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লূকিলিখত
সুসমাচার

যীশুর জীবন সম্পেকর্ লূেকর েলখা
1 মাননীয় িথয়িফল,
আমােদর মেধয্ েয সব ঘটনা ঘেটেছ েসগুিলর িববরণ িলিপবদ্ধ

করার জনয্ বহু বয্িক্ত েচষ্টা কেরেছন৷ 2 তঁারা েসই একই িবষয়
িলেখেছন, যা আমরা েজেনিছ তঁােদর কাছ েথেক, যঁারা প্রথম েথেক
িনেজেদর েচােখ েদেখেছন এবং এই বাতর্ া েঘাষণা কেরেছন৷ 3 তাই
আমার মেন হল েয যখন আিম েসই সব িবষয় প্রথম েথেক ভালভােব
েখঁাজ খবর িনেয়িছ তখন তা সুন্দরভােব গুিছেয় িলিখ৷ 4 যার ফেল
আপিন জানেবন, েয িবষয়গুিল আপনােক জানােনা হেয়েছ েসগুিল
সতয্৷

সখিরয় ও ইলীশােবৎ
5 িযহূিদয়ার রাজা েহেরােদর সমেয় সখিরয় নােম একজন যাজক

িছেলন৷ ইিন িছেলন অিবেয়র দেলর* যাজকেদর একজন৷ সখিরয়র
স্ত্রী ইলীশােবৎ িছেলন হােরােণর বংশধর৷ 6 তঁারা উভেয়ই ঈশ্বেরর
দৃষ্টিেত ধাির্মক িছেলন৷ প্রভুর সমস্ত আেদশ ও িবিধ-বয্বস্থা তঁারা
িনখঁুতভােব পালন করেতন৷ 7 ইলীশােবৎ বন্ধয্া হওয়ার দরুন তঁােদর
েকান সন্তান হয় িন৷ তঁােদর উভেয়রই অেনক বয়স হেয় িগেয়িছল৷

8 একবার তঁার দেলর যাজকেদর ওপর দািয়ত্বভার পেড়িছল,
তখন সখিরয় যাজক িহেসেব মিন্দের ঈশ্বেরর েসবা করিছেলন৷
9 যাজকেদর কাযর্ প্রণালী অনুযায়ী তঁােক েবেছ েনওয়া হেয়িছল েযন
* 1:5: অিবেয়র দল ইহুদী যাজকরা 24 িট দেল িবভক্ত িছল৷ 1 বংশাবলী 24
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িতিন মিন্দেরর মেধয্ িগেয় প্রভুর সামেন ধূপ জ্বালােত পােরন৷ 10 ধূপ
জ্বালাবার সময় বাইের অেনক েলাক জড় হেয় প্রাথর্না করিছল৷

11 এমন সময় প্রভুর এক স্বগর্দূত সখিরয়র সামেন এেস উপিস্থত
হেয় ধূপেবদীর ডানিদেক দঁাড়ােলন৷ 12সখিরয় েসই স্বগর্দূতেক েদেখ
চমেক উঠেলন এবং খুব ভয় েপেলন৷ 13 িকন্তু স্বগর্দূত তঁােক বলেলন,
“সখিরয় ভয় েপও না, কারণ তুিম েয প্রাথর্না কেরছ, ঈশ্বর তা
শুেনেছন৷ েতামার স্ত্রী ইলীশােবেতর একিট পুত্র সন্তান হেব, তুিম তার
নাম রাখেব েযাহন৷ 14 েস েতামার জীবেন আনন্দ ও সুেখর কারণ
হেব, তার জেন্মর দরুণ আেরা অেনেক আনিন্দত হেব৷ 15 কারণ
প্রভুর দৃষ্টিেত েযাহন হেব এক মহান বয্িক্ত৷ েস অবশয্ই দ্রাক্ষারস বা
েনশার পানীয় গ্রহণ করেব না৷ জেন্মর সময় েথেকই েযাহন পিবত্র
আত্মায় পূণর্ হেব৷

16 “ইস্রােয়লীয়েদর অেনক েলাকেকই েস তােদর প্রভু ঈশ্বেরর
পেথ েফরােব৷ 17 েযাহন এলীেয়র† আত্মায় ও শিক্তেত প্রভুর আেগ
চলেব৷ েস িপতােদর মন তােদর সন্তানেদর িদেক েফরােব, আর
অধাির্মকেদর মেনর ভাব বদেল ধাির্মক েলাকেদর মেনর ভােবর মেতা
করেব৷ প্রভুর জনয্ েস এইভােব েলাকেদর প্রস্তুত করেব৷”

18 তখন সখিরয় েসই স্বগর্দূতেক বলেলন, “আিম িকভােব জানব
েয সিতয্ই এসব হেব? কারণ আিম েতা বৃদ্ধ হেয় েগিছ, আর আমার
স্ত্রীরও অেনক বয়স হেয় েগেছ৷”

19 এর উত্তের স্বগর্দূত তঁােক বলেলন, “আিম গািব্রেয়ল, ঈশ্বেরর
সামেন দঁািড়েয় থািক; আর েতামার সেঙ্গ কথা বলার জনয্ ও েতামােক
এই সুখবর েদবার জনয্ই আমােক পাঠােনা হেয়েছ৷ 20 িকন্তু েজেন
েরেখা! এইসব ঘটনা ঘটা পযর্ন্ত তুিম েবাবা হেয় থাকেব, কথা বলেত
পারেব না, কারণ তুিম আমার কথা িবশ্বাস করেল না, িকন্তু আমার
এইসব কথা িনরুিপত সমেয়ই পূণর্ হেব৷”

21 এিদেক বাইের েলােকরা সখিরয়র জনয্ অেপক্ষা করিছল, িতিন
এতক্ষণ পযর্ন্ত মিন্দেরর মেধয্ িক করেছন একথা েভেব তারা অবাক
† 1:17: এলীয় ইিন খ্রীষ্ট পূবর্ 850 সােলর একজন ভাববাদী৷



লূক 1:22 iii লূক 1:34

হিচ্ছল৷ 22 পের িতিন যখন েবিরেয় এেলন, তখন েলাকেদর সেঙ্গ
কথা বলেত পারেলন না, এেত েলােকরা বুঝেত পারল মিন্দেরর মেধয্
িতিন িনশ্চয়ই েকান দশর্ন েপেয়েছন৷ িতিন েলাকেদর ইশারায় তঁার
বক্তবয্ েবাঝােত লাগেলন, িকন্তু েকানরকম কথা বলেত পারেলন না৷
23 এরপর ৈদিনক েসবাকােযর্য্র েশেষ িতিন তঁার বািড় িফের েগেলন৷

24এর িকছুক্ষণ পের তার স্ত্রী ইলীশােবৎ গভর্ বতী হেলন; আর পঁাচ
মাস পযর্ন্ত েলাক সাক্ষােত েবর হেলন না৷ িতিন বলেতন, 25 “এখন
প্রভুই এইভােব আমায় সাহাযয্ কেরেছন! সমােজ আমার েয লজ্জা
িছল, কৃপা কের এখন এইভােব িতিন তা দূর কের িদেলন৷”

কুমারী মিরয়ম
26-27 ইলীশােবৎ যখন ছমােসর গভর্ বতী, তখন ঈশ্বর গািব্রেয়ল,

স্বগর্দূতেক গালীেল নাসরৎ নগের এক কুমারীর কােছ পাঠােলন৷ এই
কুমারী িছেলন েযােষফ নােম এক বয্িক্তর বাগদত্তা৷ েযােষফ িছেলন
রাজা দায়ূেদর বংশধর,আর েয কুমারীর কােছ তঁােক পাঠােনা হেয়িছল
তঁার নাম মিরয়ম৷ 28 গািব্রেয়ল মিরয়েমর কােছ এেস বলেলন,
“েতামার মঙ্গল েহাক্◌্! প্রভু েতামার প্রিত মুখ তুেল েচেয়েছন, িতিন
েতামার সেঙ্গ আেছন৷”

29 এই কথা শুেন মিরয়ম খুবই িবচিলত ও অবাক হেয় ভাবেত
লাগেলন, “এ েকমন শুেভচ্ছা?”

30স্বগর্দূত তঁােক বলেলন, “মিরয়ম তুিম ভয় েপও না, কারণ ঈশ্বর
েতামার ওপর সন্তুষ্ট হেয়েছন৷ 31 েশান! তুিম গভর্ বতী হেব আর
েতামার এক পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তঁার নাম রাখেব যীশু৷ 32 িতিন
হেবন মহান, তঁােক পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তঁার
িপতৃপুরুষ রাজা দায়ূেদর িসংহাসন তঁােক েদেবন৷ 33 িতিন যােকােবর
বংেশর েলাকেদর ওপের িচরকাল রাজত্ব করেবন, তঁার রাজেত্বর
কখনও েশষ হেব না৷”

34 তখন মিরয়ম স্বগর্দূতেক বলেলন, “েকমন কের সম্ভব? কারণ
আিম েতা কুমারী!”
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35 এর উত্তের স্বগর্দূত বলেলন, “পিবত্র আত্মা‡ েতামার ওপর
অিধষ্ঠান করেবন আর পরেমশ্বেরর শিক্ত েতামােক আবৃত করেব;
তাইেয পিবত্র িশশুিট জন্মগ্রহণ করেব তঁােক ঈশ্বেরর পুত্র বলা হেব৷
36আর েশান, েতামার আত্মীয়া ইলীশােবৎ যিদও এখন অেনক বৃদ্ধা
তবু েস গেভর্ পুত্রসন্তান ধারণ করেছ৷ এই স্ত্রীেলােকর িবষেয় েলােক
বলত েয তার েকান সন্তান হেব না, িকন্তু েস এখন ছমােসর গভর্ বতী৷
37কারণ ঈশ্বেরর পেক্ষ েকান িকছুই অসাধয্ নয়!”

38মিরয়ম বলেলন, “আিম প্রভুর দাসী৷ আপিন যা বেলেছনআমার
জীবেন তাই েহাক্◌্!” এরপর স্বগর্দূত মিরয়েমর কাছ েথেক চেল
েগেলন৷

সখিরয় ও ইলীশােবেতর সেঙ্গ মিরয়েমর সাক্ষাৎ
39 তখন মিরয়ম উেঠ তাড়াতািড় কের িযহূদার পাবর্তয্ অঞ্চেলর

একিট নগের েগেলন৷ 40 েসখােন সখিরয়র বািড়েত িগেয়
ইলীশােবতেক অিভবাদন জানােলন৷ 41 ইলীশােবৎ যখন মিরয়েমর
েসই অিভবাদন শুনেলন, তখনই তঁার গেভর্ র সন্তানিট আনেন্দ েনেচ
উঠল; আর ইলীশােবৎ পিবত্র আত্মােত পূণর্ হেলন৷

42 এরপর িতিন খুব েজাের েজাের বলেত লাগেলন, “সমস্ত
স্ত্রীেলােকর মেধয্ তুিম ধনয্া, আর েতামার গেভর্ েয সন্তান আেছন
িতিন ধনয্৷ 43 িকন্তু আমার প্রভুর মা েয আমার কােছ এেসেছন, এমন
েসৗভাগয্ আমার িক কের হল? 44 কারণেয মুহূেতর্ েতামার কন্ঠস্বর
আিম শুনলাম, আমার গেভর্ র িশশুিট তখনই নেড় উঠল৷ 45আর তুিম
ধনয্া, কারণ তুিম িবশ্বাস কেরছ েয প্রভু েতামায় যা বেলেছন তা পূণর্
হেব৷”

মিরয়ম ঈশ্বেরর প্রশংসা করেলন
46 তখন মিরয়ম বলেলন,

‡ 1:35: পিবত্র আত্মা যােক ঈশ্বেরর আত্মা, খ্রীেষ্টর আত্মা ও সহায়ক বলা হেয় থােক৷
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47 “আমার আত্মা প্রভুর প্রশংসা করেছ,
আর আমার আত্মা আমার ত্রাণকতর্ া ঈশ্বরেক েপেয় আনিন্দত৷

48কারণ তঁার এই তুচ্ছ দাসীর িদেক
িতিন মুখ তুেল েচেয়েছন৷

হঁয্া, এখন েথেক সকেলই
আমােক ধনয্া বলেব৷

49কারণ েসই একমাত্র সবর্শিক্তমান ঈশ্বরআমার জীবেন কত না মহত্
কাজ কেরেছন৷

পিবত্র তঁার নাম৷
50আর যঁারা বংশানুক্রেম তঁার উপাসনা কের িতিন তােদরদয়া কেরন৷
51 তঁার বাহুরেয পরাক্রম, তা িতিন েদিখেয়েছন৷

যােদর মন অহঙ্কার ও দম্ভপূণর্ িচন্তায় ভরা, তােদর িতিন িছন্নিভন্ন
কের েদন৷

52 িতিনই শাসকেদর িসংহাসনচুয্ত কেরন,
যারা নতনম্র তােদর উন্নত কেরন৷

53 কু্ষধাতর্ েক িতিন উত্তম দ্রবয্ িদেয় তৃপ্ত কেরন;
আর িবত্তবানেক িনঃস্ব কের িবদায় কেরন৷

54 িতিন তঁার দাস ইস্রােয়লেক সাহাযয্ করেত এেসেছন৷
55 েযমন িতিন আমােদর পূবর্পুরুষেদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, িতিন

েতমনই করেবন৷ অব্রাহাম ও তঁার বংেশর েলাকেদর িচরকাল
দয়া করার কথা িতিন মেন েরেখেছন৷”

56 ইলীশােবেতর ঘের মিরয়ম প্রায় িতন মাস থাকেলন৷ পের িতিন
তঁার িনেজর বািড়েত িফের েগেলন৷

েযাহেনর জন্ম
57 ইলীশােবেতর প্রসেবর সময় হেল িতিন একিট পুত্র সন্তান প্রসব

করেলন৷ 58 তঁার প্রিতেবশী ও আত্মীয়স্বজেনরা যখন শুনল েয প্রভু
তঁার প্রিত িক মহা দয়া কেরেছন, তখন তারা তঁার আনেন্দ আনিন্দত
হল৷
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59 িশশুিট যখন আট িদেনর, েসই সময় তঁারা িশশুিটেক িনেয়
সুন্নত করােত এেলন৷ সবাই িশশুিটর বাবার নাম অনুসাের িশশুর নাম
সখিরয় রাখার কথা িচন্তা করিছেলন৷ 60 িকন্তু তার মা বেল উঠেলন,
“না! ওর নাম হেব েযাহন৷”

61তখন তঁারা ইলীশােবতেক বলেলন, “আপনার আত্মীয়স্বজনেদর
মেধয্ েতা কারও ঐ নাম েনই!” 62এরপর তারা ইশারা কের েছেলিটর
বাবার কােছ জানেত চাইেলন িতিন িক নাম িদেত চান৷

63 সখিরয় ইশারা কের েলখার ফলক েচেয় িনেলন ও তােত
িলখেলন, “ওর নাম েযাহন৷” এেত তঁারা সকেল আশ্চযর্য্ হেয়
েগেলন, 64 তখনই সখিরয়র িজেভর জড়তা চেল েগল ও মুখ খুেল
েগল, আর িতিন ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগেলন৷ 65 আশপােশর
সকেল এেত খুব ভয় েপেয় েগল, িযহূিদয়ার পাবর্তয্ অঞ্চেলর েলাকরা
সকেল এিবষেয় বলাবিল করেত লাগল৷ 66 যঁারা এসব কথা শুনল
তারা সকেলই আশ্চযর্য্ হেয় বলেত লাগল, “ভিবষয্েত এই েছেলিট
িক হেব?” কারণ প্রভুর শিক্ত এর সেঙ্গ আেছ৷

সখিরয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেলন
67 পের েছেলিটর বাবা সখিরয় পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেয় ভাববাণী

বলেত লাগেলন:

68 “ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা েহাক্◌্,
কারণ িতিন তঁার িনেজর েলাকেদর সাহাযয্ করেত ও তােদর
মুক্ত করেত এেসেছন৷

69আমােদর জনয্ িতিন তঁার দাস দায়ূেদর বংেশ
একজন মহাশিক্তসম্পন্ন ত্রাণকতর্ ােক িদেয়েছন৷

70 এ িবষেয় তঁার পিবত্র ভাববাদীেদর§ মাধয্েম
িতিন বহুপূেবর্ই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন৷

71 শত্রুেদর হাত েথেক ও যঁারা আমােদর ঘৃণা কের
তােদর কবল েথেক উদ্ধার করার প্রিতশ্রুিত৷

§ 1:70: ভাববাদী ভাববাদীরা ঈশ্বেরর পেক্ষ কথা বলেতন এবং প্রায়ই ভিবষয্েত িক ঘটেব
তার পূবর্াভাস িদেতন৷
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72 িতিন বেলিছেলন, আমােদর িপতৃপুরুষেদর প্রিত দয়া করেবন
এবং িতিন েসই প্রিতশ্রুিত স্মরেণ েরেখেছন৷

