায়, কারণ তার সামেন েকান আেলা েনই৷”

11 িতিন একথা বলার পর তােদর আবার বলেলন, “আমােদর বনু্ধ
লাসার ঘুিমেয় পেড়েছ; িকন্তু আিম তােক জাগােত যািচ্ছ৷”

12 তখন তঁার িশষয্রা তঁােক বলেলন, “প্রভু, েস যিদ ঘুিমেয় থােক
তেব েস ভাল হেয় যােব৷” 13 যীশু লাসােরর মৃতুয্র িবষেয় বলিছেলন,
িকন্তু তঁারা মেন করেলন িতিন তঁার স্বাভািবক ঘুেমর কথা বলেছন৷

14তাই যীশু তখন তােদরস্পষ্টকের বলেলন, “লাসার মারা েগেছ৷
15আর েতামােদর কথা েভেবআিমআনিন্দত েযআিম েসখােন িছলাম
না,কারণ এখন েতামরাআমােক িবশ্বাস করেব৷ চল, এখনআমরা তার
কােছ যাই৷”

16 তখন েথামা (যঁােক িদদুমঃ বেল) অনয্ িশষয্েদর উেদ্দশয্ কের
বলেলন, “চল, আমরাও যােবা, আমরাও যীশুর সেঙ্গ মরব৷”

ৈবথিনয়ােত যীশু
17 যীশু ৈবথিনয়ােত এেস জানেত পারেলন েয গত চারিদন ধের

লাসার কবের আেছন৷ 18 ৈবথিনয়া েথেক েজরুশােলেমর দূরত্ব িছল
প্রায় দুই মাইল৷ 19তাই ইহুদীেদর অেনেকই মাথর্া ও মিরয়মেক তঁােদর
ভাইেয়র মৃতুয্র পর সান্ত্বনা িদেত এেসিছল৷

20 মাথর্া যখন শুনেলন েয যীশু এেসেছন, তখন তঁার সেঙ্গ েদখা
করেত েগেলন, িকন্তু মিরয়ম ঘেরই থাকেলন৷ 21 মাথর্া যীশুেক
বলেলন, “প্রভু, আপিন যিদ এখােন থাকেতন তাহেল আমার ভাই
মরত না৷ 22 িকন্তু এখনও আিম জািন েয, আপিন ঈশ্বেরর কােছ যা
িকছু চাইেবন, ঈশ্বর আপনােক তাই েদেবন৷”

23 যীশু তঁােক বলেলন, “েতামার ভাই আবার উঠেব৷”
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24 মাথর্া তঁােক বলেলন, “আিম জািন েশষ িদেন পুনরুত্থােনর সময়
েস আবার উঠেব৷”

25 যীশু মাথর্ােক বলেলন, “আিমই পুনরুত্থান, আিমই জীবন৷ েয
েকউ আমােক িবশ্বাস কের, েস মরবার পর জীবন িফের পােব৷ 26 েয
েকউ জীিবত আেছ ওআমায় িবশ্বাস কের, েস কখনও মরেব না৷ তুিম
িক একথা িবশ্বাস কর?”

27 মাথর্া তঁােক বলেলন, “হঁয্া, প্রভু! আিম িবশ্বাস কির েয জগেত
যঁার আসার কথা আেছ আপিনই েসই খ্রীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র৷”

যীশু কঁাদেলন
28 এই কথা বলার পর মাথর্া েসখান েথেক চেল েগেলন ও তার

েবান মিরয়মেক একােন্ত েডেক বলেলন, “গুরু এেসেছন, আর িতিন
েতামায় ডাকেছন৷” 29 মিরয়ম একথা শুেন তাড়াতািড় কের যীশুর
কােছ েগেলন৷ 30 যীশু তখনও গ্রােমর মেধয্ েঢােকন িন৷ মাথর্া
েযখােন তঁার সেঙ্গ েদখা করেত এেসিছেলন িতিন েসখােনই িছেলন৷
31 েয ইহুদীরা মিরয়েমর সেঙ্গ বািড়েত িছল ও তঁােক সান্ত্বনা িদিচ্ছল,
তারা যখন েদখল েয মিরয়ম তাড়াতািড় কের উেঠ বাইের যােচ্ছন,
তখন তারাও তার িপছেন িপছেন চলল৷ তারা মেন করল েয িতিন
হয়েতা লাসােরর কবেরর কােছ যােচ্ছন ও েসখােন িগেয় কঁাদেবন৷
32 যীশু েযখােন িছেলন, মিরয়ম েসখােন এেস তঁােক েদেখ তঁার
পােয়র ওপর পেড় বলেলন, “প্রভু, আপিন যিদ এখােন থাকেতন,
আমার ভাই মরত না৷”

33 যীশু যখন েদখেলন েয মিরয়ম কঁাদেছন আর তার সেঙ্গ েয সব
ইহুদীরা এেসিছল তারাও কঁাদেছ, তখন িতিন দুঃিখত হেয় উঠেলন
এবং অন্তের গভীরভােব িবচিলত হেলন৷ 34 তখন িতিন বলেলন,
“েতামরা তােক েকাথায় েরেখছ?”
তারা বলেলন, “প্রভু, আসুন, এেস েদখুন৷”
35 যীশু েকঁেদ েফলেলন৷
36তখন েসই ইহুদীরা সকেল বলেত লাগল, “েদখ! উিন লাসারেক

কত ভােলাবাসেতন৷”



েযাহন 11:37 xlii েযাহন 11:47

37 িকন্তু তােদর মেধয্ আবার েকউ েকউ বলল, “যীশু েতা অন্ধেক
দৃষ্টিশিক্ত িদেয়েছন তাহেল েকন িতিন লাসারেক মৃতুয্র হাত েথেক
বঁাচােলন না?”

যীশু লাসারেক জীবন দান কেরন
38 এরপর যীশু আবার অন্তের িবচিলত হেয় উঠেলন৷ লাসারেক

েযখােন রাখা হেয়িছল, যীশু েসই কবেরর কােছ েগেলন৷ কবরিট িছল
একটা গুহা, যার প্রেবশ পথ একটা পাথর িদেয় ঢাকা িছল৷ 39 যীশু
বলেলন, “ঐ পাথরটা সিরেয় েফল৷”
েসই মৃত বয্িক্তর েবান মাথর্া বলেলন, “প্রভু চারিদনআেগ লাসােরর

মৃতুয্ হেয়েছ৷ এখন পাথর সরােল এর মধয্ েথেক দুগর্ন্ধ বার হেব৷”
40 যীশু তঁােক বলেলন, “আিম িক েতামায় বিলিন, যিদ িবশ্বাস কর

তেব ঈশ্বেরর মিহমা েদখেত পােব?”
41 এরপর তারা েসই পাথরখানা সিরেয় িদল, আর যীশু উদ্ধর্ িদেক

তািকেয় বলেলন, “িপতা, আিম েতামায় ধনয্বাদ িদই, কারণ তুিম
আমার কথা শুেনছ৷ 42আিম জািন তুিম সব সময়ই আমার কথা শুেন
থাক৷ িকন্তু আমার চারপােশ যঁারা দঁািড়েয় আেছ তােদর জনয্ আিম
একথা বলিছ, েযন তারা িবশ্বাস কের েয তুিম আমায় পািঠেয়ছ৷”
43 এই কথা বলার পর যীশু েজার গলায় ডাকেলন, “লাসার েবিরেয়
এস!” 44 মৃত লাসার েসই কবর েথেক বাইের এল৷ তার হাত-পা
টুকেরা কাপড় িদেয় তখনও বঁাধা িছল আর তার মুেখর ওপর একখানা
কাপড় জড়ােনা িছল৷
যীশু তখন তােদর বলেলন, “বঁাধন খুেল দাও এবং ওেক েযেত

দাও৷”

ইহুদী েনতারা যীশুেক হতয্ার চক্রান্ত করেত লাগল
(মিথ 26:1-5; মাকর্ 14:1-2; লূক 22:1-2)

45 তখন মিরয়েমর কােছ যারা এেসিছল, েসই সব ইহুদীেদর মেধয্
অেনেক যীশু যা করেলন তা েদেখ যীশুর ওপর িবশ্বাস করল৷ 46 িকন্তু
তােদর মেধয্ কেয়কজন ফরীশীেদর কােছ িগেয় যীশু যা কেরিছেলন
তা তােদর জানােলা৷ 47 এরপর প্রধান যাজক ও ফরীশীরা পিরষেদর
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এক মহাসভা েডেক েসখােন িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করল, “আমরা
এখন িক করব? এই েলাকটা েতা অেনক অেলৗিকক িচহ্নকাযর্ করেছ৷
48আমরা যিদ ওেক এই ভােবই চলেত িদই তাহেল েতা সকেলই এর
ওপর িবশ্বাস করেব৷ তখন েরামীয়রা এেস আমােদর এই মিন্দর ও
আমােদর জািতেক ধ্বংস করেব৷”

49 িকন্তু তােদর মেধয্ একজন, যঁার নাম কায়াফা, িযিন েসই বছেরর
জনয্ মহাযাজেকর পদ েপেয়িছেলন, তােদর বলেলন, “েতামরা িকছুই
জােনা না৷ 50আর েতামরা এও েবাঝ না েয েগাটা জািত ধ্বংস হওয়ার
পিরবেতর্ েসই মানুেষর মৃতুয্ হওয়া েতামােদর পেক্ষ মঙ্গলজনক হেব৷”

51 একথা কায়াফা েয িনেজর েথেক বলেলন তা নয়, িকন্তু েসই
বছেরর জনয্ মহাযাজক হওয়ােত িতিন এই ভাববাণী করেলন, েয
সমগ্র জািতর জনয্ যীশু মৃতুয্বরণ করেত যােচ্ছন৷ 52 যীশু েয েকবল
ইহুদী জািতর জনয্ মৃতুয্বরণ করেবন তা নয়, সারা জগেত েয সমস্ত
ঈশ্বেরর সন্তানরা চারিদেক ছিড়েয় আেছ, তােদর সকলেক একিত্রত
করার জনয্ যীশু মৃতুয্বরণ করেবন৷

53 তাই েসই িদন েথেক তারা যীশুেক হতয্া করার জনয্ চক্রান্ত
করেত লাগল৷ 54 যীশু তখন প্রকােশয্ ইহুদীেদর মেধয্ চলােফরা বন্ধ
কের িদেলন৷ িতিন েসখান েথেক মরুপ্রান্তেরর কােছ ইফ্রিয়ম নােম
এক শহের চেল েগেলন এবং েসখােন িতিন তঁার িশষয্েদর সেঙ্গ
থাকেলন৷

55 ইহুদীেদর িনস্তারপবর্ এিগেয় আসিছল, আর অেনক েলাক
িনেজেদর শুিচ করবার জনয্ িনস্তারপেবর্র আেগই েদশ েথেক
েজরুশােলেম েগল৷ 56 তারা েসখােন যীশুর েখঁাজ করেত লাগল৷
তারা মিন্দর চত্বের দঁািড়েয় পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “েতামরা
িক মেন কর? িতিন িক এই পেবর্ আসেবন?” 57 প্রধান যাজকরা
ও ফরীশীরা এই আেদশ িদল েয, যীশু েকাথায় আেছন তা যিদ েকউ
জােন তেব তােদর েযন জানােনা হয় যােত তারা তঁােক েগ্রপ্তার করেত
পাের৷
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12
বনু্ধেদর সেঙ্গ যীশু ৈবথিনয়ােত
(মিথ 26:6-13; মাকর্ 14:3-9)

1 িনস্তারপেবর্র ছিদন আেগ যীশু ৈবথিনয়ােত েগেলন েযখােন
লাসার বাস করেতন৷ এই মৃত লাসারেক যীশু বঁািচেয়িছেলন৷
2 েসখােন তারা যীশুর জনয্ এক েভােজরআেয়াজন করিছেলন৷ মাথর্া
খাবার পিরেবশন করিছেলন৷ যীশুর সেঙ্গ যঁারা েখেত বেসিছল তােদর
মেধয্ লাসারও িছেলন৷ 3তখন মিরয়ম িবশুদ্ধজটামাংসী* েথেক ৈতরী
করা প্রায়আধ েসর মেতা দামী আতর িনেয় এেস যীশুর পােয় তা েঢেল
িদেলন, আর িনেজর মাথার চুল িদেয় তঁার পা দুখািন মুিছেয় িদেলন
তখন সমস্ত ঘর আতেরর সুগেন্ধ ভের েগল৷

4 িযহূদা ঈষ্কিরেয়াত েসখােন িছল, েস যীশুর িশষয্েদর মেধয্
একজন, েয তঁােক পের শত্রুর হােত ধিরেয় েদেব৷ মিরয়েমর েসই
কাজ িযহূদার ভাল লােগ িন৷ িযহূদা ঈষ্কিরেয়াত বলল, 5 “এই আতর
িতনেশা েরৗপয্ মুদ্রায়† িবিক্র কের েসই অথর্ েকন দিরদ্রেদর েদওয়া
হল না?” 6 গরীবেদর জনয্ িচন্তা করেতা বেল েয েস একথা বেলিছল
তা নয়, েস িছল েচার৷ তার কােছ টাকার থিল থাকত আর েস তার
েথেক প্রায়ই টাকা চুির করেতা৷

7 তখন যীশু বলেলন, “ওেক থািমেয় িদও না৷ আমােক সমািধ
িদেনর জনয্ প্রস্তুত করেত তােক এই আতর রাখেত হেয়েছ৷
8 েতামােদর মেধয্ গরীবরা সব সময়ই থাকেব, িকন্তু েতামরা সবসময়
আমােক পােব না৷”

লাসােরর িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র
9 বহু ইহুদী জানেত পারল েয যীশু ৈবথিনয়ােত আেছন৷ তারা

েসখােন েয েকবল যীশুর জনয্ েগল তাই নয়, েয লাসারেক যীশু মৃতুয্
েথেক জীিবত কের তুেলেছন তােক েদখবার জনয্ও তারা েসখােন
েগল৷ 10 তাই প্রধান যাজকরা লাসারেক হতয্া করার চক্রান্ত করেত
* 12:3: জটামাংসী িহমালয় অঞ্চেল লভয্ এক সুগন্ধী ও দুস্প্রাপয্ চারাগাছ৷ † 12:5:
েরৗপয্ মুদ্রা েসই সময় এক িদনারী িছল একজন শ্রিমেকর ৈদিনক পািরশ্রিমক৷
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লাগেলন৷ 11 কারণ তারই জনয্ বহু ইহুদী তােদর েছেড় যীশুর ওপর
িবশ্বাস করেত লাগল৷

যীশুর েজরুশােলেম প্রেবশ
(মিথ 21:1-11; মাকর্ 11:1-11; লূক 19:28-40)

12 েয িবপুল জনতা িনস্তারপেবর্র জনয্ এেসিছল, পেরর িদন তারা
শুনল েয যীশু েজরুশােলেম আসেছন৷ 13 তখন তারা েখজুর পাতা
িনেয় তঁােক স্বাগত জানােত েবিরেয় পড়ল৷ তারা িচৎকার কের বলেত
লাগল,

“ �তঁার প্রশংসা কর!�
�তঁােক স্বাগত জানাও! িযিন প্রভুর নােম আসেছন, ঈশ্বর তঁােক
আশীবর্াদ করুন৷� গীতসংিহতা 118:25-26

ইস্রােয়েলর রাজােক ঈশ্বর আশীবর্াদ করুন!”

14 যীশু একটা গাধােক েদখেত েপেয় তার ওপর বসেলন, েযমন
শােস্ত্র েলখা আেছ:

15 “িসেয়ান নগরী,‡ ভয় েপও না!
েদখ, েতামােদর রাজা আসেছন৷

েদখ, েতামােদর রাজা বাচ্চা গাধায় চেড় আসেছন৷” সখিরয় 9:9

16 এসেবর অথর্ তঁার িশষয্রা প্রথেম বুঝেত পােরন িন৷ িকন্তু যীশু
যখন মিহমায় উেত্তািলত হেলন, তখন তঁােদর মেন পড়ল েয শােস্ত্র
‡ 12:15: িসেয়ান নগরী “িসেয়ােনর েমেয়” অথর্াৎ েজরুশােলম৷
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এগুিলই তঁার সম্পেকর্ েলখা হেয়েছ এবং েলােকরা এসব তঁার জনয্
কেরিছল৷

17 যীশু যখন লাসারেক কবর েথেক েবিরেয় আসেত বেলন, আর
তােক মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত কের েতােলন, তখন েয সব েলাক
েসখােন তঁার সেঙ্গ িছল তার েস িবষেয় সকলেক বলেত লাগল৷ 18এই
কারেণই েলােকরা তঁার সেঙ্গ েদখা করেত এল, কারণ তারা শুেনিছল,
েয িতিনই ঐ অেলৗিকক িচহ্নকাযর্ কেরেছন৷ 19 তখন ফরীশীরা
পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “েতামরা েদখেল, আমােদর সব
েচষ্টাই বয্থর্ হল৷ েদখ, আজ সারা জগৎ তঁারই েপছেন ছুটেছ৷”

যীশু জীবন ও মৃতুয্র িবষেয় বলেলন
20 িনস্তারপবর্ উপলেক্ষ উপাসনা করার জনয্ যঁারা েজরুশােলেম

এেসিছল, তােদর মেধয্ কেয়কজন গ্রীকও িছল৷ 21 তারা গালীেলর
ৈবৎৈসদা েথেক েয িফিলপ এেসিছেলন, তঁার কােছ েগল, আর তঁােক
অনুেরােধর সুের বলল, “মহাশয় আমরা যীশুর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত
চাই৷” 22 িফিলপ এেস একথা আিন্দ্রয়েক জানােলন৷ তখন আিন্দ্রয় ও
িফিলপ এেস যীশুেক তা বলেলন৷

23 যীশু তখন তােদর বলেলন, “মানবপুেত্রর মিহমািন্বত হওয়ার
সময় হেয়েছ৷ 24 আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, গেমর একিট দানা
যিদ মািটেত পেড় মের না যায়, তেব তা একিট দানাই েথেক যায়৷
িকন্তু তা যিদ মািটেত পেড় মের যায়, তেব তার েথেক আেরা অেনক
দানা উত্পন্ন হয়৷ 25 েয বয্িক্ত িনেজর জীবনেক ভালবােস েস তা
হারােব; িকন্তু েয এই জগেত তার জীবনেক তুচ্ছ জ্ঞান কের, েস
তা রাখেব৷ েস অনন্ত জীবন পােব৷ 26 েকউ যিদ আমার েসব কের
তেব অবশয্ই েস আমােক অনুসরণ করেব৷ আর আিম েযখােন থািক
আমার েসবকও েসখােন থাকেব৷ েকউ যিদ আমার েসবা কের তেব
িপতা তােক সম্মািনত করেবন৷

যীশু তঁার মৃতুয্র িবষেয় বলেলন
27 “এখন আমার অন্তর খুব িবচিলত৷ আিম িক বলব, �িপতা, এই

কষ্ট েভােগর মুহূতর্ েথেক আমায় রক্ষা কর?� না, কারণ েসই সময়
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এেসেছ এবং কষ্ট েভাগ করার উেদ্দেশয্ই আিম এেসিছ৷ 28 িপতা,
েতামার নামেক মিহমািন্বত কর!”
তখন স্বগর্ েথেক এক রব েভেস এল, “আিম এঁেক মিহমািন্বত

কেরিছ, আর আিম আবার তঁােক মিহমািন্বত করব৷”
29 েয েলােকরা েসখােন ভীড় কেরিছল, তারা েসই রব শুেন বলেত

লাগল, এটা েতা েমঘ গজর্ ন হল৷
আবার েকউ েকউ বলল, “একজন স্বগর্দূত ওঁর সেঙ্গ কথা

বলেলন৷”
30 এর উত্তের যীশু বলেলন, “আমার জনয্ নয়, েতামােদর জনয্ই

ঐ রব৷ 31এখন জগেতর িবচােরর সময়৷ এই জগেতর শাসকেক দূের
িনেক্ষপ করা হেব৷ 32 আর যখন আমােক মািট েথেক উঁচুেত েতালা
হেব, তখন আিম আমার কােছ সকলেকই েটেন আনব৷” 33 যীশুর
িকভােব মৃতুয্ হেত যােচ্ছ, তাই জানােত যীশু এই কথা বলেলন৷

34 এর উত্তের েলােকরা তঁােক বলল, “আমরা েমািশর েদওয়া
িবিধ-বয্বস্থা েথেক শুেনিছ েয খ্রীষ্ট িচরকাল বঁাচেবন৷ তাহেল আপিন
িকভােব বলেছন েয, �মানবপুত্রেক উঁচুেত েতালা হেব�? এই
�মানবপুত্র� তেব েক?”

35 তখন যীশু তােদর বলেলন, “আর সামানয্ িকছু সমেয়র জনয্
েতামােদর মেধয্ আেলা থাকেব৷ যতক্ষণ েতামরা আেলা পাচ্ছ, তারই
মধয্ িদেয় চল৷ তাহেল অন্ধকার েতামােদরআচ্ছন্নকরেব না৷ েয েলাক
অন্ধকাের চেল েস েকাথায় যােচ্ছ তা জােন না৷ 36 যতক্ষণ েতামােদর
কােছআেলাআেছ, েসইআেলােত িবশ্বাস কর, তােত েতামরাআেলার
সন্তান হেব৷”এই কথা বেল যীশু েসখান েথেক চেল েগেলন ও তােদর
কাছ েথেক িনেজেক েগাপন রাখেলন৷

ইহুদীরা যীশুর ওপর আস্থা রাখেত অস্বীকার করল
37 যিদও যীশু তােদর েচােখর সামেনই প্রচুর অেলৗিকক িচহ্নকাযর্

করেলন, তবু তারা তঁােক িবশ্বাস করল না৷ 38 ভাববাদী িযশাইয়
বেলিছেলন:

“প্রভু, আমােদর এই বাতর্ া েক িবশ্বাস কেরেছ?
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আর কার কােছই বা প্রভুর পরাক্রম প্রকাশ েপেয়েছ?” িযশাইয়
53:1

39 এই কারেণই তারা িবশ্বাস করেত পাের িন, কারণ িযশাইয় আবার
বেলেছন,

40 “ঈশ্বর তােদর েচাখ অন্ধ কের িদেয়েছন৷
ঈশ্বর তােদর অন্তর কিঠন কেরেছন

যােত তারা েচাখ িদেয় েদখেত না পায়, অন্তর িদেয় বুঝেত না পাের
এবং ভাল হবার জনয্ আমার কােছ না আেস৷” িযশাইয় 6:10

41 িযশাইয় একথা বেলিছেলন, কারণ িতিন যীশুর মিহমা েদেখিছেলন
আর িতিন তঁার িবষেয়ই বেলিছেলন৷

42অেনেক, এমন িক ইহুদী েনতােদর মেধয্ও অেনেক তঁার ওপর
িবশ্বাস স্থাপন করল; িকন্তু তারা ফরীশীেদর ভেয় প্রকােশয্ তা স্বীকার
করল না, পােছ তারা ইহুদীেদর সমাজ-গৃহ েথেক বিহষৃ্কত হয়৷
43 কারণ তারা ঈশ্বেরর কাছ েথেক পাওয়া প্রশংসা অেপক্ষা মানুেষর
কাছ েথেক পাওয়া প্রশংসা েবশী ভালবাসত৷

যীশুর িশক্ষাই মানুেষর িবচার করেব
44 যীশু িচৎকার কের বলেলন, “েয আমােক িবশ্বাস কের েস,

প্রকৃতপেক্ষ িযিন আমায় পািঠেয়েছন, তঁােকই িবশ্বাস কের৷ 45 আর
েয আমায় েদেখ েস, িযিন আমায় পািঠেয়েছন, তঁােকই েদখেত পায়৷
46আিম এ জগেত আেলা রূেপ এেসিছ যােত েয আমায় িবশ্বাস কের
তােক েযন অন্ধকাের থাকেত না হয়৷

47 “আর েয েকউ আমার কথা েশােন অথচ তা েমেন চেল না,
তার িবচার করেত আিম চাই না, কারণ আিম জগেতর িবচার করেত
আিসিন, এেসিছ জগতেক রক্ষা করেত৷ 48 েয েকউ আমােক অগ্রাহয্
কের ও আমার কথা গ্রহণ না কের, তার িবচার করার জনয্ একজন
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িবচারক আেছন৷ আিম েয বাতর্ া িদেয়িছ েশষ িদেন েসই বাতর্ াই তার
িবচার করেব৷ 49 কারণ আিম িনেজ েথেক একথা বলিছ না, বরং
িপতা িযিন আমােক পািঠেয়েছন িতিন আমােক িক বলেত হেব বা
িক িশক্ষা িদেত হেব তা আেদশ কেরেছন৷ 50 আিম জািন েয তঁার
আেদশ েথেকই অনন্ত জীবন আেস৷ আিম েসই সকল কথা বিল যা
িপতা আমায় বেলেছন৷”

13
যীশু িশষয্েদর পা ধুইেয় িদেলন

1 ইহুদীেদর িনস্তারপেবর্র িঠক পূেবর্ যীশু বুঝেত পারেলন, েয
এই জগত েছেড় িপতার কােছ তঁার যাবার সময় হেয় এেসেছ৷ যীশু
পৃিথবীেত তঁার আপনজনেদর সব সময় ভালেবেসেছন৷ এবার িতিন
তােদর প্রিত তঁার ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ িদেলন৷

2 যীশু ও তঁার িশষয্রা সান্ধয্ আহার করিছেলন৷ িদয়াবল ইিতমেধয্
িশেমান ঈষ্কিরেয়ােতর েছেল িযহূদােক প্রেরািচত কেরেছ যীশুেক
শত্রুর হােত তুেল েদওয়ার জনয্৷ 3 যীশু বুঝেলন েয িপতা তঁােক সব
িকছুর ওপর ক্ষমতা িদেয়েছন, িতিন ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসেছন,
আর ঈশ্বেরর কােছ িফের যােচ্ছন৷ 4 তখন িতিন েভােজর আসর
েথেক উেঠ দঁাড়ােলন, তঁার উপেরর জামাটা খুেল েরেখ একিট গামছা
েকামের জড়ােলন৷ 5 তারপর গামলায় জল েঢেল িশষয্েদর পা ধুইেয়
িদেত লাগেলন, আর েয গামছািট েকামের জিড়েয় িছেলন েসিট িদেয়
তঁােদর পা মুিছেয় িদেত লাগেলন৷

6 এইভােব িতিন িশেমান িপতেরর কােছ এেল িপতর যীশুেক
বলেলন, “প্রভু, আপিন েকন আমার পা ধুইেয় েদেবন?”