73 এ েসই প্রিতশ্রুিত যা িতিন আমােদর িপতৃপুরুষ অব্রাহােমর কােছ
কেরিছেলন৷

74 শত্রুেদর হাত েথেক আমােদর উদ্ধার করার প্রিতশ্রুিত
েযন আমরা িনভর্ েয় তঁার েসবা করেত পাির:
75আর আমােদর জীবেনর েশষ িদন পযর্ন্ত তঁার দৃষ্টিেত পিবত্র
ও ধাির্মক েথেক তঁার েসবা কের েযেত পাির৷

76 “এখন েহ বালক, েতামােক বলা হেব পরেমশ্বেরর ভাববাদী;
কারণ তুিম প্রভুর পথ প্রস্তুত করবার জনয্ তঁার আেগ আেগ
চলেব৷

77 তুিম তঁার েলাকেদর বলেব, ঈশ্বেরর দয়ায় েতামরা পােপর ক্ষমা
দ্বারা উদ্ধার পােব৷

78 “কারণ আমােদর ঈশ্বেরর দয়া ও করুণার উদ্ধর্ েথেক
এক নতুন িদেনর েভােরর আেলা আমােদর ওপর ঝের পড়েব৷

79 যঁারা অন্ধকার ও মৃতুয্র ছায়ায় বেসআেছ তােদর ওপর েসইআেলা
এেস পড়েব;

আর তা আমােদর শািন্তর পেথ পিরচািলত করেব৷”

80 েসই িশশু েযাহন বড় হেয় উঠেত লাগেলন, আর িদন িদন
আত্মায় শিক্তশালী হেয় উঠেত থাকেলন৷ ইস্রােয়লীয়েদর কােছ
প্রকােশয্ েবিরেয় আসার আেগ পযর্ন্ত িতিন িনজর্ ন স্থানগুিলেত
জীবনযাপন করিছেলন৷
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2
যীশুর জন্ম
(মিথ 1:18-25)

1 েসই সময় আগস্ত ৈকসর হুকুম জাির করেলন েয, েরাম
সাম্রােজয্র সব জায়গায় েলাক গণনা করা হেব৷ 2 এটাই হল সুিরযার
রাজয্পাল কুরীিণেয়র সমেয় প্রথম আদমশুমাির৷ 3 আর প্রেতয্েক
িনেজর িনেজর শহের নাম েলখাবার জনয্ েগল৷

4 েযােষফ িছেলন রাজা দায়ূেদর বংশধর, তাই িতিন গালীল
প্রেদেশর নাসরৎ েথেক রাজা দায়ূেদর বাসভূিম ৈবৎেলহেম েগেলন৷
5 েযােষফ তঁার বাগ্দত্তা স্ত্রী মিরয়মেক সেঙ্গ িনেয় নাম েলখােত
চলেলন৷ এই সময় মিরয়ম িছেলন অন্তঃসত্ত্বা৷ 6 তঁারা যখন েসখােন
িছেলন, তখন মিরয়েমর প্রসব েবদনা উঠল৷ 7আর মিরয়ম তঁার প্রথম
সন্তান প্রসব করেলন৷ িতিন সেদয্াজাত েসই িশশুেক কাপেড়র টুকেরা
িদেয় জিড়েয় একিট জাবনা খাবার পােত্র শুইেয় রাখেলন, কারণ ঐ
নগেরর অিতিথশালায় তঁােদর জনয্ জায়গা িছল না৷

েমষপালকরা যীশুর সম্পেকর্ শুনেলন
8 েসখােন গ্রােমর বাইের েমষপালেকরা রােত মােঠ তােদর

েমষপাল পাহারা িদিচ্ছল৷ 9 এমন সময় প্রভুর এক স্বগর্দূত তােদর
সামেন উপিস্থত হেল প্রভুর মিহমা চারিদেক উজ্জ্বল হেয় েদখা িদল৷
এই েদেখ েমষপালকরা খুব ভয় েপেয় েগল৷ 10 েসই স্বগর্দূত তােদর
বলেলন, “ভয় েনই, েদখআিম েতামােদর কােছ একআনেন্দর সংবাদ
িনেয় এেসিছ৷ এই সংবাদ সকেলর জনয্ মহা আনেন্দর হেব৷ 11কারণ
রাজা দায়ূেদর নগের আজ েতামােদর জনয্ একজন ত্রাণকতর্ ার জন্ম
হেয়েছ৷ িতিন খ্রীষ্ট প্রভু৷ 12 আর েতামােদর জনয্ এই িচহ্ন রইল,
েতামরা েদখেব একিট িশশুেক কাপেড় জিড়েয় একটা জাবনা খাবার
পােত্র শুইেয় রাখা হেয়েছ৷”

13 েসই সময় হঠাৎ স্বগীর্য় বািহনীর এক িবরাট দল ঐ স্বগর্দূতেদর
সেঙ্গ েযাগ িদেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত বলেলন,
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14 “স্বেগর্ ঈশ্বেরর মিহমা,
পৃিথবীেত তঁার প্রীিতর পাত্র মনুষয্েদর মেধয্ শািন্ত৷”

15 স্বগর্দূতরা তােদর কাছ েথেক স্বেগর্ িফের েগেল েমষপালকরা
পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “চল, আমরা ৈবৎেলহেম যাই, প্রভু
আমােদর েয ঘটনার কথা জানােলন েসখােন িগেয় তা েদিখ৷”

16তারা েসখােন ছুেট েগেল মিরয়ম, েযােষফ এবং েসই িশশুিটেক
একিটজাবনা খাবার পােত্র েশাওয়া অবস্থায় েদখল৷ 17 েমষপালেকরা
িশশুিটেক েদখেত েপেয়, েসই িশশুিটর িবষেয় তােদর যা বলা
হেয়িছল েসকথা সকলেক জানাল৷ 18 েমষপালকেদর মুেখ ঐ কথা
যারা শুনল তারা সকেল আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷ 19 িকন্তু মিরয়ম এই কথা
মেনর মেধয্ েগঁেথ িনেয় সব সময় এিবষেয় িচন্তা করেত লাগেলন৷
20 এরপর েমষপালকরা তােদর কােছ যা বলা হেয়িছল েসই অনুসাের
সব িকছু েদেখ ও শুেন ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত ঘের িফের
েগল৷

21 এর আট িদন পের সুন্নত করার সমেয় িশশুিটর নাম রাখা হল
যীশু৷ মাতৃগেভর্ আসার আেগই স্বগর্দূত তঁার এই নাম েরেখিছেলন৷

যীশুেক মিন্দের আনা হল
22 েমািশর িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের শুিচকরণ অনুষ্ঠােনর সময় হেল

তঁারা যীশুেক েজরুশােলেম িনেয় েগেলন, েযন েসখােন প্রভুর
সামেন তঁােক উৎসগর্ করেত পােরন৷ 23 কারণ প্রভুর িবিধ-বয্বস্থায়
েলখা আেছ, “স্ত্রীেলােকর প্রথম সন্তানিট যিদ পুত্র হয়, তেব তােক
�প্রভুর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করেত হেব,� ”* 24আর প্রভুর িবিধ-বয্বস্থা
অনুসাের, “এক েজাড়া ঘুঘু অথবা দুিট পায়রার বাচ্চা উৎসগর্ করেত
হেব৷” সুতরাং েযােষফ এবং মিরয়ম েসইমত কাজ করবার জনয্
েজরুশােলেম েগেলন৷

িশিমেয়ান যীশুেক েদখেলন
* 2:23: “স্ত্রীেলােকর � হেব” দ্রষ্টবয্ যাত্রা 13:2
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25 েজরুশােলেম েসই সময় িশিমেয়ান নােম একজন ধাির্মক ও
ঈশ্বরভক্ত েলাক বাস করেতন৷ িতিন ইস্রােয়েলর মুিক্তর অেপক্ষায়
িছেলন৷ পিবত্র আত্মা তঁার ওপর অিধষ্ঠান করিছেলন৷ 26 পিবত্র
আত্মার মাধয্েম তঁার কােছ একথা প্রকাশ করা হেয়িছল েয প্রভু
খ্রীষ্টেক না েদখা পযর্ন্ত তঁার মৃতুয্ হেব না৷ 27 পিবত্র আত্মার েপ্ররণায়
িতিন েসিদন মিন্দের এেসিছেলন৷ যীশুর বাবা-মা েমািশর িবিধ-বয্বস্থা
পালন করেত যীশুেক িনেয় েসখােন এেলন৷ 28 তখন িশিমেয়ান
যীশুেক েকােল তুেল িনেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেয় বলেলন,

29“েহ প্রভু, েতামার প্রিতশ্রুিতঅনুসাের তুিম েতামার দাসেক শািন্তেত
িবদায় দাও৷

30কারণ আিম িনেজর েচােখ েতামার পিরত্রাণ েদেখিছ৷
31 েয পিরত্রাণ তুিম সকল েলােকর সাক্ষােত প্রস্তুত কেরছ৷

32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর আেলািকত করার জনয্ আেলা;
আর িতিনই েতামার প্রজা ইস্রােয়েলর জনয্ সম্মান আনেবন৷”

33 তঁার িবষেয় যা বলা হল তা শুেন েযােষফ ও মিরয়ম আশ্চযর্য্
হেয় েগেলন৷ 34 এরপর িশিমেয়ান তঁােদর আশীবর্াদ কের যীশুর মা
মিরয়মেক বলেলন, “ইিন হেবন ইস্রােয়েলর মেধয্ বহু েলােকর পতন
ও উত্থােনর কারণ৷ ঈশ্বর হেতআগত এমন িচহ্ন যা বহু েলাকই অগ্রাহয্
করেব৷ 35এেত বহু েলােকর হৃদেয়র েগাপন িচন্তা প্রকাশ হেয় পড়েব৷
যা যা ঘটেব তােত েতামার হৃদয় িবদীণর্ হেব৷”

হান্না যীশুেক েদখেলন
36 েসখােন হান্না নােম একজন ভাববািদনী িছেলন৷ িতিন আেশর

েগাষ্ঠীর পনুেয়েলর কনয্া৷ তঁার অেনক বয়স হেয়িছল৷ িববােহর পর
সাত বছর িতিন স্বামীর ঘর কেরন, 37 তারপর চুরািশ বছর বয়স পযর্ন্ত
িতিন ৈবধবয্ জীবনযাপন কেরিছেলন৷ মিন্দর েছেড় িতিন েকাথাও
েযেতন না; উপবাস ও প্রাথর্নাসহ েসখােন িদন-রাত ঈশ্বেরর উপাসনা
করেতন৷
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38 িঠক েসই মুহূেতর্ িতিন তঁােদর িদেক এিগেয় এেস ঈশ্বরেক
ধনয্বাদ িদেত আরম্ভ করেলন; আর যঁারা েজরুশােলেমর মুিক্তর
অেপক্ষায় িছল তােদর সকেলর কােছ েসই িশশুিটর িবষয় বলেত
লাগেলন৷

েযােষফ ও মিরয়েমর গৃেহ প্রতয্াবতর্ ন
39 প্রভুর িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের যা যা করণীয় তা সমূ্পণর্ কের

েযােষফ ও মিরয়ম তঁােদর িনেজেদর নগর নাসরেত িফের েগেলন৷
40 িশশুিট ক্রেম ক্রেম েবেড় উঠেত লাগেলন ও বিলষ্ঠ হেয় উঠেলন৷
িতিন জ্ঞােন পূণর্ হেত থাকেলন, তঁার ওপের ঈশ্বেরর আশীবর্াদ িছল৷

বালক যীশু
41 িনস্তারপবর্† পালেনর জনয্ তঁার মা-বাবা প্রিত বছর েজরুশােলেম

েযেতন৷ 42 যীশুর বয়স যখন বােরা বছর, তখন তঁারা যথারীিত েসই
পেবর্ েযাগ িদেত েগেলন৷ 43পেবর্র েশেষ তঁারা যখন বািড় িফরিছেলন,
তখন বালক যীশু েজরুশােলেমই রেয় েগেলন, এিবষেয় তঁার মা-বাবা
িকছুই জানেত পারেলন না৷ 44 তঁারা মেন করেলন েয িতিন দেলর
সেঙ্গই আেছন৷ তঁারা এক িদেনর পথ চলার পর আত্মীয়-স্বজন ও
বনু্ধ-বান্ধবেদর মেধয্ তঁার েখঁাজ করেত লাগেলন৷ 45 িকন্তু তঁােক না
েপেয় তঁারা যীশুর েখঁাজ করেত করেত আবার েজরুশােলেম িফের
েগেলন৷

46 েশষ পযর্ন্ত িতন িদন পের মিন্দর চত্বের তঁার েদখা েপেলন৷
েসখােন িতিন ধমর্ িশক্ষকেদর সােথ বেস তঁােদর কথা শুনিছেলন ও
তঁােদর নানা প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করিছেলন৷ 47 যঁারা তঁার কথা শুনিছেলন
তঁারা সকেল যীশুর বুিদ্ধআর প্রেশ্নর সিঠক উত্তর েদওয়া েদেখ অবাক
হেয় েগেলন৷ 48 যীশুর মা-বাবা তঁােক েসখােন েদেখ আশ্চযর্য্ হেয়
েগেলন৷ তঁার মা তঁােক বলেলন, “বাছা, তুিম আমােদর সেঙ্গ েকন
† 2:41: িনস্তারপবর্ ইহুদীেদর কােছ এিট একিট গুরুত্বপূণর্ পিবত্র িদন৷ এই িদন তঁারা
িবেশষভােব প্রস্তুত খাবার েখেতন এবং তার মাধয্েম ঈশ্বর েমািশর সমেয় েযভােব তােদর
িমশেরর বন্দীদশা েথেক িফিরেয় এেনিছেলন তা স্মরণ করেতন৷
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এমন করেল? েতামার বাবা ওআিম ভীষণ বয্াকুল হেয় েতামার েখঁাজ
কের েবড়ািচ্ছ৷”

49 যীশু তখন তঁােদর বলেলন, “েতামরা েকন আমার েখঁাজ
করিছেল? েতামরা িক জানেত না েয েযখােন আমার িপতার কাজ,
েসখােনই আমােক থাকেত হেব?” 50 িকন্তু িতিন তঁােদর যা বলেলন
তার অথর্ তঁারা বুঝেত পারেলন না৷

51 এরপর িতিন তঁােদর সেঙ্গ নাসরেত িফের েগেলন, আর তঁােদর
বাধয্ হেয় রইেলন৷ তঁার মা এসব কথা মেনর মােঝ েগঁেথ রাখেলন৷
52 এইভােব যীশু বয়েস ও জ্ঞােন বড় হেয় উঠেলন, আর ঈশ্বর ও
মানুেষর ভালবাসা লাভ করেলন৷

3

েযাহেনর প্রচার
(মিথ 3:1-12; মাকর্ 1:1-8; েযাহন 1:19-28)

1 িতিবিরয় ৈকসেরর রাজেত্বর পেনর বছেরর মাথায়

িযহূিদয়ার রাজয্পাল িছেলন পন্তীয় পীলাত৷
েসই সময় েহেরাদ িছেলন গালীেলর শাসনকতর্ া
এবং তঁার ভাই িফিলপ িছেলন িযতুিরয়া ও ত্রােখানীিতয়ার
শাসনকতর্ া,

লুষািণয় িছেলন অিবলীনীর শাসনকতর্ া৷

2 হানন ও কায়াফা িছেলন ইহুদীেদর মহাযাজক৷ েসই সময় প্রান্তেরর
মেধয্ সখিরয়র পুত্র েযাহেনর কােছ ঈশ্বেরর আেদশ এল৷ 3 আর
িতিন যদর্ েনর চারপােশ সমস্ত জায়গায় িগেয় প্রচার করেত লাগেলন
েযন েলােক পােপর ক্ষমা লােভর জনয্ মন েফরায় ও বািপ্তস্ম েনয়৷
4 ভাববাদী িযশাইয়র পুস্তেক েযমন েলখা আেছ:



লূক 3:5 xiii লূক 3:14

“প্রান্তেরর মেধয্ একজেনর কন্ঠস্বর েডেক েডেক বলেছ,
�প্রভুর জনয্ পথ প্রস্তুত কর৷

তার জনয্ চলার পথ েসাজা কর৷
5 সমস্ত উপতয্কা ভরাট কর,

প্রিতিট পবর্ত ও উপপবর্ত সমান করেত হেব৷
আঁকা-বঁাকা পথ েসাজা করেত হেব

এবং এবেড়া-েখবেড়া পথ সমান করেত হেব৷
6 তােত সকল েলােক ঈশ্বেরর পিরত্রাণ েদখেত পােব৷� ” িযশাইয়

40:3-5

7তখন বািপ্তস্ম েনবার জনয্ অেনক েলাক েযাহেনর কােছ আসেত
লাগল৷ িতিন তােদর বলেলন, “েহ সােপর বংশধেররা! ঈশ্বেরর কাছ
েথেক েয েক্রাধ েনেম আসেছ তা েথেক বঁাচার জনয্ েক েতামােদর
সতকর্ কের িদল? 8 েতামরা েয মন িফিরেয়ছ তার ফল েদখাও৷
একথা বলেত শুরু কেরা না, েয �আের অব্রাহাম েতা আমােদর
িপতৃপুরুষ� কারণ আিম েতামােদর বলিছ এই পাথরগুেলা েথেক ঈশ্বর
অব্রাহােমর জনয্ সন্তান উত্পন্ন করেত পােরন৷ 9 গােছর েগাড়ােত
কুড়ুল লাগােনাই আেছ, েয গাছ ভাল ফল িদেচ্ছ না তা েকেট আগুেন
েফেল েদওয়া হেব৷”

10 তখন েলাকরা তঁােক িজেজ্ঞস করল, “তাহেল আমােদর িক
করেত হেব?”