7 এর উত্তের যীশু তঁােক বলেলন, “আিম যা করিছ, তুিম এখন তা
বুঝেত পারছ না, িকন্তু পের বুঝেব৷”

8 িপতর তঁােক বলেলন, “আপিন কখনও আমার পা ধুইেয় েদেবন
না৷”
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যীশু তঁােক বলেলন, “আিম যিদ েতামার পা না ধুইেয় িদই, তাহেল
আমার সেঙ্গ েতামার েকান সম্পকর্ থাকেব না৷”

9 িশেমান িপতর তঁােক বলেলন, “প্রভু, আপিন েকবল আমার পা
নয়, হাত ও মাথা ধুইেয় িদন!”

10 যীশু তঁােক বলেলন, “েয স্নান কেরেছ তার পা েধায়া ছাড়া আর
িকছু দরকার েনই,আর েতা সবর্াঙ্গ পিরষ্কার হেয়েছ৷ েতামরাও পিরষ্কার
হেয়ছ, িকন্তু সকেল নও৷” 11যীশুজানেতন েয একজন তঁােক ধিরেয়
েদেব, েসই কারেণই িতিন বলেলন, “েতামরা সকেল পিরষ্কার নও৷”

12তােদর পা েধায়ােনা েশষ কের িতিনআবার তঁার উপেরর জামািট
পরেলন ও েটিবেল তঁার জায়গায় িফের এেস তােদর বলেলন, “আিম
েতামােদর প্রিত িক করলাম তা বুঝেত পারেল? 13 েতামরা আমায়
�গুরু� ও �প্রভু� বেল থােকা; আর েতামরা তা িঠকই বল, কারণ
আিম তা-ই৷ 14 তাই আিম প্রভু ও গুরু হেয় যিদ েতামােদর পা ধুইেয়
িদই, তাহেল েতামােদরও উিচত পরস্পেরর পা েধায়ােনা৷ 15 আিম
েতামােদর কােছ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম, েযন আিম েতামােদর
প্রিত েযমন করলাম, েতামরাও েতমিন কর৷ 16আিম েতামােদর সিতয্
বলিছ, চাকর তার মিনেবর েথেক বড় নয়, আর দূত তার েপ্ররণকতর্ ার
েথেক বড় নয়৷ 17 েযেহতু েতামরা এসব জান, এইগুিল পালন কর,
তাহেল েতামরা সুখী হেব৷

18“আিম েতামােদর সকেলর িবষেয় বলিছ না৷আিম জািন,কােদর
আিম মেনানীত কেরিছ৷ িকন্তু শােস্ত্র েয কথা েলখা হেয়েছ তা অবশয্ই
পূণর্ হেব, �েয আমার সেঙ্গ আহার করল, েসই আমার িবরুেদ্ধ
েগল৷� 19 এসব ঘটবার আেগই আিম েতামােদর এসব বলিছ, যােত
যখন এসব ঘটেব, েতামরা িবশ্বাস করেব েয আিমই িতিন৷ 20 আিম
েতামােদর সিতয্ বলিছ, আিম যােক পাঠােবা তােক েয গ্রহণ করেব,
েস আমােকই গ্রহণ করেব৷ আর েয আমােক গ্রহণ কের, আমায় িযিন
পািঠেয়েছন, েস তঁােকও গ্রহণ কের৷”

েক তঁার িবপেক্ষ যােব যীশু তা জানােলন
(মিথ 26:20-25; মাকর্ 14:17-21; লূক 22:21-23)
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21 এই কথা বলার পর যীশু খুবই উিদ্বগ্ন হেলন, আর েখালাখুিলই
বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামােদর মেধয্ একজন
আমােক ধিরেয় েদেব৷”

22 িশষয্রা পরস্পেরর িদেক তাকােত লাগেলন, আেদৗ বুঝেত
পারেলন না কার িবষেয় িতিন বলেছন৷ 23 যীশুর িশষয্েদর মেধয্
একজন িছেলন যােক যীশু খুবই ভালবাসেতন, িতিন যীশুর গােয়র
ওপর েহলান িদেয় িছেলন৷ 24 িশেমান িপতর এই িশষয্েক ইশারা
করেলন এবং যীশুেক িজেজ্ঞস করেত বলেলন েয উিন কার সম্পেকর্
বলেছন৷

25 তখন িতিন যীশুর বুেকর উপর ঝঁুেক পেড় তঁােক িজেজ্ঞস
করেলন, “প্রভু, েস েক?”

26 যীশু বলেলন, “আিম রুিটর টুকেরািট বািটেত ডুিবেয় যােক
েদব েস-ই েসই েলাক৷” এরপর িতিন রুিটর টুকেরা ডুিবেয় িশেমান
ঈষ্কিরেয়ােতর েছেল িযহূদােক িদেলন৷ 27 িযহূদা রুিটর টুকেরািট
েনওযার পর শয়তান তার মেধয্ ঢুেক পড়ল৷ এরপর যীশু তােক
বলেলন, “তুিম যা করেত যাচ্ছ তা তাড়াতািড় কেরােগ যাও৷” 28 িকন্তু
যঁারা তঁার সেঙ্গ খাবার েটিবেল েখেত বেসিছেলন, তঁােদর মেধয্ েকউই
বুঝেত পারেলন না িতিন েকন তােক একথা বলেলন৷ 29 েকউ েকউ
মেন করেলন, িযহূদার কােছ টাকার থিল আেছ, তাই হয়েতা যীশু
তােক বলেলন, পেবর্র জনয্ যা যা প্রেয়াজন তা িকেন আনেত যাও;
অথবা হয়েতা গরীবেদর ওর েথেক িকছু দান করেত বেলেছন৷

30 িযহূদা রুিটর টুকেরািট গ্রহণ কের সেঙ্গ সেঙ্গ বাইের চেল েগল৷
তখন রাত হেয় েগেছ৷

যীশু তঁার মৃতুয্র িবষেয় বলেলন
31 িযহূদা েসখান েথেক চেল যাবার পর যীশু বলেলন, “মানবপুত্র

এখন মিহমািন্বত হেলন, আর ঈশ্বরও তঁার মাধয্েম মিহমািন্বত হেলন৷
32 ঈশ্বর যিদ তঁার মাধয্েম মিহমািন্বত হন, তেব ঈশ্বরও মানবপুত্রেক
িনেজর মাধয্েম মিহমািন্বত করেবন, িতিন খুব িশিগ্গরই তা করেবন৷”
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33 আমার িপ্রয় সন্তানরা, আিম আর িকছু সময় েতামােদর সেঙ্গ
থাকব৷ েতামরা আমায় খঁুজেব, আর আিম েযমন ইহুদী েনতােদর
বেলিছলাম, আিম েযখােন যািচ্ছ েতামরা েসখােন েযেত পার না, েসই
কথাই এখন েতামােদরও বলিছ৷

34 “আিম েতামােদর এক নতুন আেদশ িদিচ্ছ, েতামরা পরস্পরেক
ভালেবেসা৷ আিম েযমন েতামােদর ভালবািস, েতামরাও েতমিন
পরস্পরেক ভালেবেসা৷ 35 েতামােদর পরস্পেরর মেধয্ যিদ ভালবাসা
থােক তেব এর দ্বারাই সকেল জানেব েয েতামরা আমার িশষয্৷”

যীশু বলেলন িপতর তঁােক অস্বীকার করেবন
(মিথ 26:31-35; মাকর্ 14:27-31; লূক 22:31-34)

36 িশেমান িপতর যীশুেক বলেলন, “প্রভু, আপিন েকাথায়
যােচ্ছন?”
যীশু বলেলন, “েযখােন এখন আিম যািচ্ছ, তুিম আমার েপছেন

েসখােনআসেত পারেব না; িকন্তু পের তুিম আমায় অনুসরণ করেব৷”
37 িপতর তঁােক বলেলন, “প্রভু, এখন েকন আিম আপনার সেঙ্গ

েযেত পাির না? আিমআপনার জনয্ িনেজরজীবন পযর্ন্ত িদেয় েদব৷”
38 যীশু তােক বলেলন, “তুিম িক সিতয্ আমার জনয্ প্রাণ েদেব?

আিম েতামােক সিতয্ বলিছ; কাল েভাের েমারগ ডাকার আেগই তুিম
আমােক িতনবার অস্বীকার করেব৷

14
িশষয্েদর প্রিত যীশুর সান্ত্বনা

1 “েতামােদর হৃদয় িবচিলত না েহাক্◌্৷ ঈশ্বেরর উপর িবশ্বাস
রােখা, আর আমার প্রিতও আস্থা রােখা৷ 2 আমার িপতার বািড়েত
অেনক ঘর আেছ, যিদ না থাকেতা আিম েতামােদর বলতাম৷ আিম
েতামােদর থাকবার একটা জায়গা িঠক করেত যািচ্ছ৷ 3 েসখােন িগেয়
জায়গা িঠক করার পরআিম আবার আসব ও েতামােদর আমার কােছ
িনেয় যাব, যােত আিম েযখােন থািক েতামরাও েসখােন থাকেত পার৷
4আিম েযখােন যািচ্ছ েতামরা সকেলই েস জায়গার পথ েচন৷”
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5 েথামা তঁােক বলেলন, “প্রভু, আপিন েকাথায় যােচ্ছন তা আমরা
জািন না৷ আমরা েসখােন যাবার পথ িকভােব জানেবা?”

6 যীশু তঁােক বলেলন, “আিমই পথ, আিমই সতয্ ও জীবন৷ িপতার
কােছ যাবার আিমই একমাত্র পথ৷ 7 েতামরা যিদ সিতয্ আমােক
েজেনছ, তেব িপতােকও জানেত েপেরছ৷ আর এখন েথেক েতামরা
তঁােক েজেনছ ও তঁােক েদেখছ৷”

8 িফিলপ যীশুেক বলেলন, “প্রভু, আপিন িপতােক আমােদর
েদখান, তাহেলই যেথষ্ট হেব৷”

9যীশু তঁােক বলেলন, “আিম েতামােদর সেঙ্গ দীঘর্িদন ধের রেয়িছ;
আর িফিলপ, েতামরা এখনও আমায় িচনেল না? েয েকউ আমায়
েদেখেছ েস িপতােক েদেখেছ৷ েতামরা িক কের বলছ, �িপতােক
আমােদর েদখান�? 10 তুিম িক িবশ্বাস কর না েয আিম িপতার মেধয্
আিছ আর িপতাও আমার মেধয্ আেছন? আিম েতামােদর েয সকল
কথা বিল তা িনেজর েথেক বিল না৷ আমার মেধয্ িযিন আেছন েসই
িপতা তঁার িনেজর কাজ কেরন৷ 11 যখন আিম বিল েয আিম িপতার
মেধয্ আিছ আর িপতাও আমার মেধয্ আেছন, তখন আমােক িবশ্বাস
কর৷ যিদ তা না কর, তেব আমার দ্বারা কৃত সব অেলৗিকক কােজর
কারেণই িবশ্বাস কর৷

12 “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েয আমার ওপর িবশ্বাস রােখ,
আিম েয কাজই কির না েকন, েসও তা করেব, বলেত িক েস এর
েথেকও মহান মহান কাজ করেব, কারণ আিম িপতার কােছ যািচ্ছ৷
13আর েতামরা আমার নােম যা িকছু চাইেব, আিম তা পূণর্ করব, েযন
িপতা পুেত্রর দ্বারা মিহমািন্বত হন৷ 14 েতামরা যিদ আমার নােম আমার
কােছ িকছু চাও, আিম তা পূণর্ করব৷

পিবত্র আত্মার প্রিতশ্রুিত
15 “েতামরা যিদ আমায় ভালবাস তেব েতামরা আমার সমস্ত

আেদশ পালন করেব৷ 16 আিম িপতার কােছ চাইব, আর িতিন
েতামােদর আর একজন সাহাযয্কারী* েদেবন, েযন িতিন িচরকাল
* 14:16: সাহাযয্কারী “সাহাযয্কারী” কথািটর অথর্ “উপেদশদাতা” এখােন যীশু পিবত্র
আত্মার সম্বেন্ধ বেলেছন৷
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েতামােদর সেঙ্গ থােকন৷ 17 িতিন সেতয্র আত্মা,† যঁােক এই জগত
সংসার েমেন িনেত পাের না, কারণ জগত তঁােক েদেখ না বা তঁােক
জােন না৷ েতামরা তঁােক জান, কারণ িতিন েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গই
থােকন, আর িতিন েতামােদর মেধয্ই থাকেবন৷

18 “আিম েতামােদর অনাথ েরেখ যােবা না৷ আিম েতামােদর কােছ
আসব৷ 19আর িকছুক্ষণ পর এই জগত সংসার আর আমায় েদখেত
পােব না, িকন্তু েতামরা আমায় েদখেত পােব৷ কারণ আিম েবঁেচ আিছ
বেলই েতামরাও েবঁেচ থাকেব৷ 20 েসই িদন েতামরা জানেব েয আিম
িপতার মেধয্ আিছ, েতামরা আমার মেধয্ আছ, আর আিম েতামােদর
মেধয্আিছ৷ 21 েযআমার িনেদর্ শ জােন এবং েসগুিল সব পালন কের,
েসই আমায় প্রকৃত ভালবােস৷ েয আমায় ভালবােস, িপতাও তঁােক
ভালবােসন আর আিমও তােক ভালবািস৷ আিম িনেজেক তার কােছ
প্রকাশ করব৷”

22 িযহূদা (িযহূদা ঈষ্কিরেয়াত নয়) তঁােক বলল, “প্রভু েকন আপিন
জগেতর কােছ িনেজেক প্রকাশ না কের আমােদর কােছই িনেজেক
প্রকাশ করেবন?”