11এর উত্তের িতিন তােদর বলেলন, “যিদ কােরা দুেটা জামা থােক,
তেব যার েনই তােক েযন তার েথেক একিট জামা েদয়; আর যার
খাবার আেছ, েসও অেনয্র সেঙ্গ েসইরকম েযন ভাগ কের েনয়৷”

12কেয়কজন কর আদায়কারীও বাপ্তাইজ* হবার জনয্ এল৷ তারা
তঁােক বলল, “গুরু, আমরা িক করব?”

13তখন িতিন তােদর বলেলন, “যতটা কর আদায় করার কথা তার
েচেয় েবশী আদায় েকােরা না৷”

14 কেয়কজন ৈসিনকও তঁােক িজেজ্ঞস করল, “আমােদর িক
হেব? আমরা িক করব?”
* 3:12: বাপ্তাইজ এিট একিট গ্রীক শব্দ, যার অথর্ হল েকান বয্িক্তেক অল্প সমেয়র জনয্
জেল েডাবােনা৷
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িতিন তােদর বলেলন, “কােরা কাছ েথেক েজার কের েকান অথর্
িনও না৷ কােরা প্রিত িমথয্া েদাষােরাপ কেরা না৷ েতামােদর যা েবতন
তােতই সন্তুষ্ট েথেকা৷”

15 েলাকরা মেন মেন আশা কেরিছল, “েয েযাহনই হয়েতা তােদর
েসই প্রতয্ািশত খ্রীষ্ট৷”

16 তােদর এই রকম িচন্তার জবােব েযাহন বলেলন, “আিম
েতামােদর জেল বাপ্তাইজ কির, িকন্তু আমার েথেক আেরা শিক্তশালী
একজন আসেছন, আিম তঁার জুেতার িফেত েখালবার েযাগয্ নই৷
িতিনই েতামােদর পিবত্র আত্মায় ও আগুেন বাপ্তাইজ করেবন৷
17 কুেলার বাতাস িদেয় খামার পিরষ্কার করার জনয্ কুেলা তঁার হােতই
আেছ, তা িদেয় িতিন সব শসয্ জেড়া কের তঁার েগালায় তুলেবন আর
অিনবর্াণ আগুেন তূষ পুিড়েয় েদেবন৷” 18 আেরা িবিভন্ন উপেদেশর
মাধয্েম েলাকেদর উৎসািহত কের েযাহন তােদর কােছ সুসমাচার
প্রচার করেতন৷

েযাহেনর কেমর্র সমািপ্ত
19 শাসনকতর্ া েহেরাদ তঁার ভাইেয়র স্ত্রী েহেরািদযােক িবেয়

কেরিছেলন, এরজনয্ এবং এছাড়াও তঁার আেরা অেনক অনয্ায়
কােজর জনয্ েযাহন েহেরাদেক িতরস্কার করেলন৷ 20 তােত েহেরাদ
েযাহনেক বন্দী কের কারাগাের পাঠােলন আর এইভােব িতিন তঁার
অনয্ সব দুষ্কেমর্র সেঙ্গ এইিটও েযাগ করেলন৷

যীশু েযাহেনর কােছ বািপ্তস্ম িনেলন
(মিথ 3:13-17; মাকর্ 1:9-11)

21 েলােকরা যখন বািপ্তস্ম িনিচ্ছল েসই সময় একিদন যীশুও
বািপ্তস্ম িনেলন৷ বািপ্তেস্মর পর যীশু যখন প্রাথর্না করিছেলন, তখন
স্বগর্ খুেল েগল, 22 আর স্বগর্ েথেক পিবত্র আত্মা কেপােতর মেতা
তঁার ওপর েনেম এেলন৷ তখন স্বগর্ েথেক এই রব েশানা েগল, “তুিম
আমার িপ্রয় পুত্র, েতামার ওপর আিম খুবই সন্তুষ্ট৷”

েযােষেফর বংশ পিরচয়
(মিথ 1:1-17)
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23 প্রায় িত্রশ বছর বয়েস যীশু তঁার কাজ শুরু কেরন৷ েলােকরা
মেন করত িতিন েযােষেফরই েছেল৷

েযােষফ হেলন এিলর েছেল৷
24 এিল মৎতেতর েছেল৷
মৎতত্ েলিবর েছেল৷
েলিব মিল্কর েছেল৷
মিল্ক যান্নােয়র েছেল৷
যান্না েযােষেফর েছেল৷
25 েযােষফ মৎতিথেয়র েছেল৷
মৎতিথয় আেমােসর েছেল৷
আেমাস নহূেমর েছেল৷
নহূম ইষিলর েছেল৷
ইষিল নিগর েছেল৷
26 নিগ মােটর েছেল৷
মাট মৎতিথেয়র েছেল৷
মৎতিথয় িশিমিয়র েছেল৷
িশিমিয় েযােষেখর েছেল৷
েযােষখ যূদার েছেল৷
27 যূদা েয়াহানার েছেল৷
েযাহানা রীষার েছেল৷
রীষা সরুব্বািবেলর েছেল৷
সরুব্বািবল শল্টীেয়েলর েছেল৷
শল্টীেয়ল েনিরর েছেল৷
28 েনির মিল্কর েছেল৷
মিল্ক অদ্দীর েছেল৷
অদ্দী েকাষেমর েছেল৷
েকাষম ইল্মাদেমর েছেল৷
ইল্মাদম এেরর েছেল৷
29 এর িযেহাশূর েছেল৷
িযেহাশূ ইলীেয়ষেরর েছেল৷
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ইলীেয়ষর েযারীেমর েছেল৷
েযারীম মৎতেতর েছেল৷
মৎতত েলিবর েছেল৷
30 েলিব িশিমেয়ােনর েছেল৷
িশিমেয়ান যূদার েছেল৷
যূদা েযােষেফর েছেল৷
েযােষফ েযানেমর েছেল৷
েযানম ইিলয়াকীেমর েছেল৷
31 ইিলয়াকীম িমেলয়ার েছেল৷
িমেলয়া িমন্নার েছেল৷
িমন্না মৎতেথর েছেল৷
মৎতথ নাথেনর েছেল৷
নাথন দায়ূেদর েছেল৷
32 দায়ূদ িযশেয়র েছেল৷
িযশয় ওেবেদর েছেল৷
ওেবদ েবায়েসর েছেল৷
েবায়স সলেমােনর েছেল৷
সলেমান নহেশােনর েছেল৷
33 নহেশান অম্মীনাদেবর েছেল৷
অম্মীনাদব অদমােনর েছেল৷
অদমান অির্ণর েছেল৷
অির্ণ িহেষ্রােণর েছেল৷
িহেষ্রাণ েপরেসর েছেল৷
েপরস িযহূদার েছেল৷
34 িযহূদা যােকােবর েছেল৷
যােকাব ইসহােকর েছেল৷
ইসহাক অব্রাহােমর েছেল৷
অব্রাহাম েতরূেহর েছেল৷
েতরূহ নােহােরর েছেল৷
35 নােহার সরূেগর েছেল৷
সরূগ িরয়ুর েছেল৷
িরয়ু েপলেগর েছেল৷
েপলগ এবেরর েছেল৷
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এবর েশলেহর েছেল৷
36 েশলহ ৈকনেনর েছেল৷
ৈকনন অফর্ক্ষেদর েছেল৷
অফর্ ক্ষদ েশেমর েছেল৷
েশম েনােহর েছেল৷
েনাহ েলমেকর েছেল৷
37 েলমক মথূেশলেহর েছেল৷
মথূেশলহ হেনােকর েছেল৷
হেনাক েযরেদর েছেল৷
েযরদ মহলেলেলর েছেল৷
মহলেলল ৈকনেনর েছেল৷
38 ৈকনন ইেনােশর েছেল৷
ইেনাশ েশেথর েছেল৷
েশথ আদেমর েছেল৷
আদম ঈশ্বেরর েছেল৷

4

যীশু িদয়াবল দ্বারা পরীিক্ষত হন
(মিথ 4:1-11; মাকর্ 1:12-13)

1 এরপর যীশু পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেয় যদর্ ন নদী েথেক িফের
এেলন: আর আত্মার পিরচালনায় প্রান্তেরর মেধয্ েগেলন৷ 2 েসখােন
চিল্লশ িদন ধের িদয়াবল তঁােক প্রেলাভেন েফলেত চাইল৷ েসই সময়
িতিন িকছুই খাদয্ গ্রহণ কেরন িন৷ ঐ সময় পার হেয় েগেল যীশুর
িখেদ েপল৷

3তখন িদয়াবল তঁােক বলল, “তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব এই
পাথরিটেক রুিট হেয় েযেত বল৷”

4 এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, “শােস্ত্র েলখা আেছ:

�মানুষ েকবল রুিটেতই বঁােচ না৷� ” িদ্বতীয় িববরণ 8:3
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5 এরপর িদয়াবল তঁােক একটা উঁচু জায়গায় িনেয় েগল আর
মুহূেতর্ র মেধয্ জগেতর সমস্ত রাজয্ েদখাল৷ 6 িদয়াবল যীশুেক বলল,
“এই সব রােজয্র পরাক্রম ও মিহমা আিম েতামায় েদব, কারণ এই
সমস্তই আমােক েদওয়া হেয়েছ, আর আিম যােক চাই তােকই এসব
িদেত পাির৷ 7এখন তুিম যিদ আমার উপাসনা কর তেব এসবই েতামার
হেব৷”

8 এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, “শােস্ত্র েলখা আেছ:

�তুিম েকবল েতামার প্রভু ঈশ্বরেকই উপাসনা করেব,
েকবল তঁারই েসবা করেব!� ” িদ্বতীয় িববরণ 6:13

9 এরপর িদয়াবল তঁােক েজরুশােলেম িনেয় িগেয় মিন্দেরর চূড়ার
ওপের দঁাড় কিরেয় বলল, “তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব এখান
েথেক লাফ িদেয় নীেচ পড়৷ 10কারণ শােস্ত্র েলখা আেছ:

�ঈশ্বর তঁার স্বগর্দূতেদর েতামার িবষেয় আেদশ েদেবন েযন তারা
েতামােক রক্ষা কের৷� গীতসংিহতা 91:11

11আেরা েলখা আেছ:

�তারা েতামােক তােদর হােত কের তুেল ধরেব
েযন েতামার পােয় পাথেরর আঘাত না লােগ৷� ” গীতসংিহতা
91:12

12 এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, “শােস্ত্র একথাও বলা হেয়েছ:
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�তুিম েতামার প্রভু ঈশ্বেরর পরীক্ষা কেরা না৷� ” িদ্বতীয় িববরণ 6:16

13 এইভােব িদয়াবল তঁােক সমস্ত রকেমর প্রেলাভেন েফলার েচষ্টা
কের, আেরা ভাল সুেযােগর অেপক্ষায় যীশুেক েছেড় চেল েগল৷

যীশু েলাকজনেক িশক্ষা িদেলন
(মিথ 4:12-17; মাকর্ 1:14-15)

14 যীশু পিবত্র আত্মার পিরচালনায় গালীেল িফের েগেল ঐ সংবাদ
েসই অঞ্চেলর সব জায়গায় ছিড়েয় পড়ল৷ 15 িতিন তােদর সমাজ-
গৃেহ িশক্ষা িদেত লাগেলন, আর সবাই তঁার প্রশংসা করেত লাগল৷

যীশু তঁার িনেজর নগের েগেলন
(মিথ 13:53-58; মাকর্ 6:1-6)

16 এরপর যীশু নাসরেত েগেলন, এখােনই িতিন প্রিতপািলত
হেয়িছেলন৷ তঁার রীিত অনুসাের িবশ্রামবাের িতিন সমাজ-গৃেহ* িগেয়
েসখােন শাস্ত্র পাঠ করার জনয্ উেঠ দঁাড়ােলন৷

17 তঁার হােত ভাববাদী িযশাইয়র েলখা পুস্তকিট েদওয়া হল৷ িতিন
পুস্তকিট খুেল েসই অংশিট েপেলন, েযখােন েলখা আেছ:

18 “প্রভুর আত্মা আমার ওপর আেছন
কারণ দীন দিরেদ্রর কােছ সুসমাচার প্রচােরর জনয্ িতিনই আমায়

িনযুক্ত কেরেছন৷
িতিন আমােক বন্দীেদর কােছ স্বাধীনতার কথা

ও অন্ধেদর কােছ দৃষ্টি িফের পাবার কথা েঘাষণা করেত
পািঠেয়েছন;

আর িনযর্ািততেদর মুক্ত করেত বেলেছন৷
* 4:16: সমাজ-গৃহ এই স্থােন ইহুদীরা প্রাথর্না, শাস্ত্র পাঠ ও সাধারণ সভার জনয্ জেড়া
হত৷
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19 এছাড়া প্রভুর অনুগ্রহ দােনর বৎসেরর কথা েঘাষণা করেতও
পািঠেয়েছন৷” িযশাইয় 61:1-2

20 এরপর িতিন পুস্তকিট গুিটেয় েসখানকার সহায়কেদর হােত
িদেয় বসেলন৷ েস সময় যারা সমাজ-গৃেহ িছল, তােদর সকেলর দৃষ্টি
তঁার ওপর িগেয় পড়ল৷ 21 তখন িতিন তােদর বলেলন, “শােস্ত্রর এই
কথা যা েতামরা শুনেল তা আজ পূণর্ হল৷”

22সকেলই তঁার খুব প্রশংসা করল, তঁার মুেখ অপূবর্ সব কথা শুেন
তারা আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷ তারা বলল, “এ িক েযােষেফর েছেল নয়?”

23 তখন িতিন তােদর বলেলন, “েতামরা িনশ্চয়ই আমার িবষেয়
প্রচিলত প্রবাদিট বলেব, �িচিকৎসক, আেগ িনেজেক সুস্থ কর৷
কফরনাহূেম েয সমস্ত কাজ কেরছ বেল আমরা শুেনিছ েস সব
এখন এখােন িনেজর গ্রােমও কর েদিখ!� ” 24তারপর যীশু বলেলন,
“আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েকান ভাববাদী তঁার িনেজর গ্রােম গ্রাহয্
হন না৷

25-26 “সিতয্ বলেত িক এলীয়র সমেয় যখন সােড় িতন বছর
ধের আকাশ রুদ্ধ িছল এবং সারা েদেশ ভয়ঙ্কর দুির্ভক্ষ চলিছল, েসই
সময ইস্রােয়ল েদেশ অেনক িবধবা িছল৷ িকন্তু তােদর কােরা কােছ
এলীয়েক পাঠােনা হয় িন, েকবল সীেদান প্রেদেশ সািরফেত েসই
িবধবার কােছই তঁােক পাঠােনা হেয়িছল৷

27 “আবার ভাববাদী ইলীশােয়র সমেয় ইস্রােয়ল েদেশ অেনক
কুষ্ঠেরাগী িছল, িকন্তু তােদর েকউ সুস্থ হয় িন, েকবল সুরীয় নামান
সুস্থ হেয়িছল৷”

28 এই কথা শুেন সমাজ-গৃেহর সমস্ত েলাক েরেগ আগুন হেয়
েগল৷ 29তারা উেঠ যীশুেক নগেরর বাইের বার কের িদলআর নগরিট
েয পাহােড়র ওপর িছল তার েশষ প্রােন্ত তঁােক েঠেল িনেয় েগল, েযন
পাহােড়র চূড়া েথেক তঁােক নীেচ েফেল িদেত পাের৷ 30 িকন্তু িতিন
তােদর মাঝখান িদেয় চেল েগেলন৷
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অশুিচ আত্মায় আক্রান্ত বয্িক্তেক যীশু সুস্থ করেলন
(মাকর্ 1:21-28)

31 এরপর যীশু গালীেলর কফরনাহূম শহের েগেলন৷ েসখােন
িতিন িবশ্রামবাের তােদর িশক্ষা িদিচ্ছেলন৷ 32 তঁারেদওয়া িশক্ষায় তারা
আশ্চযর্য্ হেয় েগল, কারণ তঁার িশক্ষা িছল ক্ষমতাযুক্ত৷