23 এর উত্তের যীশু তঁােক বলেলন, “যিদ েকউ আমায় ভালবােস
তেব েস আমার িশক্ষা অনুসাের চলেব, আর আমার িপতা তােক
ভালবাসেবন, আর আমরা তার কােছ আসব ও তার সেঙ্গ বাস করব৷
24 েয আমায় ভালবােস না, েস আমার িশক্ষা পালন কের না৷ আর
েতামরা আমার েয িশক্ষা শুনছ তা আমার নয়, িকন্তু িযিন আমায়
পািঠেয়েছন এই িশক্ষা েসই িপতার৷

25 “আিম েতামােদর সেঙ্গ থাকেত থাকেতই এইসব কথা বললাম,
26 িকন্তু েসই সাহাযয্কারী পিবত্র আত্মা, যঁােক িপতা আমার নােম
পািঠেয় েদেবন, িতিন েতামােদর সব িকছু িশক্ষা েদেবন, আর আিম
েতামােদর যা যা বেলিছ, েস সকল িবষয় িতিন েতামােদর স্মরণ কিরেয়
েদেবন৷

27 “আিম েতামােদর কােছ শািন্ত েরেখ যািচ্ছ৷ আমার িনেজর
শািন্ত আিম েতামােদর িদিচ্ছ৷ জগত সংসার েযভােব শািন্ত েদয় আিম
েসইভােব তা িদিচ্ছ না৷ েতামােদর অন্তর উিদ্বগ্ন অথবা শিঙ্কত না েহাক্৷
† 14:17: সেতয্র আত্মা পিবত্র আত্মা৷ এেক “ঈশ্বেরর আত্মা” বা “সান্ত্বনাদাতাও” বলা
হয়৷ িযিন ঈশ্বর এবং যীশুর সেঙ্গ যুক্ত৷ িতিন জগেত মানুেষর মেধয্ ঈশ্বেরর কাজ কেরেছন৷
দ্রষ্টবয্ েযাহন 16:13
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28 েতামরা শুেনছ েয, �আিম েতামােদর বেলিছ েয আিম যািচ্ছ আর
আিম আবার েতামােদর কােছ আসব৷� েতামরা যিদ আমায় ভালবাস
তেব এটা েজেন খুশী হেব েয আিম িপতার কােছ যািচ্ছ, কারণ
িপতা আমার েথেক মহান৷ 29 তাই এসকল ঘটার আেগই আিম এসব
েতামােদর এখন বললাম, যােত ঘটেল পর েতামরা িবশ্বাস কর৷

30 “আিম েতামােদর সেঙ্গ আর েবশীক্ষণ কথা বলব না, কারণ
এই জগেতর অিধপিত আসেছ৷ আমার ওপর তার েকান দাবী েনই৷
31 জগত সংসার যােত জানেত পাের েয আিম িপতােক ভালবািস,
তাই িপতা আমায় েযমন আেদশ কেরন আিম েসরকমই কির৷

“এখন এস! আমরা এখান েথেক যাই৷”

15
যীশু এক আঙু্গরলতা স্বরূপ

1 যীশু বলেলন, “আিমই প্রকৃত আঙু্গর লতা, আর আমার িপতা
আঙু্গর েক্ষেতর প্রকৃত কৃষক৷ 2আমার েয শাখােত ফল ধের না, িতিন
তা েকেট েফেলন৷ আর েয শাখােত ফল ধের তােত আরও েবশী
কের ফল ধরার জনয্ িতিন তা েছঁেট পিরষ্কার কের েদন৷ 3 আিম
েতামােদর েয িশক্ষা িদেয়িছ তার ফেল েতামরা এখন শুিচ হেয়ছ৷
4 েতামরা আমার সেঙ্গ সংযুক্ত থাক, আর আিমও েতামােদর সেঙ্গ
সংযুক্ত থাকব৷ শাখা েযমন আঙু্গর লতার সেঙ্গ সংযুক্ত না থাকেল
ফল ধরেত পাের না, েতমিন েতামরাওআমার সেঙ্গ সংযুক্ত না থাকেল
ফলবন্ত হেত পারেব না৷

5 “আিমই আঙু্গরলতা, আর েতামরা শাখা৷ েয আমােত সংযুক্ত
থােক েস প্রচুর ফেল ফলবান হয়, কারণ আমােক ছাড়া েতামরা িকছুই
করেত পার না৷ 6 যিদ েকউ আমােত না থােক, তেব তােক শুিকেয়
যাওয়া শাখার মেতা ছঁুেড় েফলা হয়৷ তারপর েসই সবশুকেনা শাখােক
জেড়া কের তা আগুেন ছঁুেড় পুিড়েয় েদওয়া হয়৷ 7 যিদ েতামরা
আমােত থাক, আর আমার িশক্ষা যিদ েতামােদর মেধয্ থােক, তাহেল
েতামরা যা ইচ্ছা কর, তা পােব৷ 8 েতামরা প্রচুর ফেল ফলবান হেয়
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প্রমাণ কর েয, েতামরা আমার প্রকৃত িশষয্; আর তােতই আমার িপতা
মিহমািন্বত হেবন৷

9 “িপতা েযমন আমায় ভালবােসন, আিমও েতামােদর েতমিন
ভালবািস৷ েতামরা আমার ভালবাসার মেধয্ থােকা৷ 10 আিম আমার
িপতার আেদশ পালন কেরিছ ও তঁার ভালবাসায় আিছ৷ একইভােব
েতামরা যিদ আমার আেদশ পালন কর তেব েতামরাও আমার
ভালবাসায় থাকেব৷ 11 আিম এসব কথা েতামােদর বললাম, েযন
আমার েয আনন্দ আেছ তা েতামােদর মেধয্ও থােক; আর এইভােব
েতামােদরআনন্দ েযন সমূ্পণর্ হয়৷ 12আমারআেদশ এই,আিম েযমন
েতামােদর ভােলােবেসিছ, েতামরাও েতমিন এেক অপরেক ভালবাস৷
13 বনু্ধেদর জনয্ প্রাণ েদওয়ার েথেক একজেনর পেক্ষ েশ্রষ্ঠ ভালবাসা
আর িকছু েনই৷ 14আিম েতামােদর যা যা আেদশ করিছ েতামরা যিদ
তা পালন কর তাহেল েতামরা আমার বনু্ধ৷ 15 আিম েতামােদর আর
দাস বলিছ না, কারণ মিনব িক কের, তা দাস জােন না৷ িকন্তু আিম
েতামােদর বনু্ধ বলিছ, কারণ আিম িপতার কাছ েথেক যা যা শুেনিছ
েস সবই েতামােদর জািনেয়িছ৷

16 “েতামরা আমায় মেনানীত করিন, বরং আিমই েতামােদর
মেনানীত কেরিছ৷ আিম েতামােদর িনেয়াগ কেরিছ েযন েতামরা যাও
ও ফলবন্ত হও, আর েতামােদর ফল েযন স্থায়ী হয় এই আমার ইচ্ছা৷
েতামরা আমার নােম যা িকছু চাও, িপতা তা েতামােদর েদেবন৷
17 আিম েতামােদর এই আেদশ িদিচ্ছ েয েতামরা এেক অপরেক
ভালবাস৷

িশষয্েদর প্রিত যীশুর সতকর্ বাণী
18 “জগত সংসার যিদ েতামােদর ঘৃণা কের, তেব একথা মেন

েরেখা েয, েস প্রথেম আমায় ঘৃণা করল৷ 19 েতামরা যিদ এই
জগেতর হও, তেব জগত েযমন তার আপনজনেদর ভালবােস,
েতমিন েতামােদরও ভালবাসেব৷ িকন্তু েতামরা এ জগেতর নও৷ আিম
এই জগত েথেক েতামােদর মেনানীত কেরিছ, এই কারেণই জগত
সংসার েতামােদর ঘৃণা কের৷

20 “েয িশক্ষার কথা আিম েতামােদর বললাম তা স্মরেণ েরেখা,
একজন দাস তার মিনেবর েথেক বড় নয়৷ তারা যিদ আমার ওপর
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িনযর্াতন কের থােক তেব তারা েতামােদরও িনযর্াতন করেব৷ যিদ
তারা আমার িশক্ষা পালন কের থােক তেব েতামােদর ও িশক্ষা পালন
করেব৷ 21 তারা আমার জনয্ই েতামােদর প্রিত এগুিল করেব, কারণ
িযিন আমােক পািঠেয়েছন তঁােক তারা জােন না৷ 22 আিম যিদ না
আসতাম ও তােদর সেঙ্গ কথা না বলতাম, তাহেল তােদর পাপ হত
না৷ িকন্তু আিম এেসিছ, তােদর সেঙ্গ কথা বেলিছ তাই তােদর এখন
পাপ ঢাকবার েকান উপায় েনই৷

23 “েয আমায় ঘৃণা কের, েস আমার িপতােকও ঘৃণা কের৷ 24 েয
কাজআর েকউ কখনও কের িন, েসরূপ কাজ যিদআিম তােদর মেধয্
না করতাম, তেব তােদর পােপর জনয্ তারা েদাষী হত না৷ িকন্তু এখন
তারা আমার কাজ েদেখেছ, আর তা সেত্ত্বও তারা আমােক ও িপতােক
উভয়েকই ঘৃণা কেরেছ৷ 25শােস্ত্রর এই বাকয্ পূণর্ হওয়ার জনয্ই এসব
ঘটল: �তারা অকারেণ আমায় ঘৃণা কেরেছ৷�*

26 “আিম িপতার কাছ েথেক একজন সাহাযয্কারী পাঠােবা, িতিন
সেতয্র আত্মা৷ িতিন যখন িপতার কাছ েথেক আসেবন, িতিন আমার
িবষেয় সাক্ষয্ েদেবন৷ 27 েতামরাও েলাকেদর কােছ অবশয্ই আমার
কথা বলেব, কারণ েতামরা শুরু েথেক আমার সেঙ্গ সেঙ্গ আছ৷

16
1 “আিম েতামােদর এসব বলিছ যােত েতামরা েতামােদর িবশ্বাস

তয্াগ না কর৷ 2 তারা েতামােদর সমাজ-গৃহ েথেক বিহষৃ্কত করেব৷
বলেত িক এমন সময় আসেছ, যখন তারা েতামােদর হতয্া কের মেন
করেব েয তারা ঈশ্বেরর েসবা করেছ৷ 3তারা এরূপ কাজ করেব কারণ
তারা না জােন আমােক, না জােন িপতােক৷ 4 িকন্তু আিম েতামােদর
এসব কথা বললাম, েযন এসব ঘটবার সময় আসেল েতামরা মেন
করেত পার েয, আিম েতামােদর এসব িবষেয় আেগই সতকর্ কের
িদেয়িছলাম৷

পিবত্র আত্মার কাজ
* 15:25: “তারা � কেরেছ” গীত 35:19; অথবা গীত 69:4
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“শুরুেতই আিম েতামােদর এসব কথা বিলিন, কারণ আিম
েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ িছলাম৷ 5 িকন্তু িযিন আমায় পািঠেয়েছন এখন
আিম তঁার কােছ িফের যািচ্ছ, আর েতামােদর েকউ িজেজ্ঞস করছ
না, �আপিন েকাথায় যােচ্ছন?� 6 এখন আিম েতামােদর এসব
কথা বললাম, তাই েতামােদর অন্তর দুঃেখ ভের েগেছ৷ 7 িকন্তু আিম
েতামােদর সিতয্ বলিছ; আমার যাওয়া েতামােদর পেক্ষ ভাল, কারণ
আিম যিদ না যাই তাহেল েসই সাহাযয্কারী েতামােদর কােছ আসেবন
না৷ িকন্তু আিম যিদ যাই তাহেল আিম তঁােক েতামােদর কােছ পািঠেয়
েদব৷

8 “যখন েসই সাহাযয্কারী আসেবন তখন িতিন পাপ,
নয্ায়পরায়ণতা ও িবচার সম্পেকর্ জগেতর মানুষেক েচতনা েদেবন৷
9 িতিন পাপ সম্পেকর্ েচতনা েদেবন কারণ তারা আমােত িবশ্বাস কের
না৷ 10 নয্ায়পরায়ণতা সম্পেকর্ েবাঝােবন কারণ এখন আিম িপতার
কােছ যািচ্ছ, আর েতামরা আমায় েদখেত পােব না৷ 11 িবচার সম্বেন্ধ
েচতনা েদেবন কারণ এই জগেতর েয শাসক তার িবচার হেয় েগেছ৷

12 “েতামােদর বলবার মেতা আমার এখনও অেনক কথা আেছ;
িকন্তু েসগুেলা েতামােদর গ্রহণ করার পেক্ষ এখন অিতিরক্ত হেয়
যােব৷ 13 সেতয্র আত্মা যখন আসেবন, তখন িতিন সকল সেতয্র
মেধয্ েতামােদর পিরচািলত করেবন৷ িতিন িনেজ েথেক িকছু বেলন
না, িকন্তু িতিন যা েশােনন তাই বেলন, আর আগামী িদেন িক ঘটেত
চেলেছ তা িতিন েতামােদর কােছ বলেবন৷ 14 িতিনআমােক মিহমািন্বত
করেবন, কারণ আিম যা বিল তাই িতিন গ্রহণ করেবন এবং েতামােদর
তা বলেবন৷ 15 যা িকছু িপতার, তা আমার৷ এই কারেণই আিম বেলিছ
েয সেতয্র আত্মা আমার িনকট েথেক সবই গ্রহণ করেবন এবং
েতামােদর তা বলেবন৷

দুঃখ আনেন্দ পিরণত হেব
16 “আর একটু পের েতামরা আমােক আর েদখেত পােব না৷ অল্প

একটু পের আবার আমােক েদখেত পােব৷”
17 তখন তঁার িশষয্েদর মেধয্ কেয়কজন পরস্পরেক বলল, “উিন

আমােদর িক বলেত চাইেছন, �িকছু পের েতামরাআমায় েদখেত পােব
না, িকছু পের েতামরা আবার আমায় েদখেত পােব?� এ কথারই
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বা অথর্ িক, �কারণ আিম িপতার কােছ যািচ্ছ�?” 18 তঁারা আরও
বলেলন, “িতিন �অল্প িকছুকাল পের� বলেত িক েবাঝােত চাইেছন?
িতিন িক বলেছন, আমরা িকছুই বুঝেত পারিছ না৷”

19 তারা তঁােক িক িজেজ্ঞস করেত চান তা যীশু বুঝেত পারেলন৷
তাই িতিন তঁােদর বলেলন, “যখন আিম বললাম, �অল্প িকছু পের
েতামরা আমায় েদখেত পােব না, আবার অল্প িকছু পের আবার আমায়
েদখেত পােব, এর দ্বারা আিম িক েবাঝােত চাইিছ এই িনেয়ই িক
পরস্পেরর মেধয্ আেলাচনা করছ�? 20আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ,
েতামরা কঁাদেব, বয্িথত হেব, িকন্তু জগত সংসার তােত আনিন্দত
হেব৷ েতামরা দুঃেখ ভারাক্রান্ত হেব, িকন্তু েতামােদর দুঃখ আনেন্দ
পিরণত হেব৷

21“স্ত্রীেলাক সন্তান প্রসেবর সময় কষ্ট পায়, কারণ তখন তার প্রসব
েবদনার সময়; িকন্তু যখন েস সন্তান প্রসব কের, তখন েস তার কেষ্টর
কথা ভুেল যায়, জগেত একজন জন্মগ্রহণ করল েজেন েস আনিন্দত
হয়৷ 22 িঠক েসই রকম, েতামরাও এখন দুঃখ পাচ্ছ, িকন্তু আিম
েতামােদর আবার েদখা েদব, আর েতামােদর হৃদয় তখন আনেন্দ
ভের যােব৷ েতামােদর েসই আনন্দ েকউ েতামােদর কাছ েথেক েকেড়
িনেত পারেব না৷ 23 েসিদন েতামরা আমার কােছ িকছু চাইেব না৷ আিম
েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামরা আমার নােম যিদ িপতার কােছ িকছু
চাও, িতিন েতামােদর তা েদেবন৷ 24 এ পযর্ন্ত েতামরা আমার নােম
িকছু চাও িন৷ েতামরা চাও, তাহেল েতামরা পােব৷ েতামােদর আনন্দ
তখন পূণর্তায় ভের যােব৷

জগত জয় করা হল
25 “আিম েহঁযািল কের েতামােদর এসব বেলিছলাম৷ সময় আসেছ

যখন আিম আর েহঁযািল কের েতামােদর িকছু বলব না, বরং িপতার
িবষয় সরল ভাষায় েতামােদর কােছ বয্ক্ত করব৷ 26 েসই িদন যা
চাইবার তা েতামরা আমার নােমই চাইেব, আর আিম েতামােদর
বলিছ না েয আিম েতামােদর হেয় িপতার কােছ চাইব৷ 27 না, িপতা
িনেজই েতামােদর ভালবােসন,কারণ েতামরাআমায় ভালেবেসছ এবং
েতামরা িবশ্বাস কর েয আিম ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসিছ৷ 28 আিম
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িপতার কাছ েথেক এই জগেত এেসিছ, এখন আিম এ জগত েছেড়
আবার িপতার কােছ িফের যািচ্ছ৷”

29 তঁার িশষয্রা বলেলন, “েদখুন, এখনআপিনস্পষ্টভােব বলেছন,
েকানরকম েহঁযািল কের বলেছন না৷ 30 এখন আমরা বুঝলাম েয
আপিন সব িকছুই জােনন৷ েকান বয্িক্ত প্রশ্ন করার আেগইআপিন তার
উত্তর িদেত পােরন৷ এজনয্ই আমরা িবশ্বাস কির েয আপিন ঈশ্বেরর
কাছ েথেক এেসেছন৷”

31 যীশু তঁােদর বলেলন, “তাহেল েতামরা এখন িবশ্বাস করছ?
32 েশান, সময়আসেছ, বলেত িক এেস পেড়েছ, যখন েতামরা িবিচ্ছন্ন
হেয় েয যার িনেজর জায়গায় চেল যােব, আর আমায় একা েফেল
পালােব, তবু আিম একা নই, কারণ িপতা আমার সেঙ্গ আেছন৷

33 “আিম েতামােদর এসব কথা বললাম যােত েতামরা আমার মেধয্
শািন্ত পাও৷ জগেত েতামরা কষ্ট পােব, িকন্তু সাহসী হও! আিমই
জগতেক জয় কেরিছ!”

17

িশষয্েদর জনয্ যীশুর প্রাথর্না
1 এইসব কথা বলার পর যীশু স্বেগর্র িদেক তািকেয় এই কথা

বলেলন, “িপতা, এখন সময় হেয়েছ; েতামার পুত্রেক মিহমািন্বত
কর, েযন েতামার পুত্রও েতামােক মিহমািন্বত করেত পােরন৷ 2 সমস্ত
মানুেষর উপর পুত্রেক তুিম অিধকার িদেয়ছ যােত িতিন তােদর
সকলেক অনন্ত জীবন িদেত পােরন৷ 3 এই হল অনন্ত জীবন; তারা
েতামােক জােন েয তুিম একমাত্র সতয্ ঈশ্বর ও তুিম যঁােক পািঠেয়ছ
েসই যীশু খ্রীষ্টেক জােন৷ 4 তুিম েয কাজ করার দািয়ত্ব আমায়
িদেয়িছেল, তা আিম েশষ কেরিছ ও পৃিথবীেত েতামােক মিহমািন্বত
কেরিছ৷ 5তাই এখন েতামার সািন্নেধয্আমায় মিহমািন্বত কর৷ েহ িপতা,
জগত সৃষ্টির পূেবর্ েতামার কােছ আমার েয মিহমা িছল, তুিম েসই
মিহমায় এখন আমায় মিহমািন্বত কর৷
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6 “এই জগেতর মেধয্ েথেক তুিম েয সব েলাকেদরআমায় িদেয়ছ,
আিম তােদর কােছ েতামার পিরচয় িদেয়িছ৷ তারা েতামারই িছল
এবং তুিম তােদরেক আমায় িদেয়ছ, আর তারা েতামার িশক্ষানুসাের
চেলেছ৷ 7 এখন তারা বুেঝেছ েয তুিম যা িকছু আমায় িদেয়ছ তা
েতামার কাছ েথেকই এেসেছ৷ 8 তুিম আমায় েয িশক্ষা িদেয়ছ তা আিম
তােদর িদেয়িছ, আর তা তারা গ্রহণও কেরেছ৷ তারা সিতয্ই বুেঝেছ
েয আিম েতামারই কাছ েথেক এেসিছ, আর তারা িবশ্বাস কের েয তুিম
আমায় পািঠেয়ছ৷ 9আিম তােদর জনয্ এখন প্রাথর্না করিছ৷ আিম সারা
জগেতর জনয্ প্রাথর্না করিছ না, েকবল েসই সকল েলাকেদর জনয্
প্রাথর্না করিছ যােদর তুিম িদেয়ছ, কারণ তারা েতামার৷ 10আমার যা
িকছু তা েতামার,আর েতামার যা তা আমার৷ আর এেদর মাধয্েমআিম
মিহমািন্বত হেয়িছ৷

11 “আিম আর এই জগেত থাকিছ না, িকন্তু তারা এই জগেত
থাকেছ,আিম েতামারই কােছ যািচ্ছ৷ পিবত্র িপতা, েয নাম তুিম আমায়
িদেয়ছ, েতামার েসই নােমর শিক্তেত তুিম তােদর রক্ষা কর৷ আমরা
েযমন এক, েতমিন তারা েযন সকেল এক হেত পাের৷ 12 আিম
যখন তােদর সেঙ্গ িছলাম, আিম তােদর িনরাপেদ েরেখিছলাম৷ তুিম
আমায় েয নাম িদেয়ছ েসই নােমর শিক্তেত তখন আিম তােদর রক্ষা
কেরিছলাম৷ আিম তােদর সাবধােন রক্ষা কেরিছ৷ তােদর মেধয্ েকউ
িবনষ্ট হয় িন, একমাত্র বয্িতক্রম েসই েলাকিট, ধ্বংস হওয়াই যার
পিরণিত৷ শােস্ত্রর কথা সফল করার জেনয্ই এই পিরণিত৷

13 “এখন আিম েতামার কােছ আসিছ, িকন্তু এই জগেত থাকেত
থাকেত আিম এসব কথা বলিছ, েযন তারা আমার েয আনন্দ তা
পিরপূণর্রূেপ পায়৷ 14 আিম তােদর েতামার িশক্ষা জািনেয়িছ, িকন্তু
জগত সংসার তােদর ঘৃণা কের, কারণ তারা এই জগেতর নয়, েযমন
আিমও এই জগেতর নই৷

15 “তােদর এই জগত েথেক িনেয় যাবার জনয্ আিম েতামার
কােছ প্রাথর্না করিছ না, িকন্তু তােদর মন্দ শিক্তর হাত েথেক রক্ষা
কর৷ 16 তারা এই জগেতর নয়, েযমন আিমও এ জগেতর নই৷
17“সেতয্র দ্বারা েতামার েসবার জনয্ তুিম তােদর পিবত্র কর৷ েতামার
বাকয্ই সতয্স্বরূপ৷ 18 তুিম েযমন এ জগেত আমােক পািঠেয়ছ,
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আিমও তােদর েতমিন জগেতর মােঝ পািঠেয়িছ৷ 19 তােদর জনয্
আিম েতামার েসবায় িনেজেক িনযুক্ত কেরিছ, েযন তারাও সেতয্র
মাধয্েম েতামার েসবায় িনেজেদর িনযুক্ত করেত পাের৷

20“আিম েকবল এেদর জনয্ই প্রাথর্না করিছ না, এেদর িশক্ষার মধয্
িদেয় যঁারা আমায় িবশ্বাস করেব তােদর জনয্ও করিছ৷ 21 িপতা, েযমন
তুিম আমােত রেয়ছ, আরআিম েতামােত রেয়িছ, েতমিন তারাও েযন
এক হয়৷ তারা েযন আমােদর মেধয্ থােক যােত জগত সংসার িবশ্বাস
কের েয তুিমআমােক পািঠেয়ছ৷ 22আর তুিমআমায় েয মিহমা িদেয়ছ
তা আিম তােদর িদেয়িছ, যােত আমরা েযমন এক, তারাও েতমিন এক
হেত পাের৷ 23 আিম তােদর মেধয্, আর তুিম আমার মেধয্ থাকেব,
এইভােব তারা েযন সমূ্পণর্ভােব এক হয়৷ জগত যােত জােন েয তুিম
আমায় পািঠেয়ছ৷ আর তুিম েযমন আমায় ভালেবেসছ, েতমিন তুিম
তােদরও ভালেবেসছ৷

24 “িপতা, আিম চাই, আিম েযখােন আিছ, তুিম যােদর আমায়
িদেয়ছ, তারাও েযন আমার সেঙ্গ েসখােন থােক৷ আর তুিম আমায় েয
মিহমা িদেয়ছ তারা আমার েসই মিহমা েযন েদখেত পায়, কারণ জগত
সৃষ্টির আেগই তুিম আমায় ভালেবেসছ৷ 25 নয্ায়বান িপতা, জগত
েতামায় জােন না, িকন্তু আিম েতামায় জািন৷ আর আমার এই িশষয্রা
জােন েয তুিম আমায় পািঠেয়ছ৷ 26 তুিম েক আিম তােদর কােছ তা
প্রকাশ কেরিছ, আর এরপেরওআিম তােদর কােছ তা করেতই থাকব৷
তাহেল তুিম আমায় েযমন ভালেবেসছ, তারা একইভােব অনয্েদর
ভালবাসেব আর আিম তােদর মেধয্ই থাকব৷”

18
যীশুেক েগ্রপ্তার
(মিথ 26:47-56; মাকর্ 14:43-50; লূক 22:47-53)

1 এই প্রাথর্নার পর যীশু তঁার িশষয্েদর িনেয় িকেদ্রাণ উপতয্কার
ওপাের চেল েগেলন৷ েসখােন একিট বাগান িছল৷ যীশু তঁার িশষয্েদর
িনেয় েসই বাগােনর মেধয্ ঢুকেলন৷
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2 যীশু তঁার িশষয্েদর িনেয় প্রায়ই েসখােন আসেতন৷ এইজনয্
িযহূদা েসই স্থানিট জানত৷ এই িযহূদা যীশুর সেঙ্গ প্রতারণা কেরিছল৷
3 েস ফরীশীেদর ও প্রধান যাজকেদর কাছ েথেক একদল ৈসিনক ও
িকছু রক্ষী িনেয় েসখােন এল৷ তােদর হােত িছল মশাল, লন্ঠন ও নানা
অস্ত্র৷

4 তখন যীশু, তঁার প্রিত িক ঘটেত চেলেছ েস সবই তঁার জানা
থাকার ফেল এিগেয় িগেয় বলেলন, “েতামরা কােক খঁুজছ?”