33 েসই সমাজগৃেহ অশুিচ আত্মায় পাওয়া একজন েলাক িছল, েস
িচৎকার কের বেল উঠল, 34 “ওেহ নাসরতীয় যীশু! আমােদর কােছ
আপনার িক দরকার? আপিন িক আমােদর ধ্বংস করেত এেসেছন?
আিম জািন আপিন েক, আপিন ঈশ্বেরর পিবত্র বয্িক্ত!” 35 যীশু
তােক ধমক িদেয় বলেলন, “চুপ কেরা! আর ওর মধয্ েথেক েবর
হেয় যাও!” তখন েসই অশুিচ আত্মা েলাকিটেক সকেলর মাঝখােন
আছেড় েফেল িদেয় তার েকান ক্ষিত না কের তার মেধয্ েথেক েবর
হেয় েগল৷

36এই েদেখ েলােকরা অবাক হেয় িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করেত
লাগল, “এর মােন িক? সমূ্পণর্ ক্ষমতা ও কতৃ্তর্ েত্বর সেঙ্গ িতিন অশুিচ
আত্মােদর হুকুম কেরন আর তারা েবর হেয় যায়৷” 37 তঁার িবষেয় এই
কথা েসই অঞ্চেলর সবর্ত্র ছিড়েয় পড়ল৷

যীশু এক স্ত্রীেলাকেক আেরাগয্দান করেলন
(মিথ 8:14-17; মাকর্ 1:29-34)

38 যীশু সমাজ-গৃহ েথেক েবিরেয় িশেমােনর বািড়েত েগেলন৷
েসখােন িশেমােনর শাশুড়ী খুব জ্বের ভুগিছেলন, তাই তারা এেস তঁােক
অনুেরাধ করল েযন িতিন তঁােক সুস্থ কেরন৷ 39তখন যীশু তঁার কােছ
দঁািড়েয় জ্বরেক ধমক িদেলন, এর ফেল জ্বর েছেড় েগল, আর িতিন
তখনই উেঠ তােদর খাওয়া দাওয়ার বয্বস্থা করেত লাগেলন৷

আেরা বহু েলাকেক যীশু সুস্থ করেলন
40 সূযর্ অস্ত যাবার সময় েলাকরা তােদর বনু্ধ-বান্ধব ও পিরবােরর

েলাকজন, যঁারা নানা েরােগ অসুস্থ িছল তােদর যীশুর কােছ িনেয়
এল৷ যীশু তােদর প্রেতয্েকর ওপের হাত েরেখ তােদর সুস্থ করেলন৷
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41 তােদর অেনেকর মেধয্ েথেক ভূত েবর হেয় এল৷ তারা িচৎকার
কের বলেত লাগল, “আপিন ঈশ্বেরর পুত্র৷” িকন্তু িতিন তােদর ধমক
িদেলন, তােদর কথা বলেত িদেলন না, কারণ তারা জানতেয িতিনই
েসই খ্রীষ্ট৷

যীশু অনয্ানয্ শহের েগেলন
(মাকর্ 1:35-39)

42 েভার হেল যীশু েসই জায়গা েছেড় এক িনজর্ ন জায়গায়
চেল েগেলন৷ িকন্তু িবরাট জনতা তঁার েখঁাজ করেত লাগল; আর
িতিনেযখােন িছেলন েসখােন এেস হািজর হল এবং িতিন েযন তােদর
কাছ েথেক চেল না যান েসজনয্ তঁােকআটকােত েচষ্টা করল৷ 43 িকন্তু
িতিন তােদর বলেলন, “ঈশ্বেরর রােজয্র এই সুসমাচার আমােক
অনয্ানয্ শহেরও বলেত হেব, কারণ এরই জনয্ আমােক পাঠােনা
হেয়েছ৷”

44 এরপর িতিন িযহূিদযার িবিভন্ন সমাজ-গৃেহ প্রচার করেত
লাগেলন৷

5
িপতর, যােকাব এবং েযাহন যীশুেক অনুসরণ করেলন
(মিথ 4:18-22; মাকর্ 1:16-20)

1 একিদন যীশু িগেনষরত হ্রেদর ধাের দঁািড়েয়িছেলন৷ বহুেলাক
তঁার চারপােশ ভীড় কের দঁািড়েয় ঈশ্বেরর িশক্ষা শুনিছল৷ 2 িতিন
েদখেলন, হ্রেদর ধাের দুিট েনৗকা দঁািড়েয় আেছ আর েজেলরা েনৗকা
েথেক েনেমজাল ধুেচ্ছ৷ 3 িতিন একিট েনৗকায় উঠেলন, েসই েনৗকািট
িছল িশেমােনর৷ যীশু তঁােক তীর েথেক েনৗকািটেক একটু দূের িনেয়
েযেত বলেলন৷ তারপর িতিন েনৗকায় বেস েসখান েথেক েলাকেদর
িশক্ষা িদেত লাগেলন৷

4 তঁার কথা েশষ হেল িতিন িশেমানেক বলেলন, “এখন গভীর
জেল েনৗকা িনেয় চল, আর েসখােন মাছ ধরার জনয্ েতামােদর জাল
েফল৷”
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5 িশেমান উত্তর িদেলন, “প্রভু, আমরা সারা রাত ধের কেঠার
পিরশ্রম কের িকছুই ধরেত পাির িন; িকন্তু আপিন যখন বলেছন তখন
আিম জাল েফলব৷” 6 তঁারা জাল েফলেল প্রচুর মাছ জােল ধরা পড়ল৷
মােছর ভাের তােদর জাল িঁছেড় যাবার উপক্রম হল৷ 7 তখন তঁারা
সাহােযয্র জনয্ ইশারা কের অনয্ েনৗকার সঙ্গীেদর ডাকেলন৷ সঙ্গীরা
এেস দুেটা েনৗকায় এত মাছ েবাঝাই করেলনেয় েসগুেলা ডুেব যাবার
উপক্রম হল৷

8-9 এই েদেখ িপতর যীশুর পােয় পেড় বলেলন, “প্রভু আিম
একজন পাপী৷ আপিন আমার কাছ েথেক চেল যান৷” কারণ জােল
এত মাছ ধরা পেড়েছ েদেখ িতিন ও তঁার সঙ্গীরা সকেল অবাক
হেয় িগেয়িছেলন৷ 10 িসবিদেয়র েছেল যােকাব ও েযাহন যঁারা তঁার
ভাগীদার িছেলন তঁারাও অবাক হেয় িগেয়িছেলন৷
তখন যীশু িশেমানেক বলেলন, “ভয় েপও না, এখন েথেক তুিম

মাছ নয় বরং মানুষ ধরেব৷”
11 এরপর তঁারা েনৗকাগুেলা তীের এেন সব িকছু েফেল েরেখ

যীশুর সেঙ্গ চলেলন৷

একজন কুষ্ঠ েরাগীেক যীশু আেরাগয্দান করেলন
(মিথ 8:1-4; মাকর্ 1:40-45)

12একবার যীশু েকান এক নগের িছেলন, েসখােন একজন েলাক
যার সবর্াঙ্গ কুষ্ঠেরােগ ভের িগেয়িছল, েস যীশুেক েদেখ তঁার সামেন
উপুড় হেয় পেড় িমনিত কের বলল, “প্রভু, আপিন যিদ ইচ্ছা কেরন
তাহেলই আমােক ভােলা করেত পােরন৷”

13 তখন যীশু হাত বািড়েয় তােক ছঁুেয় বলেলন, “আিম তা-ই চাই৷
তুিম আেরাগয্ লাভ কর!” আর সেঙ্গ সেঙ্গ তার কুষ্ঠ ভােলা হেয় েগল৷
14 তখন যীশু তােক আেদশ করেলন, “েদখ, একথা কাউেক েবােলা
না; িকন্তু যাও, যাজকেদর কােছ িগেয় িনেজেক েদখাও, আর শুিচ
হবার জনয্ েমািশর িনেদর্ শ মেতা বিল উৎসগর্ কর৷ তুিম েয আেরাগয্
লাভ কেরছ, সবার সামেন এইভােব তা প্রকাশ কর৷”
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15 যীশুর িবষেয় নানা খবর চতুির্দেক আেরা ছিড়েয় পড়েত লাগল,
আর বহুেলাক ভীড় কের তঁার কথা শুনেত ও েরাগ েথেক সুস্থ হবার
জনয্ তঁার কােছ আসেত লাগল৷ 16 িকন্তু যীশু প্রায়ই িনজর্ ন জায়গায়
প্রান্তেরর মেধয্ িগেয় প্রাথর্না করেতন৷

যীশু একজন পঙু্গেক সুস্থ কেরন
(মিথ 9:1-8; মাকর্ 2:1-12)

17 একিদন িতিন যখন িশক্ষা িদেচ্ছন তখন েসখােন কেয়কজন
ফরীশী ও বয্বস্থার িশক্ষক বেসিছল৷ এরা গালীল ও িযহূিদযার প্রিতিট
নগর ও েজরুশােলম েথেক এেসিছল৷ েরাগীেদর সুস্থ করার জনয্
প্রভুর শিক্ত যীশুর মেধয্ িছল৷ 18 েসই সময় কেয়কজন েলাক খােট
কের একজন পঙু্গেক বেয় িনেয় এল৷ তারা তােক েভতের যীশুর কােছ
িনেয় যাবার েচষ্টা করিছল; 19 িকন্তু ভীেড়র জনয্ েভতের যাবার পথ
েপল না৷ তখন তারা ছােদ উেঠ ছােদর টািল সিরেয় তােক তার খািটযা
সেমত েলাকেদর মােঝ েযখােন যীশু িছেলন েসখােন নািমেয় িদল৷
20 তােদর এই িবশ্বাস েদেখ যীশু বলেলন, “েতামার পাপ ক্ষমা করা
হল৷”

21 এই শুেন ইহুদী বয্বস্থার িশক্ষকরা ও ফরীশীরা িনেজেদর মেধয্
মেন মেন ভাবেত লাগল, “এই েলাকটা েক েয ঈশ্বর িনন্দা করেছ!
একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর েক পাপ ক্ষমা করেত পাের?”

22 িকন্তু যীশু তােদর মেনর িচন্তা বুঝেত েপের বলেলন, “েতামরা
মেন মেন েকন ঐ কথা ভাবছ? 23 েকানটা বলা সহজ, �েতামার পাপ
ক্ষমা করা হল,� না �তুিম উেঠ েহঁেট েবড়াও?� 24 িকন্তু েতামরা েযন
জানেত পােরা েয পৃিথবীেত পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা মানবপুেত্রর*
আেছ৷” তাই িতিন পঙু্গ েলাকিটেক বলেলন, “আিম েতামায় বলিছ,
ওেঠা! েতামার খািটয়া তুেল িনেয় বািড় যাও৷”

25 আর েলাকিট সেঙ্গ সেঙ্গ তােদর সামেন উেঠ দঁাড়াল আরেয
খািটয়ার ওপর েস শুেয়িছল তা তুেল িনেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত
* 5:24: মানবপুত্র যীশু, দািন. 7:13-14 খ্রীেষ্টর জনয্ এই নাম বয্বহার করা হেয়েছ, ইিন
েসই বয্িক্ত যােক ঈশ্বর জগেতর মানুেষর পিরত্রাতা িহসােব পািঠেয়িছেলন৷
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করেত বািড় চেল েগল৷ 26 এই েদেখ সবাই খুব আশ্চযর্য্ হেয় েগল,
আর ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷ তারা ভয় ও ভিক্তেত পূণর্ হেয়
বলেত লাগল, “আজ আমরা এক িবস্ময়কর ঘটনা েদখলাম৷”

েলিবর যীশুেক অনুসরণ
(মিথ 9:9-13; মাকর্ 2:13-17)

27 এই ঘটনার পর যীশু েসখান েথেক বাইের েগেল কর আদায়
করার জায়গায় েলিব নােম একজন কর আদায়কারীেক বেস থাকেত
েদখেলন৷ যীশু তােক বলেলন, “আমার সেঙ্গ এস!” 28 আর েলিব
সব িকছু েফেল েরেখ উেঠ পড়েলন ও যীশুর সেঙ্গ চলেলন৷

29 যীশুর জনয্ েলিব তঁার বািড়েত একটা বড় েভােজর আেয়াজন
করেলন৷ তােদর সেঙ্গ অেনক কর আদায়কারী ও অনয্ানয্ আেরা
অেনেক েখেত বসল৷ 30 তখন ফরীশী ও তােদর বয্বস্থার িশক্ষকরা
যীশুর অনুগামীেদর কােছ অিভেযাগ কের বলল, “েতামরা েকন কর
আদায়কারী ও মন্দ েলাকেদর সেঙ্গ েভাজন পান কর?”

31 এর জবােব যীশু তােদর বলেলন, “সুস্থ েলােকেদর জনয্
িচিকৎসেকর প্রেয়াজন েনই; িকন্তু যারা অসুস্থ তােদর জনয্
িচিকৎসেকর দরকার আেছ৷ 32 আিম ধাির্মকেদর নয় িকন্তু মন্দ
েলাকেদর ডাকেত এেসিছ; েযন তারা পােপর পথ েথেক েফের৷”

যীশু উপবাস সম্পেকর্ প্রেশ্নর উত্তর িদেলন
(মিথ 9:14-17; মাকর্ 2:18-22)

33 তারা যীশুেক বলল, “েযাহেনর অনুগামীরা প্রায়ই প্রাথর্না ও
উপবাস কের, ফরীশীেদর অনুগামীরাও তা কের; িকন্তু আপনার
অনুগামীরা েতা সব সময়ই েভাজন পান করেছ৷”

34 যীশু তােদর বলেলন, “বর সেঙ্গ থাকেত িক েতামরা বর
যাত্রীেদর উেপাস কের থাকেত বলেত পার? 35 িকন্তু এমন সময়
আসেছ যখন বরেক তােদর কাছ েথেক সিরেয় েনওয়া হেব আর েসই
সময় তারা উেপাস করেব৷”

36 িতিন তােদর কােছ একিট দৃষ্টান্ত িদেয় বলেলন, “নতুন জামা
েথেক একিট টুকেরা িঁছেড় িনেয় েকউ িক পুরােনা জামায় তািল েদয়?
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যিদ েকউ তা কের তেব েস তার নতুন জামািট িঁছড়ল, আবার েসই
েছঁড়া কাপেড়র টুকেরা পুরােনার সেঙ্গ মানােব না৷ 37 পুরােনা চামড়ার
থিলেত েকউ টাটকা দ্রাক্ষারস রােখ না, রাখেল টাটকা দ্রাক্ষারস
চামড়ার থিলিট ফািটেয় েদেব তােত রস ও পেড় যােব আর থিল ও নষ্ট
হেব৷ 38 টাটকা দ্রাক্ষারস নতুন চামড়ার থিলেত রাখাই উিচত; 39আর
পুরােনা দ্রাক্ষারস পান করার পর েকউ টাটকা দ্রাক্ষারস পান করেত
চায় না, কারণ েস বেল �পুরাতনটাই ভাল৷� ”

6
যীশুই িবশ্রামবােরর প্রভু
(মিথ 12:1-8; মাকর্ 2:23-28)

1 েকান এক িবশ্রামবাের যীশু একিট শসয্ েক্ষেতর মধয্ িদেয়
যািচ্ছেলন৷ তঁার িশষয্রা শীষ িঁছেড় হােত েমেড় েমেড় খািচ্ছেলন৷
2 এই েদেখ কেয়কজন ফরীশী বলল, “েয কাজ করা িবশ্রামবাের
িবিধ-সম্মত নয় তা েতামরা করছ েকন?”

3 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “দায়ূদ ও তঁার সঙ্গীেদর যখন
িখেদ েপেয়িছল তখন তঁারা িক কেরিছেলন তা িক েতামরা পড় িন?
4 িতিন েতা ঈশ্বেরর গৃেহ ঢুেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ িনেবিদত রুিট িনেয়
েখেয়িছেলন,আর তঁার সঙ্গীেদর তা িদেয়িছেলন, যা যাজক ছাড়া অনয্
কােরা খাওয়া িবিধ-সম্মত িছল না৷” 5 যীশু তােদর আরও বলেলন,
“মানবপুত্রই িবশ্রামবােরর প্রভু৷”

িবশ্রামবাের যীশু এক বয্িক্তেক সুস্থ করেলন
(মিথ 12:9-14; মাকর্ 3:1-6)

6 আর এক িবশ্রামবাের িতিন সমাজ-গৃেহ িগেয় িশক্ষা িদেত
লাগেলন৷ েসখােন একজন েলাক িছল যার ডান হাতিট শুিকেয়
িগেয়িছল৷ 7 িতিন তােক িবশ্রামবাের সুস্থ কেরন িক না েদখার জনয্
বয্বস্থার িশক্ষকরা ও ফরীশীরা তঁার ওপর নজর রাখিছল, েযন তারা
যীশুর িবরুেদ্ধ েদাষ েদবার েকান সূত্র খঁুেজ পায়৷ 8 যীশু তােদর
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মেনর িচন্তা জানেতন, তাইেয েলাকিটর হাত শুিকেয় িগেয়িছল
তােক বলেলন, “তুিম সকেলর সামেন উেঠ দঁাড়াও!” তখন েসই
েলাকিট সকেলর সামেন উেঠ দঁাড়াল৷ 9 যীশু তােদর বলেলন, “আিম
েতামােদর একটা প্রশ্ন কির, িবশ্রামবাের িক করা িবিধসম্মত, ভাল করা
না ক্ষিত করা? কাউেক প্রােণ বঁাচােনা না ধ্বংস করা?”