5 তারা তঁােক বলল, “নাসরতীয় যীশুেক৷”
যীশু বলেলন, “আিমই িতিন৷” (েয িযহূদা যীশুর িবরুেদ্ধ িগেয়িছল

েসও তােদরই সেঙ্গ েসখােন দঁািড়েয় িছল৷) 6 িতিন যখন তােদর
বলেলন, “আিমই িতিন৷” তখন তারা িপছু হেট িগেয় মািটেত পেড়
েগল৷

7 তাই আবার একবার িতিন তােদর িজেজ্ঞস করেলন, “েতামরা
কােক খঁুজছ?”
তারা বলল, “নাসরতীয় যীশুেক৷”
8এর উত্তের যীশু বলেলন, “আিম েতা েতামােদর আেগই বেলিছ,

আিমই িতিন৷ সুতরাং যিদ েতামরা আমােকই খঁুজছ, তাহেল এেদর
েযেত দাও৷” 9 এটা ঘটল যােত তঁার আেগর বক্তবয্ যথাথর্ প্রিতপন্ন
হয়, “তুিম আমায় যােদর িদেয়ছ তােদর কাউেক আিম হারাই িন৷”

10তখন িশেমান িপতেরর কােছ একটা তেরায়াল থাকায় িতিন েসটা
েটেন েবর কের মহাযাজেকর চাকরেক আঘাত কের তার ডান কান
েকেট েফলেলন৷ (েসই চাকেরর নাম মল্ক৷) 11 তখন যীশু িপতরেক
বলেলন, “েতামার তেরাযাল খােপ ভেরা, েয পানপাত্র িপতা আমায়
িদেয়েছন, আমােক তা পান করেতই হেব৷”

হানেনর কােছ যীশুেক আনা হল
(মিথ 26:57-58; মাকর্ 14:53-54; লূক 22:54)

12 এরপর ৈসনয্রা ও তােদর েসনাপিত এবং ইহুদী রক্ষীরা যীশুেক
েগ্রপ্তার কের েবঁেধ প্রথেম হানেনর কােছ িনেয় েগল৷ 13 েসই বছর
িযিন মহাযাজক িছেলন েসই কায়াফার শ্বশুর এই হানন৷ 14এই কায়াফা
ইহুদী েনতােদর পরামশর্ িদেয়িছেলন েয জনস্বােথর্ একজেনর মরণ
হওয়া ভােলা৷
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িপতেরর যীশুেক অস্বীকার
(মিথ 26:69-70; মাকর্ 14:66-68; লূক 22:55-57)

15 িশেমান িপতর ও আর একজন িশষয্ যীশুর েপছেন েপছেন
েগেলন৷ এই িশষয্র সেঙ্গ মহাযাজেকর েচনা পিরচয় িছল, তাই
িতিন যীশুর সেঙ্গ মহাযাজেকর বািড়র উেঠােন ঢুকেলন; িকন্তু িপতর
ফটেকর বাইের দঁািড়েয় রইেলন৷ 16তখন মহাযাজেকর পিরিচত িশষয্
বাইের এেস েয বািলকািট ফটক পাহারায় িছল তােক বেল িপতরেক
েভতের িনেয় েগেলন৷ 17 তখন দ্বাররক্ষীরা িপতরেক বলল, “তুিমও
েসই েলাকটার িশষয্েদর মেধয্ একজন নও িক?”
িপতর বলেলন, “না, আিম নই!”
18 চাকররা ও মিন্দেরর রক্ষীরা শীেতর জনয্ কাঠ কয়লার আগুন

ৈতরী কের তার চারপােশ দঁািড়েয় আগুন েপায়ািচ্ছল৷ িপতরও তােদর
সেঙ্গ েসখােন দঁািড়েয় আগুন েপায়ািচ্ছেলন৷

যীশুেক মহাযাজেকর প্রশ্ন
(মিথ 26:59-66; মাকর্ 14:55-64; লূক 22:66-71)

19এরপর মহাযাজক যীশুেক তঁার িশষয্েদর িবষেয় ও তঁার িশক্ষার
িবষেয় প্রশ্ন করেত লাগেলন৷ 20 যীশু এর উত্তের তঁােক বলেলন,
“আিম সবর্দাই সকেলর কােছ প্রকােশয্ কথা বেলিছ৷ আিম মিন্দেরর
মেধয্ ও সমাজ-গৃেহ েযখােন ইহুদীরা একসেঙ্গ সমেবত হয় েসখােন
সব সময় িশক্ষা িদেয়িছ৷ আর আিম কখনও েকান িকছু েগাপেন
বিলিন৷ 21 েতামরা আমায় েকন েস িবষেয় প্রশ্ন করছ? যঁারা আমার
কথা শুেনেছ তােদরই িজেজ্ঞস কর আিম তােদর িক বেলিছ৷ আিম
িক বেলিছ তারা িনশ্চয়ই জানেব!”

22 িতিন যখন একথা বলেছন, তখন েসই মিন্দর রক্ষীবািহনীর
একজন েয েসখােন দঁািড়েয়িছল েস যীশুেক এক চড় েমের বলল,
“েতার িক সাহস, তুই মহাযাজকেক এরকম জবাব িদিল!”

23 এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, “আিম যিদ অনয্ায় িকছু বেল
থািক, তেব সকলেক বল িক অনয্ায় বেলিছ; িকন্তু আিম যিদ সিতয্
কথা বেল থািক তাহেল েতামরা আমায় মারছ েকন?”

24 এরপর হানন যীশুেক মহাযাজক কায়াফার কােছ পািঠেয়
িদেলন৷ যীশু তখনও বঁাধা অবস্থায় িছেলন৷
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িপতর আবার িমথয্া বলেলন
(মিথ 26:71-75; মাকর্ 14:69-72; লূক 22:58-62)

25 এিদেক িশেমান িপতর েসখােন দঁািড়েয় আগুন েপায়ািচ্ছেলন,
েলােকরা তঁােক িজেজ্ঞস করল, “তুিমও িক ওঁর িশষয্েদর মেধয্
একজন?”
িকন্তু িতিন একথা অস্বীকার কের বলেলন, “না, আিম নই৷”
26 মহাযাজেকর একজন চাকর, িপতর যার কান েকেট

েফেলিছেলন তার একআত্মীয় বলল, “আিম ওর সেঙ্গ েতামােক েসই
বাগােনর মেধয্ েদেখিছ, িঠক বেলিছ না?”

27 তখন িপতর আবার একবার অস্বীকার করেলন; আর তখনই
েমারগ েডেক উঠল৷

যীশুেক পীলােতর কােছ আনা হল
(মিথ 27:1-2, 11-31; মাকর্ 15:1-20; লূক 23:1-25)

28এরপর তারা যীশুেক কায়াফার বািড় েথেক রাজয্পােলর প্রাসােদ
িনেয় েগল৷ তখন েভার হেয় িগেয়িছল৷ তারা িনেজরা রাজয্পােলর
প্রাসােদর েভতের েযেত চাইল না, পােছ অশুিচ* হেয় পেড়, কারণ
তারা িনস্তারপেবর্র েভাজ েখেত চাইিছল৷ 29তারপর রাজয্পাল পীলাত
তােদর সামেন েবিরেয় এেস বলেলন, “েতামরা এই েলাকটার িবরুেদ্ধ
িক অিভেযাগ এেনছ?”

30এর উত্তের তারা পীলাতেক বলল, “এই েলাক যিদ েদাষী না হত,
তাহেল আমরা েতামার হােত এেক তুেল িদতাম না৷”

31তখন পীলাত তােদর বলেলন, “এেক িনেয় যাও এবং েতামােদর
িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের এর িবচার কর৷”
ইহুদীরা তােক বলল, “আমরা কাউেক মৃতুয্দণ্ড িদেত পাির না৷”

32 (িকভােব তঁার মৃতুয্ হেব েস িবষেয় যীশু যা ইিঙ্গত কেরিছেলন তা
পূরণ করেতই এই ঘটনাগুিল ঘটল৷)

33 তখন পীলাত আবার প্রাসােদর মেধয্ িগেয় যীশুেক িজেজ্ঞস
করেলন, “তুিম িক ইহুদীেদর রাজা?”
* 18:28: অশুিচ ইহুদীরা মেন করত েকান অইহুদীর ঘের প্রেবশ করেল তােদর শুদ্ধতা
নষ্ট হেয় যােব৷ দ্রষ্টবয্ েযাহন 11:55
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34 যীশু বলেলন, “তুিম িক িনেজ েথেক একথা বলছ, অথবা অনয্
েকউ আমার িবষেয় েতামােক বেলেছ?”

35 পীলাত বলেলন, “আিম িক ইহুদী? েতামার িনেজর েলােকরা
ও প্রধান যাজকরা েতামােক আমার হােত সঁেপ িদেয়েছ৷ তুিম িক
কেরছ?”

36 যীশু বলেলন, “আমার রাজয্ এই জগেতর নয়৷ যিদ আমার
রাজয্ এই জগেতর হত তাহেল আমার েলােকরা ইহুদীেদর হাত েথেক
আমােক রক্ষা করার জনয্ লড়াই করত; িকন্তু না, আমার রাজয্
এখানকার নয়৷”

37 তখন পীলাত তঁােক বলেলন, “তাহেল তুিম একজন রাজা?”
যীশু এর উত্তের বলেলন, “আপিন বলেছন েয আিম রাজা৷ আিম

এই জনয্ই জেন্মিছলাম, আর এই উেদ্দেশয্ই আিম জগেত এেসিছ,
েযন সেতয্র পেক্ষ সাক্ষয্ িদই৷ েয েকউ সেতয্র পেক্ষ আেছ, েস
আমার কথা েশােন৷”

38পীলাত তঁােক িজেজ্ঞসকরেলন, “সতয্ িক?” এই কথা িজেজ্ঞস
কের িতিন পুনরায় ইহুদীেদর কােছ েগেলন, আর তােদর বলেলন,
“আিম েতা এই েলাকিটর মেধয্ েকান েদাষ েদখেত পািচ্ছ না৷ 39 িকন্তু
েতামােদর এমন এক রীিত আেছ, েসই অনুসাের িনস্তারপেবর্র সমেয়
একজন বন্দীেক মুিক্ত িদেয় থািক৷ েবশ েতামােদর িক ইচ্ছা, আিম
েতামােদর জনয্ �ইহুদীেদর রাজােক� েছেড় েদব?”

40 তারা আবার িচৎকার কের বলল, “এেক নয়! বারাব্বােক!”
(এই বারাব্বা িছল একজন িবেদ্রাহী৷)

19
1 তখন পীলাত আেদশ িদেলন েয যীশুেক চাবুক মারার জনয্

িনেয় যাওয়া েহাক্৷ 2 েসনারা কঁাটালতা িদেয় একটা মুকুট ৈতরী কের
েসটা যীশুর মাথায় পিরেয় িদল৷ তারা যীশুেক েবগুেন রেঙর েপাশাক
পরাল, 3 এরপর তঁার কােছ এিগেয় এেস বলেত লাগল, “ইহুদীেদর
রাজা দীঘর্জীিব েহাক্!” এই বেল তারা তঁার গােল চড় মারেত লাগল৷

4 পীলাত আর একবার বাইের েবিরেয় এেস তােদর বলেলন,
“েশান, আিম যীশুেক েতামােদর সামেন িনেয় আসিছ৷ আিম চাই েয,
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েতামরা বুঝেব আিম এর েকানই েদাষ খঁুেজ পািচ্ছ না৷” 5 এরপর
যীশু বাইের এেলন, তখন তঁার মাথায় কঁাটার মুকুট ও পরেণ েবগুেন
েপাশাক িছল৷ পীলাত তােদর বলেলন, “এই েদখ, েসই মানুষ!”

6 প্রধান যাজকরা ও মিন্দেরর রক্ষীরা যীশুেক েদেখ িচৎকার কের
বলল, “ওেক কু্রেশ দাও, কু্রেশ িদেয় ওেক েমের েফল!”
পীলাত তােদর বলেলন, “েতামরা িনেজরাই এেক িনেয় িগেয় কু্রেশ

দাও, কারণ আিম এর েকান েদাষ েদখেত পািচ্ছ না৷”
7 ইহুদীরা তঁােক বলল, “আমােদর েয িবিধ-বয্বস্থা আেছ, েসই

বয্বস্থানুসাের ওর প্রাণদণ্ড হওয়া উিচত, কারণ ও িনেজেক ঈশ্বেরর
পুত্র বেল দাবী কের৷”

8 এই কথা শুেন পীলাত ভীষণ ভয় েপেয় েগেলন৷ 9 িতিন আবার
প্রাসােদর মেধয্ েগেলন৷ পীলাত যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম
েকাথা েথেক এেসছ?” িকন্তু যীশু এর েকান উত্তর িদেলন না৷
10 তখন পীলাত যীশুেক বলেলন, “তুিম িক আমার সেঙ্গ কথা বলেত
চাও না? তুিম িক জান না েয েতামােক মুিক্ত েদওয়ার বা কু্রেশ িবদ্ধ
কের মারবার ক্ষমতা আমার আেছ?”