10 চারপােশ তােদর সকেলর িদেক তািকেয় িতিন েলাকিটেক
বলেলন, “েতামার হাতখানা বাড়াও৷” েস তাই করেল তার হাত
সমূ্পণর্ স্বাভািবক হেয় েগল৷ 11 িকন্তু ফরীশী ও বয্বস্থার িশক্ষকরা
রােগ জ্বলেত লাগল৷ তারা িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা করেত লাগল,
“যীশুর প্রিত িক করা হেব?”

যীশু বােরাজন েপ্রিরতেক মেনানীত করেলন
(মিথ 10:1-4; মাকর্ 3:13-19)

12 যীশু েসই সময় একবার প্রাথর্না করার জনয্ একিট পবর্েত
েগেলন৷ সারা রাত ধের ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্নায় কাটােলন৷ 13 সকাল
হেল িতিন তঁার অনুগামীেদব িনেজর কােছ ডাকেলন ও তঁােদর মধয্
েথেক বােরাজনেক মেনানীত কের তঁােদর “েপ্রিরত” পেদ িনেয়াগ
করেলন৷ তঁারা হেলন,

14 িশেমান যার নাম রাখেলন িতিন িপতর
আর তঁার ভাই আিন্দ্রয়,
যােকাব
ও েযাহন
আর িফিলপ
ও বথর্লময়,
15 মিথ,
েথামা,
আলেফেয়র েছেল যােকাব,
িশেমান েয িছল েদশ ভক্ত দেলর েলাক৷
16 যােকােবর েছেল িযহূদা
আর িযহূদা ঈষ্কিরেয়াতীয়, েয পের িবশ্বাসঘাতেক পিরণত হেয়িছল৷



লূক 6:17 xxviii লূক 6:24

যীশু িশক্ষা িদেলন ও আেরাগয্দান করেলন
(মিথ 4:23-25; 5:1-12)

17 যীশু তঁার েপ্রিরতেদর* সেঙ্গ িনেয় পবর্ত েথেক েনেম একটা
সমতল জায়গায় িগেয় দঁাড়ােলন৷ েসখােন তঁার আেরা অনুগামী এেস
জেড়া হেয়িছল৷ সমস্ত িযহূদা েজরুশােলম এবং েসার সীেদােনর সমুদ্র
উপকূলবতীর্ অঞ্চল েথেক িবস্তর েলাক তঁার কােছ এেস জড় হল৷
18 তঁারা তার কথা শুনেত ও তােদর েরাগ-বয্ািধ েথেক সুস্থ হেত তঁার
কােছ এেসিছল৷ যঁারা মন্দ আত্মার প্রেকােপ কষ্ট পািচ্ছল তারাও সুস্থ
হল৷ 19 সকেলই তঁােক স্পশর্ করার েচষ্টা করেত লাগল, কারণ তঁার
মধয্ েথেক শিক্ত বার হেয় তােদর আেরাগয্ দান করিছল৷

20 যীশু তঁার অনুগামীেদর িদেক তািকেয় বলেত লাগেলন,

“দিরেদ্ররা েতামরা ধনয্,
কারণ ঈশ্বেরর রাজয্ েতামােদরই৷

21 েতামরা এখন যারা কু্ষিধত, তারা ধনয্
কারণ েতামরা পিরতৃপ্ত হেব৷

েতামরা এখন যারা েচােখর জল েফলছ, তারা ধনয্,
কারণ েতামরা আনন্দ করেব৷

22 “ধনয্ েতামরা যখন মানবপুেত্রর েলাক বেল অেনয্রা েতামােদর
ঘৃণা কের, সমাজচুয্ত কের, অপমান কের, েতামােদর নাম মুেখ
আনেত চায় না এবং েতামােদর িকছুেতই েমেন িনেত পাের না৷
23 েসই িদন েতামরা আনন্দ করেব, আনেন্দ নৃতয্ করেব কারণ
েদখ স্বেগর্ েতামােদর জনয্ পুরস্কার সিঞ্চত আেছ৷ ওেদর পূবর্পুরুষরা
ভাববাদীেদর সেঙ্গ এই রকমই বয্বহার কেরেছ৷

24 “িকন্তু ধনী বয্িক্তরা, িধক্ েতামােদর,
* 6:17: েপ্রিরত েপ্রিরত তােদরই বলা হত, যােদর যীশু তঁার কােজর িবেশষ সহায়ক
িহসােব মেনানীত কেরিছেলন৷
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কারণ েতামরা েতা এখনই সুখ পাচ্ছ৷
25 েতামরা যারা আজ পিরতৃপ্ত, িধক্ েতামােদর,

কারণ েতামরা কু্ষধাতর্ হেব৷
েতামরা যারা আজ হাসছ, িধক্ েতামােদর,

কারণ েতামরা কঁাদেব, েশাক করেব৷

26 “িধক্ েতামােদর যখন সব েলাক েতামােদর প্রশংসা কের,
কারণ এই সব েলাকেদর পূবর্পুরুষরা ভণ্ড ভাববাদীেদরও প্রশংসা
করত৷

শত্রুেদর ভালবােসা
(মিথ 5:38-48; 7:12)

27 “েতামরা যারা শুনছ, আিম িকন্তু েতামােদর বলিছ, েতামরা
েতামােদর শত্রুেদর ভালেবেসা৷ যারা েতামােদর ঘৃণা কের, তােদর
মঙ্গল কেরা৷ 28 যারা েতামােদর অিভশাপ েদয়, তােদর আশীবর্াদ
কেরা৷ যারা েতামােদর সেঙ্গ দুবর্য্বহার কের, তােদর জনয্ প্রাথর্না
কেরা৷ 29 েকউ যিদ েতামার একগােল চড় মাের, তার কােছ অপর
গালিট বািড়েয় দাও৷ েকউ যিদ েতামার চাদর েকেড় েনয়, তােক
েতামার জামািটও িনেত দাও৷ 30 েতামার কােছ েয চায় তােক দাও৷
আর েতামার েকান িজিনস যিদ েকউ েনয়, তেব তা েফরত েচও না৷
31অেনয্র কাছ েথেক তুিম েযমন বয্বহার েপেত চাও, তােদর সেঙ্গও
তুিম েতমিন বয্বহার কেরা৷

32 “যারা েতামােদর ভালবােস, েতামরা যিদ েকবল তােদরই
ভালবাস, তেব তােত প্রশংসার িক আেছ? কারণ পাপীরাও েতা একই
রকম কের৷ 33 যারা েতামােদর উপকার কের, েতামরা যিদ েকবল
তােদরই উপকার কর, তােত প্রশংসার িক আেছ? পাপীরাও েতা তাই
কের৷ 34 যারা ধার েশাধ করেত পাের এমন েলাকেদরই যিদ েকবল
েতামরা ধার দাও, তেব তােত প্রশংসার িক আেছ? এমন িক পাপীরাও
তা িফের পাবার আশায় তােদর মেতা পাপীেদর ধার েদয়৷

35 “িকন্তু েতামরা েতামােদর শত্রুেদর ভালেবেসা, তােদর মঙ্গল
কেরা, আর িকছুই িফের পাবার আশা না েরেখ ধার িদও৷ তাহেল
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েতামােদর মহাপুরস্কার লাভ হেব, আর েতামরা হেব পরেমশ্বেরর
সন্তান, কারণ িতিন অকৃতজ্ঞ ও দুষ্টেদর প্রিতও দয়া কেরন৷
36 েতামােদর িপতা েযমন দয়ালু েতামরাও েতমন দয়ালু হও৷

িনেজেদর িদেক তাকাও
(মিথ 7:1-5)

37“অপেরর িবচার কেরা না, তাহেল েতামােদরও িবচােরর সমু্মখীন
হেত হেব না৷ অপেরর েদাষ ধেরা না, তাহেল েতামােদরও েদাষ ধরা
হেব না৷ অনয্েক ক্ষমা কেরা, তাহেল েতামােদরও ক্ষমা করা হেব৷
38দান কর, প্রিতদান তুিমও পােব৷ তারা েতামােদর অেনক েবশী কের,
েচেপ েচেপ, ঝঁািকেয় ঝঁািকেয় উপেচ েদেব৷ কারণ অনয্েদর জনয্ েয
মােপ েমেপ িদচ্ছ, েসই মােপই েতামােদর েমেপ েদওয়া হেব৷”

39 যীশু তােদর কােছ আর একিট দৃষ্টান্ত িদেলন, “একজন অন্ধ িক
অনয্ একজন অন্ধেক পথ েদখােত পাের? তাহেল িক তারা উভেয়ই
গেতর্ পড়েব না? 40 েকান ছাত্র তার িশক্ষেকর উেদ্ধর্ নয়; িকন্তু িশক্ষা
সমূ্পণর্ হেল প্রেতয্ক ছাত্র তার িশক্ষেকর মেতা হেত পাের৷

41 “েতামার ভাইেয়র েচােখ েয কুেটা আেছ তুিম েসটা েদখছ,
িকন্তু েতামার িনেজর েচােখ েয তক্তা আেছ েসটা েদখছ না, েকন?
42 েতামার িনেজর েচােখ েয তক্তা আেছ তা যখন লক্ষয্ করছ না,
তখন েকমন কের েতামার ভাইেক বলেত পার, �ভাই েতামার েচােখ
েয কুেটাটা আেছ, এস তা বার কের িদই৷� েকন তুিম একথা বল?
ভণ্ড প্রথেম েতামার িনেজর েচাখ েথেক তক্তা বার কের েফল, আর
তেবই েতামার ভাইেয়র েচােখ েয কুেটা আেছ, তা বার করার জনয্
স্পষ্ট কের েদখেত পােব৷

দু�প্রকার ফল
(মিথ 7:17-20; 12:34-35)

43 “এমন েকান ভাল গাছ েনই যােত খারাপ ফল ধের,আবার এমন
েকান খারাপ গাছ েনই যােত ভাল ফল ধের৷ 44 প্রেতয্ক গাছেক তার
ফল িদেয়ই েচনা যায়৷ েলােক কঁাটা-েঝাপ েথেক ডুমুর ফল েতােল না,
বা বুেনা েঝাপ েথেক দ্রাক্ষা সংগ্রহ কের না৷ 45 সৎ েলােকর অন্তেরর
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ভাল ভাণ্ডার েথেক ভাল িজিনসই বার হয়৷ আর দুষ্ট েলােকর মন্দ
অন্তর েথেক মন্দ িবষয়ই বার হয়৷ মানুেষর অন্তের যা থােক তার মুখ
েস কথাই বেল৷

দু�প্রকার েলাক
(মিথ 7:24-27)

46 “েতামরা েকন আমােক �প্রভু, প্রভু� বেল ডাক, অথচ আিম যা
বিল তা কর না? 47 েয েকউ আমার কােছ আেস ও আমার কথা
শুেন েসসব পালন কের, েস কার মেতা? 48 েস এমন একজন
েলােকর মেতা, েয বািড় ৈতরী করেত গভীর ভােব খঁুেড় পাথেরর ওপর
িভত গঁাথল৷ তাই যখন বনয্া এল, তখন নদীর জেলর েঢউ এেস েসই
বািড়িটেত আঘাত করল, িকন্তু তা নড়ােত পারল না, কারণ তার িভত
িছল মজবুত৷

49 “েয আমার কথা েশােন অথচ েসই মেতা কাজ না কের, েস
এমন একজন েলােকর মেতা, েয মািটর উপর িভত ছাড়াই বািড় ৈতরী
কেরিছল৷ পের নদীর েস্রাত এেস তােত আঘাত করেল তখনই বািড়টা
েভেঙ্গ পড়ল এবং এেকবাের ধ্বংস হেয় েগল৷”

7
একজন দাসেক যীশু সুস্থ করেলন
(মিথ 8:5-13; েযাহন 4:43-54)

1 যীশু েলাকেদর যা বলেত েচেয়িছেলন তা বলা েশষ কের
কফরনাহূম শহের েগেলন৷ 2 েসখােন একজন েরামীয় শতপিতর
এক ক্রীতদাস গুরুতর অসুেখ মরনাপন্ন হেয়িছল৷ এই ক্রীতদাসিট
শতপিতর অিত িপ্রয় িছল৷ 3 শতপিত যখন যীশুর কথা শুনেত
েপেলন তখন ইহুদীেদর কেয়কজন েনতােক িদেয় যীশুর কােছ বেল
পাঠােলন, েযন যীশু এেস তার দােসর জীবন রক্ষা কেরন৷ 4 তঁারা
যীশুর কােছ এেস তােক িবেশষভােব অনুেরাধ কের বলেলন, “যঁার
জনয্ আপনােক এই কাজ করেত বলিছ, িতিন একজন েযাগয্ েলাক৷
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5 কারণ িতিন আমােদর েলাকেদর ভালবােসন, আর িতিন আমােদর
জনয্ একটা সমাজ-গৃহ িনমর্াণ কের িদেয়েছন৷”

6 তখন যীশু তােদর সেঙ্গ েগেলন৷ িতিন যখন েসই বািড়র
কাছাকািছ এেসেছন তখন েসই শতপিত তঁার বনু্ধেদর িদেয় বেল
পাঠােলন, “প্রভু আপিন আর কষ্ট করেবন না, কারণ আপিন েয
আমার বািড়েত আেসন তার েযাগয্ আিম নই৷ 7 এই কারেণই আিম
িনেজেক আপনার কােছ যাবার উপযুক্ত মেন কির না৷ আপিন েকবল
মুেখ বলুন তােতই আমার ঐ দাস ভাল হেয় যােব৷ 8 কারণ আিমও
একজেনর অধীেন কাজ কির, আর আমার অধীেনও ৈসিনকরা কাজ
কের৷ আিম যিদ কাউেক বিল �যাও� তখন েস যায়, আবার কাউেক
যিদ বিল �এস� তেব েস আেস৷ আর আিম যখন একজনেক বিল,
�এটা কর,� তখন েস তা কের৷”

9এই কথা শুেন যীশু আশ্চযর্য্ হেলন৷ েয সব েলাক ভীড় কের তঁার
িপছেন িপছেন আসিছল, তােদর িদেক িফের িতিন বলেলন, “আিম
েতামােদর বলিছ, এমন িক ইস্রােয়লীয়েদর মেধয্ও এত বড় িবশ্বাস
আিম কখনও েদিখিন৷”

10 েসনাপিত যােদর পািঠেয়িছেলন, তারা বািড় িফের িগেয় েদখল
েয েসই চাকর ভাল হেয় েগেছ৷

যীশু একজেনর জীবন দান করেলন
11 এর অল্প িদন পেরই যীশু নািয়ন্ নােম একিট নগেরর িদেক

যািচ্ছেলন৷ তঁার িশষয্রা এবং আরও অেনক েলাক তঁার সেঙ্গ সেঙ্গ
যািচ্ছল৷ 12 িতিন যখন েসই নগেরর ফটেকর কাছাকািছ এেসেছন,
তখন একজন মৃত েলাকেক বেয় িনেয় যাওযা হিচ্ছল৷ েসই মৃত
েলাকিট িছল তার িবধবা মােয়র একমাত্র পুত্র৷ েসই নগেরর অেনক
েলাক েসই িবধবার সেঙ্গ সেঙ্গ যািচ্ছল৷ 13 েসই িবধবােক েদেখ তার
জনয্ প্রভুর খুবইদয়া হল৷ িতিন তােক বলেলন, “তুিম েকঁেদা না৷”
14 তারপর িতিন কােছ এেস শেবর খাট ছঁুেলন, তখন যারা মৃতেদহ
বেয় িনেয় যািচ্ছল তারা দঁািড়েয় পড়ল৷ এমন সময় যীশু বলেলন,
“যুবক, আিম েতামায় বলিছ তুিম ওেঠা৷” 15তখন েসই েলাকিট উেঠ
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বসল, আর কথা বলেত শুরু করল৷ যীশু তখন তােক তার মােয়র
কােছ িফিরেয় িদেলন৷

16 এই েদেখ সকেলর মন ভয় ও ভিক্তেত পূণর্ হল৷ তারা ঈশ্বেরর
প্রশংসা কের বলেত লাগল, “আমােদর মেধয্ একজন মহান ভাববাদীর
আিবভর্ াব হেয়েছ৷” তারা আরও বলেত লাগল, “ঈশ্বর তঁার েলাকেদর
সাহাযয্ করেত এেসেছন৷”

17 যীশুর িবষেয় এই সব কথা িযহূিদয়া ও তার আশপােশর সব
জায়গায় ছিড়েয় পড়ল৷

েযাহেনর িজজ্ঞাসা
(মিথ 11:2-19)

18 বািপ্তস্মদাতা েযাহেনর অনুগামীরা এই সব ঘটনার কথা েযাহনেক
জানাল৷ তখন েযাহন তার দুজন অনুগামীেক েডেক 19 প্রভুর কােছ
িজেজ্ঞস কের পাঠােলন েয, “যঁার আগমেণর কথা আেছ আপিনই িক
েসই, না আমরা অনয্ কােরার জনয্ অেপক্ষা করব?”

20 েসই েলােকরা যীশুর কােছ এেস বলল, “বািপ্তস্মদাতা েযাহন
আপনার কােছ আমােদর িজেজ্ঞস করেত পািঠেয়েছন৷ �যঁার আসবার
কথা আপিনই িক েসই বয্িক্ত, না আমরা অনয্ কােরা অেপক্ষায়
থাকব?� ”

21 েসই সময় যীশু অেনক েলাকেক িবিভন্ন েরাগ ও বয্ািধ েথেক
সুস্থ করিছেলন, অশুিচ আত্মায় পাওয়া েলাকেদর ভাল করিছেলন,
আর অেনক অন্ধ েলাকেক দৃষ্টি শিক্ত দান করিছেলন৷ 22 তখন িতিন
তােদর প্রেশ্নর জবােব বলেলন, “েতামরা যা েদখেল ও শুনেল তা
িগেয় েযাহনেক বল৷ অন্ধরা েদখেত পােচ্ছ, েখঁাড়ারা হঁাটেছ, কুষ্ঠ
েরাগীরা সুস্থ হেচ্ছ, বিধররা শুনেছ, মরা মানুষ েবঁেচ উঠেছ; আর
দিরদ্ররা সুসমাচার শুনেত পােচ্ছ৷ 23 ধনয্ েসই েলাক, েয আমােক
গ্রহণ করার জনয্ মেন েকান িদ্বধা েবাধ কের না৷”

24 েযাহেনর কাছ েথেক যারা এেসিছল তারা চেল েগেল পর যীশু
সমেবত েসই েলাকেদর কােছ েযাহেনর িবষেয় বলেলন, “েতামরা
প্রান্তেরর মেধয্ িক েদখেত িগেয়িছেল? বাতােস একিট েবত গাছ
দুলেছ তাই? 25 তা না হেল িক েদখেত িগেয়িছেল? একজন েলাক
েবশ জমকােলা েপাশাক পরা? না৷ যারা দামী জামা কাপড় পের এবং
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িবলােস জীবন কাটায় তারা েতা প্রাসােদ থােক৷ 26 তেব েতামরা িক
েদখেত িগেয়িছেল? একজন ভাববাদীেক? হঁয্া, আিম েতামােদর
বলিছ, েতামরা যােক েদেখছ িতিন একজন ভাববাদীর েথেকও মহান৷
27 ইিন েসই েলাক যার িবষেয় েলখা হেয়েছ:

�েদখ, আিম েতামার আেগ আেগ আমার এক সহায়কেক পাঠািচ্ছ৷
েস েতামার আেগ িগেয় েতামার পথ প্রস্তুত করেব৷� মালািখ
3:1

28আিম েতামােদর বলিছ, স্ত্রীেলােকর গভর্ জাত সকল মানুেষর মেধয্
েযাহেনর েচেয় েশ্রষ্ঠ েকউ েনই, তবু ঈশ্বেরর রােজয্ কু্ষদ্রতম বয্িক্তও
েযাহেনর েচেয় মহান৷”

29 (যারা যীশুর প্রচার শুেনিছল, তােদর মেধয্ পাপীষ্ঠরা ও
কর আদায়কারীরাও েযাহেনর বািপ্তস্ম িনেয় স্বীকার করল েয ঈশ্বর
নয্ায়পরায়ণ৷ 30 িকন্তু ফরীশী ও বয্বস্থার িশক্ষকরা েযাহেনর কােছ
বািপ্তস্ম িনেত অস্বীকার কের তােদর জীবেন ঈশ্বেরর ইচ্ছােক অগ্রাহয্
করল৷)

31 “তাহেল আিম িকেসর সেঙ্গ এই যুেগর েলাকেদর তুলনা করব?
এরা েকমন ধরেণর েলাক? 32এরা েছাট েছেলেদর মেতা, যারা হােট
বেস এেক অপরেক বেল,

�আমরা েতামােদর জনয্ বঁািশ বাজালাম,
িকন্তু েতামরা নাচেল না৷

আমরা েতামােদর জনয্ েশাকগাথা গাইলাম,
িকন্তু েতামরা কঁাদেল না৷�

33 কারণ বািপ্তস্মদাতা েযাহন এেসেছন, িতিন রুিট খান না আর
দ্রাক্ষারস ও পান কেরন না, আর েতামরা বল, �ওেক ভূেত েপেয়েছ৷�
34 মানবপুত্র এেস পানাহার কেরন; আর েতামরা বল, �েদখ! ও
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েপটুক, মদয্পায়ী, আবার পাপী ও কর আদায়কারীেদর বনু্ধ৷� 35প্রজা
তার কােজর দ্বারাই প্রমাণ কের েয তা িনেদর্ াষ৷”

িশেমান ফরীশী
36 একিদন একজন ফরীশী তার বািড়েত যীশুেক িনমন্ত্রণ করল৷

তাই িতিন তার বািড়েত িগেয় েসখােন খাবার আসন িনেলন৷
37 েসই নগের একজন দুশ্চিরত্রা স্ত্রীেলাক িছল৷ ফরীশীর বািড়েত

যীশু েখেত এেসেছন জানেত েপের েস একটা েশ্বত পাথেরর িশিশেত
কের বহুমূলয্আতর িনেয় এল৷ 38 েস যীশুর িপছেন তঁার পােয়র কােছ
নতজানু হেয় েকঁেদ েকঁেদ েচােখর জেল তঁার পা িভজােত লাগল৷
তারপর েস তার মাথার চুল িদেয় তঁার পা মুিছেয় িদল, আর তঁার পােয়
চুমু িদেয় েসই আতর তঁার পােয় েঢেল িদল৷

39 েয ফরীশী যীশুেক িনমন্ত্রণ কেরিছল, এই েদেখ েস মেন মেন
বলল, “এই েলাকটা যিদ ভাববাদী হয় তেব িনশ্চয়ই বুঝেত পারত, েয
তার পা ছঁুেচ্ছ েস েক এবং িক ধরেণর স্ত্রীেলাক, এবং এও জানেত
পারত েয স্ত্রীেলাকিট পাপী৷”

40 এর জবােব যীশু তােক বলেলন, “িশেমান, েতামােক আমার
িকছু বলার আেছ৷”
িশেমান বলল, “েবশ েতা গুরু, বলুন৷”
41 যীশু বলেলন, “েকান এক মহাজেনর কােছ দুজন েলাক টাকা

ধারত৷ একজন পঁাচেশা রূেপার মুদ্রা আর একজন পঞ্চাশ রূেপার
মুদ্রা৷ 42 িকন্তু তারা েকউই ঋণ েশাধ করেত না পারােত িতিন দয়া
কের উভেয়র ঋণই মকুব কের িদেলন৷ এখন এেদর মেধয্ েক তঁােক
েবশী ভালবাসেব?”

43 িশেমান বলল, “আিম মেন কির যার েবশী ঋণ মকুব করা হল
েস-ই৷”
যীশু তােক বলেলন, “তুিম িঠক বেলছ৷” 44 এরপর যীশু েসই

স্ত্রীেলাকিটর িদেক িফের িশেমানেক বলেলন, “তুিম এই স্ত্রীেলাকিটেক
েদখছ? আিম েতামার বািড়েত এলাম আর তুিম আমায় পা েধাবার
জল পযর্ন্ত িদেল না৷ িকন্তু ও েচােখর জেল আমার পা ধুইেয় িদল
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আর িনেজর চুল িদেয় তা মুিছেয় িদল৷ 45 স্বাগত জানাবার প্রথা
অনুসাের তুিম আমায় চুমু িদেল না; িকন্তু আিম আসার পর েথেকই
েস আমার পােয় চুমু িদেয় চেলেছ৷ 46 তুিম আমার মাথায় েতল িদেয়
অিভেষক করেল না; িকন্তু েস আমার পােয় সুগিন্ধ আতর েঢেল তা
অিভিষক্তকরল৷ 47এেতই েবাঝা যায় েয েস েবশী ভালবাসা েদখােচ্ছ,
েসইজনয্ই আিম বলিছ, এর পাপ অেনক হেলও তা ক্ষমা করা হেয়েছ;
িকন্তু যােক অল্প ক্ষমা করা হয়, েস অল্প ভালবােস৷”

48 এরপর যীশু েসই স্ত্রী েলাকিটেক বলেলন, “েতামার পােপর
ক্ষমা হল৷”

49 যারা তঁার সেঙ্গ েখেত বেসিছল, তারা পরস্পর বলাবিল করেত
লাগল, “ইিন েক েয পাপ ক্ষমা কেরন?”

50 িকন্তু যীশু েসই স্ত্রী েলাকিটেক বলেলন, “েতামার িবশ্বাসই
েতামায় মুক্ত কেরেছ, েতামার শািন্ত েহাক্৷”

8
অনুগামীেদর সেঙ্গ যীশু

1 এরপর যীশু গ্রােম ও নগের নগের ঘুের ঈশ্বেরর রােজয্র
সুসমাচার প্রচার করেত লাগেলন; তঁার সেঙ্গ িছেলন েসই বােরাজন
েপ্রিরত৷ 2 এমন কেয়কজন স্ত্রীেলাকও তঁার সেঙ্গ িছেলন, যারা
নানারকম েরাগ বয্ািধ েথেক সুস্থ হেয়িছেলন ও অশুিচ আত্মার কবল
েথেক মুক্ত হেয়িছেলন৷ এঁেদর মেধয্ িছেলন মিরয়ম মগ্দলীনী, এর
মেধয্ েথেক যীশু সাতিট মন্দ আত্মা দূর কের িদেয়িছেলন৷ 3 রাজা
েহেরােদর বািড়র অধয্ক্ষ কূেষর স্ত্রী েশাশন্না ওআেরা অেনক স্ত্রীেলাক
িছেলন৷ যীশু ও তঁার িশষয্েদর েসবা যেত্নর জনয্ এঁরা িনেজেদর টাকা
খরচ করেতন৷

যীশু বীজ েবানার দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলেলন
(মিথ 13:1-17; মাকর্ 4:1-12)
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4 েসই সময় িবিভন্ন শহর েথেক দেল দেল েলাক এেস যীশুর কােছ
জেড়া হিচ্ছল, তখন যীশু তােদর উপেদশ িদেত িগেয় এই দৃষ্টান্তিট
বলেলন:

5 “একজন চাষী বীজ বুনেত েগল৷ েস যখন বীজ বুনিছল তখন
িকছু পেথর পােশ পড়ল, আর েলােক তা মািড়েয় েগল, পািখেত
তা েখেয় েগল৷ 6 িকছু বীজ পাথুের জিমর ওপর পড়ল, েসই
বীজগুেলা েথেক অঙু্কর বার হল বেট, িকন্তু মািটেত রস না থাকায়
তা শুিকেয় েগল৷ 7 িকছু বীজ েঝােপর মেধয্ পড়ল৷ কঁাটাগাছ েবেড়
উেঠ চারাগুিলেক েচেপ িদল৷ 8আবার িকছু বীজ ভাল জিমেত পড়ল,
েসগুিল েবেড় উঠেল যা েবানা হেয়িছল তার একেশা গুণ েবশী ফসল
হল৷”
এই কথা বলার পর িতিন িচৎকার কের বলেলন, “যার েশানবার

মত কান আেছ, েস শুনুক৷”
9 তঁার িশেষয্রা তঁােক এই দৃষ্টান্তিটর অথর্ িক তা িজেজ্ঞস করেলন৷
10 তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “ঈশ্বেরর রােজয্র িনগূঢ় তত্ত্ব

েতামােদর জানেত েদওয়া হেয়েছ; িকন্তু বািক সকেলর কােছ দৃষ্টােন্তর
মাধয্েম বলা হেয়েছ:

�েযন তারা েদেখও না েদেখ,
শুেনও না েবােঝ৷� িযশাইয় 6:9

যীশুর বীেজর দৃষ্টােন্তর বয্াখয্া
(মিথ 13:18-23; মাকর্ 4:13-20)

11 “দৃষ্টান্তিটর অথর্ এই, বীজ হল ঈশ্বেরর িশক্ষা৷ 12 েয বীজ পেথর
ধাের পেড়িছল তা এমন েলাকেদর েবাঝায়, যারা েশােন, তারপর
িদয়াবল এেস তােদর অন্তর েথেক ঈশ্বেরর িশক্ষা হরণ কের িনেয়
যায়, েযন তারা িবশ্বাস কের মুিক্ত না পায়৷ 13 েয বীজ পাথুের
জিমেত পেড়িছল তা এমন েলাকেদর েবাঝায়, যারা েশানার সেঙ্গ সেঙ্গ
আনেন্দর সেঙ্গ তা গ্রহণ কের; িকন্তু মািট না থাকােত তােদর েকান
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িশকড় গজায়িন৷ িকছু িদেনর জনয্ তারা িবশ্বাস কের বেট; িকন্তু কিঠন
পরীক্ষার সময় তারা িপিছেয় যায়৷

14 “কঁাটা েঝােপর মেধয্ েয বীজ পড়ল তা েসই সব েলাকেক
েবাঝায়, যারা েশােন; িকন্তু পের জগত সংসােরর িচন্তা ভাবনা, ধন-
সম্পিত্ত ও সুখেভােগর মেধয্ তা চাপা পেড় যায়, আর তারা কখনও
ভাল ফল উত্পন্ন কের না৷ 15 েয বীজ ভাল জিমেত পড়ল তা হেচ্ছ
েসই সব েলােকর প্রতীক যােদর অন্তর সতয্তা ও সরলতায় ভরা, তারা
যখন ঈশ্বেরর িশক্ষা েশােন তখন তা ধের রােখ, আর িস্থর েথেক
জীবেন ফল উত্পন্ন কের৷

েতামােদর েবাধশিক্ত বয্বহার কর
(মাকর্ 4:21-25)

16 “েকউ বািত েজ্বেল তা েকান পাত্র িদেয় েঢেক রােখ না, অথবা
খােটর নীেচ রােখ না৷ তার পিরবেতর্ েস তা বািতদােনর ওপরই রােখ,
েযন েভতের যারা আেস তারা আেলা েদখেত পায়৷ 17 এমন িকছু
লুকােনা েনই যা প্রকাশ পােব না, এমন িকছু েগাপন েনই যা জানা
যােব না িকংবা আেলায় ফুেট উঠেব না৷ 18 তাই িকভােব শুনছ তােত
মন দাও, কারণ যার আেছ তােক আেরা েদওয়া হেব৷ আর যার েনই
তার যা আেছ বেল েস মেন কের, তাও তার কাছ েথেক েকেড় েনওয়া
হেব৷”

যীশুর অনুগামীরাই তঁার পিরবার
(মিথ 12:46-50; মাকর্ 3:31-35)

19 এই সময় যীশুর মা ও ভাইরা তঁােক েদখেত এেসিছেলন; িকন্তু
ভীেড়র জনয্ তঁারা যীশুর কােছ েপৗছঁােত পারেলন না৷ 20 তখন
একজন েলাক তঁােক বলল, “আপনার মা ও ভাইরা বাইের দঁািড়েয়
আেছন, তঁারা আপনার সেঙ্গ েদখা করেত চান৷”

21 িকন্তু িতিন তােদর বলেলন, “তারাই আমার মা, আমার ভাই,
যঁারা ঈশ্বেরর িশক্ষা শুেন েসই অনুসাের কাজ কের৷”

যীশুর িশষয্রা তঁার ক্ষমতা প্রতয্ক্ষ করেলন
(মিথ 8:23-27; মাকর্ 4:35-41)
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22 েসই সময় একিদন যীশু তঁার িশষয্েদর সেঙ্গ িনেয় একিট
েনৗকায় উঠেলন৷ িতিন তঁােদর বলেলন, “চল, আমরা হ্রেদর ওপাের
যাই৷” তঁারা রওনা িদেলন৷ 23 েনৗকা চলেত থাকেল যীশু েনৗকার মেধয্
ঘুিমেয় পড়েলন৷ হ্রেদর মেধয্ হঠাৎ ঝড় উঠল আর তঁােদর েনৗকািট
জেল ভির্ত্ত হেয় েযেত লাগল, এেত তঁারা খুবই িবপেদ পড়েলন৷
24 তখন িশষয্রা যীশুর কােছ এেস তঁােক জািগেয় তুেল বলেলন,
“গুরু! গুরু! আমরা েয সিতয্ই ডুবেত বেসিছ৷”
তখন যীশু উেঠ েঝােড়া বাতাস ও তুফানেক ধমক িদেলন৷ সেঙ্গ

সেঙ্গ ঝড় ও তুফান েথেম েগল, আর সব িকছু শান্ত হল৷ 25 তখন
যীশু তঁার অনুগামীেদর বলেলন, “েতামােদর িবশ্বাস েকাথায়?”
িকন্তু তঁারা ভয় ও িবস্মেয় িবহ্বল হেয় িগেয়িছেলন৷ তঁারা পরস্পর

বলাবিল করেত লাগেলন, “ইিন েক েয ঝড় এবং সমুদ্রেক হুকুম
কেরন আর তারা তঁার কথা েশােন!”