11 এর উত্তের যীশু তঁােক বলেলন, “ঈশ্বর না িদেল আমার ওপর
আপনার েকান ক্ষমতা থাকত না৷ তাই েয েলাক আমােক আপনার
হােত তুেল িদেয়েছ েস আরও বড় পােপ পাপী৷”

12 একথা শুেন পীলাত তঁােক েছেড় েদবার জনয্ েচষ্টা করেলন,
িকন্তু ইহুদীরা িচৎকার করল, “যিদ তুিম ওেক েছেড় দাও, তাহেল
তুিম ৈকসেরর বনু্ধ নও৷ েয েকউ িনেজেক রাজা বলেব, বুঝেত হেব
েস ৈকসেরর িবেরািধতা করেছ৷”

13এই কথা েশানার পর পীলাত যীশুেকআবার বাইের িনেয় এেলন
ও িবচারালেয় বসেলন৷ এই িবচারাসন িছল “পাথের বঁাধােনা” নােম
জায়গােত৷ (ইহুদীেদর ভাষায় এেক “গব্বথা” বেল৷) 14 েসই িদনটা
িছল িনস্তারপবর্ আেয়াজেনর িদন৷* তখন প্রায় েবলা বােরাটা, পীলাত
ইহুদীেদর বলেলন, “এই েদখ, েতামােদর রাজা৷”
* 19:14: িনস্তারপবর্ আেয়াজেনর িদন অথর্াৎ শুক্রবার, যখন ইহুদীরা িবশ্রামবােরর জনয্
প্রস্তুিত িনেতন৷
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15 তখন তারা িচৎকার করেত লাগল, “ওেক দূর কর! দূর কর!
ওেক কু্রেশ িদেয় মার!”
পীলাত তােদর বলেলন, “আিম িক েতামােদর রাজােক কু্রেশ

েদব?”
প্রধান যাজকরা জবাব িদেলন, “ৈকসর ছাড়া আমােদর আর েকান

রাজা েনই৷”
16 তখন পীলাত যীশুেক কু্রেশ িবদ্ধ কের মারবার জনয্ তােদর

হােত তুেল িদেলন৷

যীশুর কু্রশােরাহণ
(মিথ 27:32-44; মাকর্ 15:21-32; লূক 23:26-39)
েশষ পযর্ন্ত তারা যীশুেক হােত েপল৷ 17 যীশু তঁার িনেজর কু্রশ

বইেত বইেত “মাথার খুিল” নােম এক জায়গায় েগেলন৷ (ইহুদীেদর
ভাষায় যােক বলা েহাত “গলগথা৷”) 18 েসখােন তারা যীশুেক কু্রেশ
িবদ্ধ করল৷ তঁার সেঙ্গ তঁার দুপােশ আরও দুজনেক কু্রেশ িদল, যীশু
িছেলন তােদর মাঝখােন৷

19 পীলাত যীশুর মাথার িদেক কু্রেশর ওপর একিট ফলক টািঙ্গেয়
িদেলন৷ েসই ফলেক েলখা িছল, “নাসরতীয় যীশু, ইহুদীেদর রাজা৷”
20 তখন অেনক ইহুদী েসই ফলকিট পড়ল, কারণ যীশুেক েযখােন
কু্রেশ েদওয়া হেয়িছল তা নগেরর কােছই িছল, আর েসই ফলেকর
েলখািট ইহুদীেদর ভাষা, গ্রীক ও লয্ািটন ভাষায় িছল৷

21 ইহুদীেদর প্রধান যাজকরা পীলাতেক বলেলন, “ �ইহুদীেদর
রাজা� িলেখা না, তার পিরবেতর্ েলেখা, �এই েলাক বেলিছল, আিম
ইহুদীেদর রাজা৷� ”

22 পীলাত বলেলন, “আিম যা িলেখিছ তা িলেখিছ৷”
23 যীশুেক কু্রেশ িদেয় েসনারা যীশুর সমস্ত েপাশাক িনেয়

চারভােগ ভাগ কের প্রেতয্েক এক এক ভাগ িনল৷ আর তঁার উপেরর
লম্বা েপাশাকিটও িনল, এিটেত েকান েসলাই িছল না, ওপর েথেক
নীেচ পযর্ন্ত সমস্তটাই েবানা৷ 24 তাই তারা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল
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করল, “এটােক আর িঁছড়ব না৷ আমরা বরং ঘঁুিট েচেল েদিখ েক ওটা
পায়৷” শােস্ত্রর এই বাণী এইভােব ফেল েগল:

“তারা িনেজেদর মেধয্ আমার েপাশাক ভাগ কের িনল,
আর আমার েপাশােকর জনয্ ঘঁুিট চালল৷” গীতসংিহতা 22:18

ৈসিনকরা তাই করল৷
25 যীশুর কু্রেশর কােছ তঁার মা, মাসীমা েক্লাপার স্ত্রী মিরয়ম ও

মিরয়ম মগ্দিলনী দঁািড়েয়িছেলন৷ 26 যীশু তঁার মােক েসখােন দঁািড়েয়
থাকেত েদখেলন আর েয িশষয্েক িতিন ভােলাবাসেতন, েদখেলন
িতিনও েসখােন দঁািড়েয় আেছন৷ তখন িতিন তঁার মােক বলেলন,
“েহ নারী, ঐ েদখ েতামার েছেল৷” 27 পের িতিন তঁার েসই িশষয্েক
বলেলন, “ঐ েদখ, েতামার মা৷” আর তখন েথেক তঁার মােক েসই
িশষয্ িনেজর বািড়েত রাখার জনয্ িনেয় েগেলন৷

যীশুর মৃতুয্
(মিথ 27:45-56; মাকর্ 15:33-41; লূক 23:44-49)

28 এরপর যীশু বুঝেলন েয সবিকছু এখন সম্পন্ন হেয়েছ৷ শােস্ত্রর
সকল বাণী েযন সফল হয় তাই িতিন বলেলন, “আমার িপপাসা
েপেয়েছ৷”† 29 েসখােন একটা পােত্র িসরকা িছল, তাই ৈসনয্রা একটা
স্পঞ্জ েসই িসরকায় ডুিবেয় এেসাব নেল কের তা যীশুর মুেখর কােছ
ধরল৷ 30 যীশু েসই িসরকার স্বাদ েনবার পর বলেলন, “সমাপ্ত হল!”
এরপর িতিন মাথা নীচু কের প্রাণ তয্াগ করেলন৷

31 ঐ িদনটা িছল আেয়াজেনর িদন৷ েযেহতু িবশ্রামবার একিট
িবেশষ িদন, ইহুদীরা চাইিছল না েয েদহগুিল কু্রেশর ওপের থােক৷
তাই ইহুদীরা পীলােতর কােছ িগেয় তঁােক আেদশ িদেত অনুেরাধ
করল, েযন কু্রশিবদ্ধ েলাকেদর পা েভেঙ্গ েদওয়া হয় যােত তাড়াতািড়
† 19:28: “আমার � েপেয়েছ” দ্রষ্টবয্ গীত 22:15; 69:21
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তােদর মৃতুয্ হয় এবং মৃতেদহগুিল ঐ িদনই কু্রশ েথেক নািমেয় েফলা
যায়৷ 32 সুতরাং েসনারা এেস প্রথম েলাকিটর পা ভাঙ্গল, আর তার
সেঙ্গ যােক কু্রেশ েদওয়া হেয়িছল তারও পা ভাঙ্গল৷ 33 িকন্তু তারা
যীশুর কােছ এেস েদখল েয িতিন মারা েগেছন, তখন তঁার পা ভাঙ্গল
না৷

34 িকন্তু একজন ৈসিনক যীশুর পঁাজেরর নীেচ বশর্া িদেয় িবদ্ধ
করল, আর সেঙ্গ সেঙ্গ েসখান িদেয় রক্ত ও জল েবিরেয় এল৷ 35এই
ঘটনা েয েদখল েস এিবষেয় সাক্ষয্ িদল তা আপনারা সকেলই িবশ্বাস
করেত পােরন, আর তার সাক্ষয্ সতয্৷ আর েস জােন েয েস যা বলেছ
তা সতয্৷ 36 এই সকল ঘটনা ঘটল যােত শােস্ত্রর এই কথা পূণর্ হয়:
“তঁার একিটঅিস্থও ভাঙ্গেব না৷”✡ 37আবার শােস্ত্রআরএকজায়গায়
আেছ, “তারা যঁােক িবদ্ধ কেরেছ তঁারই িদেক দৃষ্টিপাত করেব৷”✡

যীশুর সমািধ
(মিথ 27:57-61; মাকর্ 15:42-47; লূক 23:50-56)

38 এরপর অিরমািথয়ার েযােষফ, িযিন যীশুর িশষয্ িছেলন, িকন্তু
ইহুদীেদর ভেয় তা েগাপেন রাখেতন, িতিন যীশুর েদহিট িনেয় যাবার
জনয্ পীলােতর কােছ অনুমিত চাইেলন৷ পীলাত তঁােক অনুমিত িদেল
িতিন এেস যীশুর েদহিট নািমেয় িনেয় েগেলন৷

39 নীকদীমও এেসিছেলন (েযােষেফর সেঙ্গ)৷ এই েসই বয্িক্ত িযিন
যীশুর কােছ আেগ একরােতর অন্ধকাের েদখা করেত এেসিছেলন৷
নীকদীম আনুমািনক িত্রশ িকেলাগ্রাম গন্ধ-িনযর্াস েমশােনা অগুরুর
প্রেলপ িনেয় এেলন৷ 40 এরপর ইহুদীেদর কবর েদওয়ার রীিত
অনুসাের যীশুর েদেহ েসই প্রেলপ মািখেয় তঁারা তা মসীনার কাপড়
িদেয় জড়ােলন৷ 41 যীশু েসখােন কু্রশ িবদ্ধ হেয়িছেলন, তার কােছ
একিট বাগান িছল, েসই বাগােন একিট নতুন কবর িছল েসখােন
আেগ কাউেক কখনও কবর েদওয়া হয় িন৷ 42 এই কবরিট িনকেটই
িছল, যীশুর েদহ তঁারা েসই কবেরব মেধয্ রাখেলন, কারণ ইহুদীেদর
িবশ্রােমর িদনিট শুরু হেত চেলিছল৷
✡ 19:36: উদৃ্ধিত গীত 34:20; যাত্রা 12:46; গণনা 9:12 ✡ 19:37: উদৃ্ধিত
সখিরয় 12:10
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20
িশষয্রা েদখল যীশুর সমািধগুহা খািল
(মিথ 28:1-10; মাকর্ 16:1-8; লূক 24:1-12)

1 রিববার িদন সকাল সকাল মিরয়ম মগ্দিলনী েসই সমািধর কােছ
েগেলন, েযখােন যীশুর েদহ রাখা িছল৷ তখনও অন্ধকার িছল৷ িতিন
েদখেলন েয সমািধ গুহার মুেখ েয বড় পাথরখািন িছল তা সিরেয়
েফলা হেয়েছ৷ 2তখন িতিন িশেমান িপতর ও যীশুর েসই িশষয্ (যােক
যীশু ভােলাবাসেতন) তঁােদর কােছ ছুেট েগেলন৷ মিরয়ম বলেলন,
“তারা প্রভুেক সমািধ েথেক তুেল িনেয় েগেছ৷ আমরা েকউ জািন না,
তারা েকাথায় তঁােক েরেখেছ!”

3 তখন িপতর ও েসই অনয্ িশষয্ েসখান েথেক েবিরেয় সমািধর
কােছ েগেলন৷ 4 তঁারা দুজেন এক সেঙ্গ েদৗড়ােত লাগেলন, িকন্তু
েসই অনয্ িশষয্ িপতেরর েথেক আেগ েদৗেড় েসই সমািধর কােছ
প্রথেম েপৗছঁােলন৷ 5 িতিন ঝঁুেক পেড় েদখেলন, েসখােন েসই মসীনার
কাপড়গুিল পেড় আেছ, তবু েভতের েগেলন না৷

6 িশেমান িপতর িযিন তঁার েপছেন েপছেনআসিছেলন িতিনও এেস
েপৗছঁােলন আর সমািধ গুহার মেধয্ ঢুকেলন৷ িতিন েদখেলন, মসীনার
েসই কাপড়গুিল েসখােন পেড়আেছ৷ 7আরকবর েদবার েয কাপড়িট
িদেয় যীশুর মুখ ও মাথা ঢাকা িছল, েসিট ঐ মসীনার কাপেড়র সেঙ্গ
েনই, তা েগাটােনা অবস্থায় এক পােশ পেড়আেছ৷ 8এরপর েসই িশষয্
িযিন প্রথেম সমািধর কােছ িগেয়িছেলন িতিনও েভতের ঢুকেলন এবং
সবিকছু েদেখ িবশ্বাস করেলন৷ 9 (কারণ শােস্ত্র একথা বলা হেয়েছ েয
মৃতেদর মধয্ েথেক তঁােক অবশয্ই পুনরুিত্থত হেত হেব৷ েসিট তঁারা
তখনও েবােঝন িন৷)

মিরয়ম মগ্দিলনীেক যীশু েদখা িদেলন
(মাকর্ 16:9-11)

10 এরপর েসই িশষয্রা িনেজেদর জায়গায় িফের েগেলন৷
11 মিরয়ম িকন্তু সমািধর বাইের দঁািড়েয় কঁাদিছেলন৷ িতিন কঁাদেত
কঁাদেত ঝঁুেক পেড় সমািধর েভতরটা লক্ষয্ করেলন৷ 12আর েদখেলন
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শুভ্র েপাশাক পের দুজন স্বগর্দূত যীশুর েদহ েযখােন েশায়ােনা িছল
েসখােন বেস আেছন৷ একজন তঁার মাথার িদেক, আর একজন তঁার
পােয়র িদেক৷

13 তঁারা মিরয়মেক বলেলন, “নারী, তুিম কঁাদছ েকন?”
মিরয়ম তঁােদর বলেলন, “তারা আমার প্রভুেক িনেয় েগেছ, আর