ভূেত পাওয়া এক বয্িক্ত
(মিথ 8:28-34; মাকর্ 5:1-20)

26এরপর তঁারা গালীল হ্রেদর ওপাের েগরােসনীেদর অঞ্চেল িগেয়
েপৗছঁােলন৷ 27 যীশু যখন তীের নামেছন, েসই সময় েসই নগর েথেক
একজন েলাক তঁার সামেন এল৷ এই েলাকিটর মেধয্ অেনকগুেলা মন্দ
আত্মা িছল৷ বহুিদন ধের েস জামা কাপড় পরত না ও বািড়েত থাকত
না িকন্তু কবরখানায় থাকত৷

28-29 েস যীশুেক েদখেত েপেয় িচৎকার কের উঠল ও তঁার সামেন
এেস উপুড় হেয় পেড় িচৎকার কের বলেত লাগল, “পরেমশ্বেরর
পুত্র যীশু, আমােক িনেয় আপনার িক কাজ, আিম আপনােক িমনিত
করিছ, আমায় যন্ত্রণা েদেবন না৷” েস এই কথা বলল, কারণ যীশু
েসই ভূতেক তার মধয্ েথেক বার হেয় যাবার জনয্ হুকুম করেলন৷
েসই ভূত প্রায়ই েলাকটােক েচেপ ধরত, তােক েবিড় ও েশকল িদেয়
েবঁেধ রাখেলও তা িঁছেড় েফেল ভূত তােক প্রান্তের তািড়েয় িনেয় েযত৷

30 তখন যীশু তােক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার নাম িক?”
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েস বলল, “বািহনী!” (কারণ অেনকগুেলা ভূত একসেঙ্গ তার মেধয্
ঢুেকিছল৷) 31 তারা যীশুেক িমনিতর সুের বলল, েযন িতিন তােদর
রসাতেল যাওযার হুকুম না কেরন৷ 32 েসই সময় পাহােড়র ঢােল
একপাল শুেয়ার চরিছল৷ েসই ভূতরা যীশুেক িমনিত কের বলল েযন
িতিন তােদরেক ঐ শুেয়ােরর পােল েঢাকার অনুমিত েদন৷ যীশু তখন
তােদর েসই অনুমিত িদেলন৷ 33 তােত ভূতরা েসই েলাকিটর েভতর
েথেক েবিরেয় ঐ শুেয়ারগুেলার মেধয্ ঢুকল, আর েসই শুেয়ােরর
পাল হ্রেদর ঢাল িদেয় েজাের েদৗেড় িগেয় জেল ডুেব মরল৷

34 যারা শুেয়ােরর পাল চরািচ্ছল, এই ঘটনা েদেখ তারা েদৗেড়
িগেয় েসই নগের ও সারা েদেশ এই খবর িদল; 35আর িক হেয়েছ তা
েদখবার জনয্ েলাকরা বাইের এল৷ তারা যীশুর কােছ এেস েদখল,
যার মেধয্ েথেক ভূতগুেলা বার হেয়েছ েস কাপড় পের শান্তভােব
যীশুর পােয়র কােছ বেস আেছ৷ এই েদেখ তারা ভয় েপেয় েগল৷
36 যারা এই ঘটনা েদেখিছল তারা ঐ েলাকেদর কােছ বলল, েকমন
কের ঐ ভূেত পাওয়া েলাকিট সুস্থ হল৷ 37 তখন েগরােসনী অঞ্চেলর
সমস্ত েলাক যীশুেক তােদর কাছ েথেক চেল েযেত অনুেরাধ করল,
কারণ তারা ভীষণ ভয় েপেয় িগেয়িছল৷
তখন যীশু িফের যাবার জনয্ েনৗকায় উঠেলন৷ 38 তখন েয

েলাকিটর মধয্ েথেক ভূত বার হেয় িগেয়িছল, েস যীশুর সেঙ্গ যাবার
জনয্ িমনিত করেত লাগল৷ িকন্তু যীশু তােক অনুমিত িদেলন না৷
39 িতিন বলেলন, “তুিম বািড় িফের যাও; আর ঈশ্বর েতামার জনয্
যা কেরেছন তা সকলেক বল৷”
তখন েস েসখান েথেক চেল েগল, আর যীশু তার জনয্ যা

কেরেছন তা সারা শহর বেল েবড়ােত লাগল৷

মৃত বািলকােক জীবন দান ও স্ত্রীেলাকেক আেরাগয্দান
(মিথ 9:18-26; মাকর্ 5:21-43)

40 যীশু যখন িফের এেলন তখন এক িবরাট জনতা তঁােক স্বাগত
জানাল, কারণ তারা সকেল যীশুর িফের আসার অেপক্ষায় িছল৷
41-42 িঠক েসই সময় যায়ীর নােম একজন েলাক েসখােন এেলন, ইিন
েসখানকার সমাজগৃেহর েনতা৷ িতিন যীশুর পােয়র কােছ উপুড় হেয়
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পেড় তঁােক অনুেরাধ করেলন, েযন যীশু তঁার সেঙ্গ তঁার বািড়েত যান৷
কারণ তখন তঁার একমাত্র সন্তান, বােরা বছেরর েমেয়িট মৃতুয্শযয্ায়
িছল৷
যীশু যখন যািচ্ছেলন, েলােকরা তঁার চারিদেক ভীড় কের ধাক্কা-

ধািক্ক করেত লাগল৷ 43 েসই ভীেড়র মেধয্ একজন স্ত্রীেলাক িছল েয
বােরা বছর ধের রক্তস্রাব েরােগ ভুগিছল৷ িচিকৎসকেদর িপছেন েস
তার যথাসবর্স্ব বয্য় কেরিছল, িকন্তু েকউ তােক ভাল করেত পাের িন৷
44 েস যীশুর েপছন িদেক এেস তঁার েপাশােকর ঝালর স্পশর্ করল,
সেঙ্গ সেঙ্গ তার রক্তস্রাব বন্ধ হেয় েগল৷ 45তখন যীশু বলেলন, “েক
আমােক স্পশর্ করল?”
সবাই অস্বীকার করল, তখন িপতর বলেলন, “গুরু, েলােকরা

আপনার চারপােশ ধাক্কা-ধািক্ক কের আপনার ওপর পড়েছ৷”
46 িকন্তু যীশু বলেলন, “েকউ আমায় স্পশর্ কেরেছ! কারণ আিম

জািন আমার মেধয্ েথেক শিক্ত েবর হেয়েছ৷” 47 েসই স্ত্রীেলাকিট
যখন েদখল েয েস েকানমেতই এিড়েয় েযেত পারেব না, তখন
কঁাপেত কঁাপেত যীশুর কােছ এেস তার সামেন উপুড় হেয় পড়ল
এবং সকেলর সামেন বলল েকন েস যীশুেক স্পশর্ কেরেছ, আর
িকভােব সেঙ্গ সেঙ্গ ভাল হেয় েগেছ৷ 48তখন যীশু েসই স্ত্রীেলাকিটেক
বলেলন, “েতামার িবশ্বাসই েতামােক সুস্থ কেরেছ, েতামার শািন্ত
েহাক্◌্৷”

49 িতিন তখনও কথা বলেছন, এমন সময় সমাজ-গৃেহর েনতার
বািড় েথেক একজন এেস বলল, “আপনার েমেয় মারা েগেছ! গুরুেক
আর কষ্ট েদেবন না৷”

50 যীশু এই কথা শুনেত েপেয় সমাজ-গৃেহর েনতােক বলেলন,
“ভয় েপও না! েকবল িবশ্বাস কর, েস িনশ্চয়ই সুস্থ হেয় উঠেব৷”

51 যীশু েসই বািড়েত েপৗেঁছ িপতর, যােকাব, েযাহন ও েমেয়িটর
মা-বাবা ছাড়া আর কাউেক েসই ঘের ঢুকেত িদেলন না৷ 52 েসখােন
অেনক েলাক েমেয়িটর জনয্ েশাক করিছল ও কঁাদিছল৷ যীশু তােদর
বলেলন, “কান্না বন্ধ কর, কারণ ও েতা মের িন, ও ঘুেমােচ্ছ৷”

53 তঁার কথা শুেন েলােকরা হাসাহািস করেত লাগল, কারণ তারা
জানত েমেয়িট মারা েগেছ৷ 54 যীশু েমেয়িটর হাত ধের ডাক িদেলন,
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“খুকুমিন ওঠ!” 55 েসই মুহূেতর্ তার আত্মা িফের এল, আর েস উেঠ
দঁাড়াল৷ যীশু তােদরআেদশ করেলন, “েযন তােক িকছু েখেত েদওয়া
হয়৷” 56 েমেয়িটর মা বাবা খুবই অবাক হেয় িগেয়িছেলন৷ যীশু তােদর
বারণ করেলন েযন তারা এই ঘটনার কথা কাউেক না বেল৷

9
যীশু েসই বােরাজন েপ্রিরতেক পাঠােলন
(মিথ 10:5-15; মাকর্ 6:7-13)

1 যীশু েসই বােরাজন েপ্রিরতেক েডেক তঁােদর সব রকেমর ভূত
তাড়াবার ক্ষমতা ও নানান েরাগ ভাল করার ক্ষমতা িদেলন৷ 2 এরপর
িতিন তঁােদর ঈশ্বেরর রােজয্র িবষয় প্রচার করেত ও েরাগীেদর সুস্থ
করার জনয্ পাঠােলন৷ 3 িতিন তঁােদর বলেলন, “েতামরা যাত্রা পেথর
জনয্ িকছুই িনও না, পেথ যাবার জনয্ লািঠ, ঝুিল, খাবার বা টাকা
পয়সা িকছুই িনও না, এমন িক দুেটা জামাও না৷ 4 েয বািড়েত েতামরা
প্রেবশ করেব, েসই গ্রাম েছেড় না যাওয়া পযর্ন্ত েসই বািড়েতই েথেকা৷
5 েযখােন েলােকরা েতামােদর স্বাগত জানােব না েসখােন শহর েছেড়
অনয্ত্র যাবার সময় তােদর িবরুেদ্ধ প্রামািণক সাক্ষয্স্বরূপ েতামােদর
পােয়র ধূেলা েঝেড় েফেলা৷”

6 তখন তঁারা গ্রাম েথেক গ্রামান্তের েযেত েযেত ঈশ্বেরর রােজয্র
সুসমাচার প্রচার ও েরাগীেদর সুস্থ করেত লাগেলন৷

েহেরাদ যীশু সম্পেকর্ সিন্দহান
(মিথ 14:1-12; মাকর্ 6:14-29)

7 েসই সময় েয সব ঘটনা ঘটিছল রাজয্পাল েহেরাদ তা শুেন খুবই
িবচিলত হেয় পড়েলন৷ কারণ েকউ েকউ বলিছল, “েযাহন আবার
েবঁেচ উেঠেছন৷” 8আবার অেনেক বলিছল, “এলীয় পুনরায়আিবভূর্ ত
হেয়েছন৷” েকউ েকউ বলিছল, “প্রাচীনকােলর, ভাববাদীেদর মেধয্
েকান একজন পুনরায় মৃতেদর মধয্ েথেক উত্থািপত হেয়েছন৷” 9 িকন্তু
েহেরাদ বলেলন, “আিম েযাহেনর মাথা েকেট েফেলিছ; িকন্তু যার
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িবষেয় আিম এসব কথা শুনিছ, এ তেব েক?” আর িতিন যীশুেক
েদখবার েচষ্টা করেত লাগেলন৷

যীশু পঁাচ হাজােরর েবশী েলাকেক খাওয়ােলন
(মিথ 14:13-21; মাকর্ 6:30-44; েযাহন 6:1-14)

10 েপ্রিরতরা িফের এেস তঁারা িক িক কেরেছন তা যীশুেক
জানােলন৷ তখন যীশু তঁােদর িনেয় িনভৃেত ৈবৎৈসদা নগের চেল
েগেলন৷ 11 িকন্তু েলােকরা জানেত েপের েগল েয িতিন েকাথায়
যােচ্ছন, আর তারা যীশুর িপছু িপছু চলল৷ যীশুও তােদর সাদের গ্রহণ
কের তােদর কােছ ঈশ্বেরর রােজয্র িবষেয় বলেলন, আর েয সব
েলােকর েরাগ-বয্ািধ ভাল হবার প্রেয়াজন িছল, তােদর সুস্থ করেলন৷

12 িদন প্রায় েশষ হেয় আসেছ, এমন সময় েসই বােরাজন েপ্রিরত
যীশুর কােছ িফের এেস বলেলন, “আমরা েযখােন আিছ এটা একটা
িনজর্ ন স্থান, তাই এই েলাকেদর িবদায় িদন েযন এরা আশপােশর
গ্রােম িগেয় িনেজেদর জনয্ থাকবার স্থান ও খাবার েজাগাড় কের
িনেত পাের৷”

13 িকন্তু যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরাই এেদর েখেত দাও৷”
িকন্তু তারা বলেলন, “আমােদর কােছ েতা পঁাচখানা রুিটআর দুেটা

মাছ ছাড়া আর িকছুই েনই৷ আমরা িগেয় িক এই সব েলাকেদর জনয্
খাবার িকেন আনব?” 14 (েসখােন পুরুষ মানুষই িছল প্রায় পঁাচ
হাজার৷)
িকন্তু যীশু তঁার িশষয্েদর বলেলন, “ওেদরেক এক এক দেল

পঞ্চাশ জন কের বিসেয় দাও৷”
15 তারা েসই রকমই করেলন; তােদর সকলেকই বিসেয় িদেলন৷

16এরপর যীশু েসই পঁাচখানা রুিট ও দুেটা মাছ িনেয় েসগুেলার জনয্
স্বেগর্র িদেক তািকেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন৷ পের িতিন েসগুেলােক
টুকেরা টুকেরা কের তা পিরেবশন করার জনয্ িশষয্েদর হােত িদেলন৷
17সকেল েবশ তৃিপ্ত কের েখল, বািক যা পেড় রইল তা একসেঙ্গ জড়
করেল বােরািট টুকির ভের েগল৷
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যীশুই খ্রীষ্ট
(মিথ 16:13-19; মাকর্ 8:27-29)

18 একিদন যীশু েকান এক জায়গায় িনভৃেত প্রাথর্না করিছেলন৷
তঁার িশষয্রা েসখােন এেল িতিন তঁােদর িজেজ্ঞস করেলন, “েলােকরা
িক বেল, আিম েক?”

19 তঁারা বলেলন, “েকউ েকউ বেল আপিন বািপ্তস্মদাতা েযাহন,
েকউ বা বেল এলীয়, আবার েকউ েকউ বেল প্রাচীনকােলর
ভাববাদীেদর মেধয্ একজন েবঁেচ উেঠেছন৷”

20 িতিন তঁােদর বলেলন, “িকন্তু েতামরা িক বল, আিম েক?”
িপতর বলেলন, “ঈশ্বেরর েসই খ্রীষ্ট৷”
21 তখন িতিন তঁােদর সতকর্ কের িদেলন েযন একথা তঁারা কােরা

কােছ প্রকাশ না কেরন৷

যীশু বলেলন েয তঁােক মৃতুয্বরণ করেতই হেব
(মিথ 16:21-28; মাকর্ 8:30-9:1)

22 িতিন আেরা বলেলন, “মানবপুেত্রর অেনক দুঃখ ও যাতনা েভাগ
করার প্রেয়াজন আেছ; ইহুদী েনতারা, প্রধান যাজেকরা ও বয্বস্থার
িশক্ষকরা তঁােক প্রতয্াখয্ান করেব, তারা তঁােক হতয্া করেব; আর িতন
িদেনর মাথায় িতিন মৃতুয্েলাক েথেক পুনরুিত্থত হেবন৷”

23 পের িতিন তঁােদর সকেলর উেদ্দেশয্ বলেলন, “যিদ েকউ
আমার সেঙ্গ আসেত চায়, তেব েস িনেজেক অস্বীকার করুক; আর
প্রিতিদন িনেজর কু্রশ তুেল িনক এবং আমায় অনুসরণ করুক৷ 24 েয
েকউ িনেজর জীবন রক্ষা করেত চায় েস তা হারােব, িকন্তু েয েকউ
আমার জনয্ িনেজর জীবন হারায় েস তা রক্ষা করেব৷ 25 সমগ্র জগৎ 
লাভ কের েকউ যিদ িনেজেক ধ্বংস কের তেব তার িক লাভ হল?
26 যিদ েকউ আমার জনয্ ও আমার িশক্ষার জনয্ লজ্জা েবাধ কের,
তেব যখন মানবপুত্র িনজ মিহমায় এবং িপতা ও পিবত্র স্বগর্দূতেদর
মিহমায় আসেবন তখন িতিনও তার জনয্ লিজ্জত হেবন৷ 27 িকন্তু
আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, এখােন এমন কেয়কজন আেছ যঁারা
ঈশ্বেরর রাজয্ না েদখা পযর্ন্ত মৃতুয্র মুখ েদখেব না৷”
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েমািশ, এিলয়় ও যীশু
(মিথ 17:1-8; মাকর্ 9:2-8)