আিম জািন না তঁােক েকাথায় েরেখেছ৷” 14একথা বলেত বলেত িতিন
যীশুেক দঁািড়েয় থাকেত েদখেলন িকন্তু িচনেত পারেলন না েয উিন
যীশু৷

15 যীশু তঁােক বলেলন, “নারী, তুিম কঁাদছ েকন? তুিম কােক
খঁুজছ?”
মিরয়ম তঁােক বাগােনর মালী মেন কের বলেলন, “মহাশয়, আপিন

যিদ তঁােক িনেয় িগেয় থােকন তেব আমায় বলুন তঁােক েকাথায়
েরেখেছন, আিম তঁােক িনেয় যাব৷”

16 যীশু তঁােক বলেলন, “মিরয়ম৷”
িতিন িফের তাকােলন, আর তঁােক ইহুদীেদর ভাষায় বলেলন,

“রিব্ব” যার অথর্ “গুরু”৷
17 যীশু তঁােক বলেলন, “আমােক ধেরা না, কারণ আিম উেদ্ধর্

িপতার কােছ এখনও যাইিন৷ িকন্তু তুিম আমার ভাইেদর কােছ যাও,
আর তােদর বল, �িযিন আমার িপতা ও েতামােদর িপতা আর আমার
ঈশ্বর ও েতামােদর ঈশ্বর, উেদ্ধর্ আিম তঁার কােছ যািচ্ছ৷� ”

18 তখন মিরয়ম মগ্দিলনী িশষয্েদর কােছ িগেয় এই খবর জািনেয়
বলেলন, “আিম প্রভুেক েদেখিছ!” আর জানােলন েয প্রভু তঁােক এই
কথা বেলেছন৷

যীশু িশষয্েদর েদখা িদেলন
(মিথ 28:16-20; মাকর্ 16:14-18; লূক 24:36-49)

19 িদনটা িছল রিববার, েসিদন সন্ধয্ায় িশষয্রা একিট ঘের জেড়া
হেলন৷ ইহুদীেদর ভেয় তঁারা ঘেরর দরজায় চািব িদেয় িদেলন৷ এমন
সময় যীশু এেস তঁােদর মােঝ দঁাড়ােলন, আর বলেলন, “েতামােদর
শািন্ত েহাক্৷” 20 একথা বলার পর িতিন তঁােদরেক তঁার হাত ও
পঁাজেরর পাশটা েদখােলন৷ িশেষয্রা প্রভুেক েদখেত েপেয় খুবই
আনিন্দত হেলন৷
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21 এরপর যীশু আবার তঁােদর বলেলন, “েতামােদর শািন্ত
েহাক্! িপতা েযমন আমােক পািঠেয়েছন, আিমও েতমিন েতামােদর
পাঠািচ্ছ৷” 22 এই বেল িতিন তঁােদর ওপর ফঁু িদেলন, আর বলেলন,
“েতামরা পিবত্র আত্মা গ্রহণ কর৷ 23 যিদ েতামরা েকান েলােকর পাপ
ক্ষমা কর, তেব তােদর পাপ ক্ষমা পােব, আর যিদ কােরা পাপ ক্ষমা না
কর তার পােপর ক্ষমা হেব না৷”

যীশু েথামােক েদখা িদেলন
24 িকন্তু যীশু যখন েসখােন এেসিছেলন তখন েসই বােরাজন

িশেষয্র একজন েথামা,যঁার অপর নাম িদদুমঃ িতিন তঁােদর সেঙ্গ
িছেলন না৷ 25অনয্ িশষয্রা তঁােক বলেলন, “আমরা প্রভুেক েদেখিছ!”
িকন্তু িতিন তঁােদর বলেলন, “আিম যিদ তঁার দুহােত েপেরেকর িচহ্ন
না েদিখ, আর েসই েপেরক িবদ্ধ জায়গায় আমার আঙু্গল না িদই, আর
তঁার পঁাজেরর নীেচ আমার হাত না িদই, তাহেল আিম িকছুেতই িবশ্বাস
করব না৷”

26 এক সপ্তাহ পর তঁার িশষয্রা আবার একিট ঘেরর মেধয্ িছেলন,
আর েসিদন েথামা তঁােদর সেঙ্গ িছেলন৷ ঘেরব দরজাগুিল তখন চািব
েদওয়া িছল৷ এমন সমেয় যীশু েসখােন এেলন ও তঁােদর মাঝখােন
দঁািড়েয় বলেলন, “েতামােদর শািন্ত েহাক্৷” 27এরপর িতিন েথামােক
বলেলন, “এখােন েতামার আঙু্গল দাও, আর আমার হাত দুিট েদখ৷
েতামার হাত বািড়েয় আমার পঁাজেরর নীেচ দাও৷ সেন্দহ েকােরা না,
িবশ্বাস কর৷”

28এর উত্তের েথামা তঁােক বলেলন, “প্রভু, আমার, ঈশ্বরআমার৷”
29 যীশু তঁােক বলেলন, “তুিম আমায় েদেখছ তাই িবশ্বাস কেরছ৷

ধনয্ তারা, যঁারা আমােক না েদেখও িবশ্বাস কের৷”

েযাহন েকন এই বই িলেখিছেলন
30 যীশু তঁার িশষয্েদর সামেন আেরা অেনক অেলৗিকক িচহ্নকাযর্

কেরিছেলন, যা এই বইেত সব েলখা হয় িন৷ 31 িকন্তু এসব েলখা
হেয়েছ যােত েতামরা িবশ্বাস করেত পার েয যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র;
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আর এই িবশ্বােসর দ্বারা তঁার নােমর মধয্ িদেয় েতামরা সকেল েযন
শাশ্বত জীবন লাভ করেত পার৷

21
যীশু সাতজন েপ্রিরতেক েদখ িদেলন

1 এরপর িতিবিরয়া হ্রেদর ধাের যীশু আবার তঁার িশষয্েদর েদখা
িদেলন৷ এইভােব িতিন েদখা িদেয়িছেলন: 2 িশেমান িপতর, েথামা যঁার
অপর নাম িদদুমঃ, গালীেলর কান্নাবাসী নথেনল, িসবিদেয়র েছেলরা
ও অপর দুজন িশষয্, এঁরা সকেল এক জায়গায় িছেলন৷ 3 িশেমান
িপতর তঁােদর বলেলন, “আিম মাছ ধরেত যািচ্ছ৷”
অপর িশষয্রা তঁােক বলেলন, “আমরাও েতামার সেঙ্গ যাব৷” তঁারা

সকেল েবিরেয় েগেলন এবং েনৗকায় িগেয় উঠেলন, িকন্তু েসই রােত্র
তঁারা িকছুই ধরেত পারেলন না৷

4 এইভােব যখন েভার হেয় আসেছ, এমন সময় যীশু তীের এেস
দঁাড়ােলন; িকন্তু িশষয্রা তঁােক িচনেত পারেলন না েয িতিন যীশু৷
5 যীশু তঁােদর বলেলন, “বাছারা, িকছু মাছ েপেল?”
িশষয্রা বলেলন, “না৷”
6 িতিন তঁােদর বলেলন, “েনৗকার ডান িদেক জাল েফল তাহেল

েতামরা িকছু মাছ পােব৷” েসইভােব তঁারা জাল েফলেল জােল এত
মাছ পড়ল েয তঁারা তা েটেন তুলেত পারেলন না৷

7 তখন েয িশষয্েক যীশু েবশী ভালবাসেতন, িতিন িপতরেক
বলেলন, “উিন প্রভু!” তাই িশেমান যখন শুনেলন েয উিন প্রভু, তখন
িতিন গােয়র ওপর একটা কাপড় জিড়েয় িনেলন কারণ িতিন তখন
কােজর সুিবধার জনয্ খািল গােয় িছেলন ও হ্রেদর জেল ঝঁািপেয়
পড়েলন৷ 8 িকন্তু অনয্ানয্ িশষয্রা েনৗকােত কের তীের এেলন৷ তঁারা
মাছ ভির্ত্ত জালটা েটেনআনিছেলন৷ তঁারা তীর েথেক েবশী দূের িছেলন
না, প্রায় িতনেশা ফুট দূের িছেলন৷ 9 ডাঙ্গায় উেঠ তঁারা েদখেলন
েসখােন কাঠ কয়লারআগুনজ্বলেছ, তার ওপর িকছু মাছআর রুিটও
আেছ৷ 10 যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরা এখন েয মাছ ধরেল তার
েথেক িকছু িনেয় এস৷”
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11 িশেমান িপতর উেঠ েনৗকায় েগেলন এবং জাল েটেন তীের
তুলেলন, েসই জােল একেশা িতপান্নটা বড় মাছ িছল, আর এত
মােছেতও েসই জাল েছঁেড়িন৷ 12 যীশু তঁােদর বলেলন, “এখােন
এেস সকােলর জলখাবার েখেয় নাও৷” িকন্তু িশষয্েদর মেধয্ কােরার
িজজ্ঞাসা করার সাহস হল না, “আপিন েক?” কারণ তঁারা বুেঝিছেলন
েয িতিনই প্রভু৷ 13 যীশু িগেয় েসই রুিট িনেয় তঁােদর িদেলন, আর
েসই মাছ িনেয়ও তঁােদর িদেলন৷

14 মৃতুয্ েথেক পুনরুত্থােনর পর এই িনেয় তৃতীয় বার যীশু তঁার
িশষয্েদর েদখা িদেলন৷

যীশু িপতেরর সেঙ্গ কথা বলেলন
15 তঁারা খাওয়া েশষ করবার পর যীশু িশেমান িপতরেক বলেলন,

“েযাহেনর েছেল িশেমান, এই েলাকেদর েচেয় তুিম িক আমায় েবশী
ভালবােসা?”
িপতর তঁােক বলেলন, “হঁয্া, প্রভু, আপিন জােনন েয আিম

আপনােক ভালবািস৷”
যীশু িপতরেক বলেলন, “আমার েমষশাবকেদর* তত্ত্বাবধান কর৷”
16 িতিন তঁােক িদ্বতীয়বার িজেজ্ঞস করেলন, “েযাহেনর েছেল

িশেমান, তুিম িক আমায় ভালবােসা?”
িপতর তঁােক বলেলন, “হঁয্া, প্রভু, আপিন জােনন েয আিম

আপনােক ভালবািস৷”
যীশু িপতরেক বলেলন, “আমার েমষেদর তত্ত্বাবধান কর৷”
17 যীশু িপতরেক তৃতীয়বার বলেলন, “েযাহেনর েছেল িশেমান,

তুিম িক আমায় ভালবােসা?”
একথা িতনবার েশানায় িপতর দুঃখ েপেলন৷ তাই িতিন যীশুেক

বলেলন, “প্রভু, আপিন সবই জােনন৷ আপিন জােনন েয আিম
আপনােক ভালবািস৷”
যীশু তঁােক বলেলন, “আমার েমষেদর তত্ত্বাবধান কর৷ 18 আিম

েতামােক সিতয্ বলিছ, যখন তুিম যুবক িছেল, তখন তুিম েতামার
* 21:15: আমার েমষশাবক যীশু এই শব্দগুিল িনেজর অনুগামীেদর েবাঝাবার জনয্
বয্বহার করেতন৷
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িনেজর েকামর বন্ধনী বঁাধেত আর েযখােন মন চাইত েযেত; িকন্তু
যখন বৃদ্ধ হেব, তখন তুিম েতামার হাত বািড়েয় েদেব আর অনয্ েকউ
েতামায় েকামর বন্ধনী পিরেয় েদেব৷আর েযখােন তুিম েযেত চাইেব না
েসখােন িনেয় যােব৷” 19 (এই কথা বেল যীশু ইিঙ্গত করেলন, িপতর
িক প্রকার মৃতুয্ দ্বারা ঈশ্বেরর েগৗরব করেবন৷) এসব কথা বলার পর
িতিন িপতরেক বলেলন, “আমায় অনুসরণ কর৷”

20 িপতর ঘুের েদখেলন, যঁােক যীশু ভােলাবাসেতন েসই িশষয্
তঁােদর েপছেন আসেছন৷ (এই িশষয্ই েভােজর সময় যীশুর বুেকর
ওপর েহলান িদেয়িছেলন, আর বেলিছেলন, “প্রভু, েক আপনােক
শত্রুর হােত তুেল েদেব?”) 21 তাই িপতর তঁােক েদখেত েপেয়
যীশুেক বলেলন, “প্রভু, ওর িক হেব?”

22 যীশু িপতরেক বলেলন, “আিম যিদ চাই েয, আিম না আসা
পযর্ন্ত ও থাকেব, তােত েতামার িক? তুিম আমায় অনুসরণ কর৷”

23তাই ভাইেদর মেধয্ একথা ছিড়েয় েগল েয, েসই িশষয্ মরেব না৷
িকন্তু যীশু তােক বেলন িন েয িতিন মরেবন না৷ েকবল বেলিছেলন,
“আিম যিদ চাই েয আিম না আসা পযর্ন্ত েস এখােন থাকেব, তােত
েতামার িক?”

24 ইিনই েসই িশষয্ িযিন এইসব িবষেয় সাক্ষয্ িদেয়েছন,আর িতিনই
এইসব িলিপবদ্ধ কেরেছন৷ আমরা জািন তঁার সাক্ষয্ সতয্৷

25 যীশু আেরা অেনক কাজ কেরিছেলন৷ েসগুিল যিদ এক এক
কের েলখা েযত, তেব আমার ধারণা িলখেত িলখেত এত সংখয্ক বই
হত েয জগেত তা ধরেতা না৷
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