28 এইসব কথা বলার প্রায় আট িদন পর, িতিন িপতর, যােকাব ও
েযাহনেক িনেয় প্রাথর্না করার জনয্ একটা পবর্েত েগেলন৷ 29 যীশু
যখন প্রাথর্না করিছেলন, তখন তঁার মুেখর েচহারা অনয্রকম হেয়
েগল, তঁার েপাশাক আেলাক শুভ্র হেয় উঠল৷ 30 দুই বয্িক্ত, েমািশ
ও এলীয় মিহমািন্বত হেয় েসখােন এেস যীশুর সেঙ্গ কথা বলেত
লাগেলন৷ 31 তঁারা ঈশ্বেরর পিরকল্পনাঅনুযায়ী েজরুশােলেম িকভােব
যীশুর মৃতুয্ হেব তাই িনেয় কথা বলিছেলন৷ 32 িকন্তু িপতর ও তঁার
অনয্ সঙ্গীরা েসই সময় ঢুলেত ঢুলেত ঘুিমেয় পেড়িছেলন৷ তঁারা েজেগ
উেঠ যীশুেক মিহমািন্বত রূেপ েদখেত েপেলন, আর ঐ দুই বয্িক্তেক
যীশুর সেঙ্গ দঁািড়েয় থাকেত েদখেলন৷ 33 েসই বয্িক্তরা যখন যীশুর
কাছ েথেক চেল যািচ্ছেলন, তখন িপতর যীশুেক বলেলন, “গুরু,
ভােলাই হেয়েছেয আমরা এখােন আিছ৷ আমরা এখােন িতনেট কুটীর
ৈতরী কির, একটা আপনার জনয্, একটা েমািশর জনয্ আর একটা
এিলয়়র জনয্৷” িতিন জানেতন নােয িতিন িক বলিছেলন৷

34 িকন্তু িতিন যখন এইসব কথা বলিছেলন, েসই সময় এক খণ্ড
েমঘ এেস তঁােদর েঢেক েফলল, েমেঘর মেধয্ প্রেবশ কের তঁারা ভীত
হেলন৷ 35 েসই েমেঘর মধয্ েথেক এক রব েশানা েগল৷ েসই রব
বলল, “এই আমার পুত্র, আমার মেনানীত পাত্র, তঁার কথা েশান৷”

36 েসই রব িমিলেয় যাবার পরই েদখা েগল েকবল যীশু একা
েসখােন রেয়েছন আর িশষয্রা যা েদখেলন েস িবষেয় কাউেক িকছু
না বেল চুপ কের রইেলন৷

অশুিচ আত্মায় পাওয়া একিট বালকেক যীশু সুস্থ করেলন
(মিথ 17:14-18; মাকর্ 9:14-27)

37 পরিদন তঁারা পবর্ত েথেক েনেম এেল বহু েলাক যীশুর সেঙ্গ
েদখা করেত এল, 38 আর েসই সময় ঐ ভীেড়র মধয্ েথেক একিট
েলাক িচৎকার কের বলল, “গুরু, আিম আপনােক িমনিত করিছ
আপিন আমার এই একমাত্র সন্তােনর িদেক একটু েদখুন৷ 39 হঠাৎ ,
একটা অশুিচ আত্মা তােক ধের, আর েস িচৎকার করেত থােক৷ েসই
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আত্মা যখন তােক মুচেড় ধের তখন তার মুখ েথেক েফনা কাটেত
থােক৷ এটা সহেজ তােক েছেড় েযেত চায় না, তােক একবাের ঝঁাঝরা
কের েদয়৷ 40আিম আপনার িশষয্েদর কােছ িমনিত কেরিছলাম েযন
তঁারা ঐ অশুিচ আত্মােক তািড়েয় েদন, িকন্তু তঁারা পারেলন না৷”

41 যীশু বলেলন, “েহ অিবশ্বাসী ও পথভ্রষ্ট েলােকরা, আিম আর
কতকাল েতামােদর িনেয় ৈধযর্য্ ধরব, কতকালই বা েতামােদর সেঙ্গ
থাকব?” যীশু েলাকিটেক বলেলন, “েতামার েছেলেক এখােন
আন৷”

42 েছেলটা যখন আসিছল, তখন েসই ভূত তােক আছাড় মারল
আর তােত েস প্রবলভােব হাত-পা েছঁাড়াছঁুিড় করেত লাগল৷ যীশু েসই
অশুিচ আত্মােক ধমক িদেলন৷ তারপর েছেলিটেক সমূ্পণর্ সুস্থ কের
তার বাবার কােছ েফরত্ িদেলন৷ 43 ঈশ্বর েয কত মহান তা েদেখ
েলােকরা অবাক হেয় েগল৷

যীশু তঁার মৃতুয্ সম্পেকর্ বলেলন
(মিথ 17:22-23; মাকর্ 9:30-32)
যীশু যা করেলন তা েদেখ েলােকরা আশ্চযর্য্ হিচ্ছল, তখন যীশু

তঁার িশষয্েদর বলেলন, 44 “আিম েতামােদর যা বলিছ তা মন িদেয়
েশান, শীঘ্রই মানবপুত্রেক মানুেষর হােত সঁেপ েদওয়া হেব৷” 45 িকন্তু
এ কথার অথর্ িক িশষয্রা তা বুঝেত পারেলন না৷ এটা তঁােদর কােছ
গুপ্ত রেয় েগল, তাই তঁারা এর িকছুই উপলিদ্ধ করেত পারেলন না৷

েশ্রষ্ঠ বয্িক্ত
(মিথ 18:1-5; মাকর্ 9:33-37)

46 েসই সময়ই তঁােদর মেধয্ এই িবতেকর্ র সূত্রপাত হলেয েক
তােদর মেধয্ েশ্রষ্ঠ৷ 47 িকন্তু যীশু তঁােদর মেনাভাব বুঝেত েপের
একিট িশশুেক এেন িনেজর পােশ দঁাড় করােলন৷ 48 িতিন তঁােদর
বলেলন, “েয েকউ আমার নােম এই িশশুেক সাদের গ্রহণ কের,
েস আমােকই গ্রহণ কের; আরেয আমােক সাদের গ্রহণ কের, েস
আমােক িযিন পািঠেয়েছন তঁােকই গ্রহণ কের৷ েতামােদর মেধয্েয
সবেচেয় েছাট, েসই েশ্রষ্ঠ৷”
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েয েকউ েতামার িবপেক্ষ নয় েস েতামার পেক্ষ
(মাকর্ 9:38-40)

49 েযাহন বলেলন, “প্রভু আমরা আপনার নােম একজনেক ভূত
তাড়ােত েদেখিছ৷ েস আমােদর সঙ্গী নয় বেল আমরা তােক বারণ
কেরিছ৷”

50 িকন্তু যীশু তঁােক বলেলন, “তােক বারণ কেরা না, কারণ েয
েতামােদর িবপক্ষ নয়, েস েতামােদর সপক্ষ৷”

শমরীয় শহর
51 যীশুর স্বেগর্ যাবার সময় হেয় এেল িতিন িস্থর িচেত্ত

েজরুশােলেমর িদেক এিগেয় চলেলন৷ 52 িতিন তঁার েপৗছঁাবারআেগই
েসখােন িকছু বাতর্ বাহক পাঠােলন৷ তঁারা িগেয় শমরীয়েদর এক গ্রােম
উঠেলন, েযন যীশুর জনয্ সব িকছু বয্বস্থা করেত পােরন৷ 53 িকন্তু
যীশু েজরুশােলেম যােবন বেল িস্থর করায় শমরীয়রা তঁােক গ্রহণ
করল না৷ 54 যীশুর অনুগামী যােকাব ওেযাহন এই েদেখ বলেলন,
“প্রভু, আপিন িক চান েয এেদর ধ্বংস করার জনয্ আমরা আকাশ
েথেক আগুন নািমেয় আিন?”*

55 িকন্তু যীশু িফের দঁািড়েয় তােদর ধমক িদেলন৷† 56 তখন তঁারা
অনয্ গ্রােম েগেলন৷

যীশুেক অনুসরণ
(মিথ 8:19-22)

57 তঁারা যখন রাস্তা িদেয় যােচ্ছন, েসই সময় একজন েলাক যীশুেক
বলল, “আপিন েযখােনই যান না েকন আিমও আপনার সেঙ্গ যাব৷”

58 যীশু তােক বলেলন, “েশয়ােলর গতর্ আেছ, আকােশর
পািখেদরও বাসা আেছ, িকন্তু মানবপুেত্রর েকাথাও মাথা রাখার ঠঁাই
েনই৷”

59আর একজনেক িতিন বলেলন, “আমায় অনুসরণ কর৷” িকন্তু
* 9:54: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 54 যুক্ত করা হেয়েছ: “েযমন এিলয়়
কেরিছল?” † 9:55: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 55 যুক্ত করা হেয়েছ: এবং
“যীশু বলেলন, “েতামরা েকান্ আত্মার তা জান না৷ 56 মানবপুত্র আত্মােক ধ্বংস করেত
আেসন িন, িকন্ত এেসেছন রক্ষা করেত৷”
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েসই েলাকিট বলল, “আেগ িগেয় আমার বাবােক কবর িদেয়
আসেত িদন৷”

60 িকন্তু যীশু তােক বলেলন, “মৃতরাই তােদর মৃতেদর কবর েদেব৷
তুিম িগেয় বরং ঈশ্বেরর রােজয্র িবষয় েঘাষণা কর৷”

61আর একজন েলাক বলল, “প্রভু, আিম আপনার অনুসারী হব:
িকন্তু প্রথেম আমার বািড়র সকলেক িবদায় জািনেয় আসেত িদন৷”

62 িকন্তু যীশু তােক বলেলন, “লাঙ্গেল হাত েরেখ েয েপছন িফের
তাকায়, েস ঈশ্বেরর রােজয্র েযাগয্ নয়৷”

10
যীশু বাহাত্তর জন েলাকেক পাঠােলন

1 এরপর প্রভু আরও বাহাত্তর* জন েলাকেক মেনানীত করেলন৷
িতিন িনেজ েয সমস্ত নগের ও েয সমস্ত জায়গায় যােবন বেল িঠক
কেরিছেলন, েসই সব জায়গায় তঁােদর দুজন দুজন কের পািঠেয়
িদেলন৷ 2 িতিন তঁােদর বলেলন, “শসয্ প্রচুর হেয়েছ, িকন্তু তা কাটার
জনয্ মজুেরর সংখয্া অল্প, তাই শেসয্র িযিন মািলক তঁার কােছ প্রাথর্না
কর, েযন িতিন তঁার ফসল কাটার জনয্ মজুর পাঠান৷

3 “যাও! আর মেন েরেখা, েনকেড় বােঘর মেধয্ েভড়ার মেতাই
আিম েতামােদর পাঠািচ্ছ৷ 4 েতামরা টাকার বটুযা, থিল বা জুেতা সেঙ্গ
িনও না এবং পেথর মেধয্ কাউেক শুেভচ্ছা জািনও না৷ 5 েয বািড়েত
েতামরা প্রেবশ করেব েসখােন প্রথেম বলেব, �এই গৃেহ শািন্ত েহাক্!�
6 েসখােন যিদ শািন্তর পাত্র েকউ থােক, তেব েতামােদর শািন্ত তার
সহবতীর্ হেব৷ িকন্তু যিদ েসরকম েকউ না থােক, তাহেল েতামােদর
শািন্ত েতামােদর কােছ িফের আসেব৷ 7 েয বািড়েত যােব েসখােনই
েথেকা, আর তারা যা েখেত েদয় তাই েখও, কারণ েয কাজ কের েস
েবতন পাবার েযাগয্৷ এ বািড় েস বািড় কের ঘুের েবিড়ও না৷
* 10:1: বাহাত্তর েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত সত্তর েলখা আেছ: আবার েকান েকান
গ্রীক প্রিতিলিপেত বাহাত্তর সংখয্ািট পাওয়া যায়৷
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8 “েতামরা যখন েকান নগের প্রেবশ করেব তখন েসই নগেরর
েলােকরা যিদ েতামােদর স্বাগত জানায়, তেব েসখানকার েলােকরা
েতামােদর সামেন যা িকছু ধের, তা েখও৷ 9 েসই নগেরর েরাগীেদর
সুস্থ কেরা ও েসখানকার েলাকেদর বেলা, �ঈশ্বেরর রাজয্ েতামােদর
কােছ এেস পেড়েছ৷�

10 “েতামরা েকান নগের প্রেবশ করেল যিদ েসই নগেরর েলােকরা
েতামােদর স্বাগত না জানায়, তেব েসখানকার রাস্তায় েবিরেয় এেস
েতামরা েবাল, 11 �এমনিক েতামােদর নগেরর েয ধূেলা আমােদর
পােয় েলেগেছ তা আমরা েতামােদর িবরুেদ্ধ েঝেড় েফললাম; তেব
একথা েজেন েরেখা েয ঈশ্বেরর রাজয্ েতামােদর কােছ এেস েগেছ৷�
12 আিম েতামােদর বলিছ, েসই িদন এই নগেরর েথেক সেদােমর
েলাকেদর অবস্থা অেনক েবশী সহনীয় হেব৷

অিবশ্বাসীেদর উেদ্দেশয্ যীশুর সতকর্ বাণী
(মিথ 11:20-24)

13 “েকারাসীন িধক্ েতামােক! ৈবৎৈসদা িধক্ েতামােক!
েতামােদর মেধয্ েয সব অেলৗিকক কাজ করা হেয়েছ তা যিদ েসার ও
সীেদােন করা হত, তেব েসখানকার েলােকরা অেনক আেগই চেটর
বস্ত্র পের মাথায় ভস্ম িছিটেয় অনুতাপ করেত বসত৷ 14 যাইেহাক্,
িবচােরর িদেন েসার সীেদােনর অবস্থা বরং েতামােদর েচেয় অেনক
সহনীয় হেব৷ 15 তুিম কফরনাহূম! তুিম িক স্বগর্ পযর্ন্ত উন্নীত হেব? না!
েতামােক নরক পযর্ন্ত নামােনা যােব!

16 “যঁারা েতামােদর কথা েশােন, তারা আমারই কথা েশােন; আর
যঁারা েতামােদর অগ্রাহয্ কের, তারা আমােকই অগ্রাহয্ কের৷ যঁারা
আমােক অগ্রাহয্ কের, তারা িযিনআমােক পািঠেয়েছন তঁােকই অগ্রাহয্
কের৷”

শয়তােনর পতন
17 এরপর েসই বাহাত্তরজন আনেন্দর সেঙ্গ িফের এেস বলেলন,

“প্রভু, আপনার নােম এমন িক ভূতরাও আমােদর বশয্তা স্বীকার
কের!”
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18 তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “আিম শয়তানেক িবদুয্ত্ ঝলেকর
মেতা আকাশ েথেক পড়েত েদখলাম৷ 19 েশান! সাপ ও িবেছেক
পােয় দলবার ক্ষমতা আিম েতামােদর িদেয়িছ; আর েতামােদর শত্রুর
সমস্ত শিক্তর ওপের ক্ষমতাও আিম েতামােদর িদেয়িছ; েকান িকছুই
েতামােদর ক্ষিত করেত পারেব না৷ 20 তবু আত্মারা েয েতামােদর
বশীভূত হয়, এ েজেন আনন্দ কেরা না; িকন্তু স্বেগর্ েতামােদর নাম
েলখা হেয়েছ বেল আনন্দ কর৷”

িপতার িনকট যীশুর প্রাথর্না
(মিথ 11:25-27; 13:16-17)

21 িঠক েসই মুহূেতর্ পিবত্র আত্মার আনেন্দ পূণর্ হেয় যীশু বলেলন,
“িপতা, আিম েতামার প্রশংসা কির, কারণ স্বগর্ ও পৃিথবীর প্রভু, তুিম
এসব িবষয় জ্ঞানীগুণী ও বুিদ্ধমান েলাকেদর কােছ েগাপন েরেখ
িশশুেদর কােছ প্রকাশ কেরছ৷ হঁয্া, িপতা, এেতই েতামার আনন্দ৷

22 “আমার িপতা আমায় সবই িদেয়েছন৷ িপতা ছাড়া আর েকউ
জােন না পুত্র েক, আমার পুত্র ছাড়া আর েকউ জােন না িপতা েক৷
এছাড়া পুত্র যার কােছ িপতােক প্রকাশ করেত ইচ্ছা কেরন, েকবল
েস-ই জােন৷”

23 এরপর িশষয্েদর িদেক িফের িতিন একােন্ত তঁােদর বলেলন,
“েতামরা যা েদখছ, েয েচাখ তা েদখেত পায় তা ধনয্! 24 কারণ
আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা যা েদখছ, অেনক ভাববাদী ও রাজা
তা েদখার ইচ্ছা করেলও তা েদখেত পান িন; েতামরা যা শুনছ, তা
েশানার ইচ্ছা করেলও তঁারা তা শুনেত পান িন৷”

দয়ালু শমরীেয়র দৃষ্টান্তমূলক কািহনী
25এরপর একজন বয্বস্থার িশক্ষক যীশুেক পরীক্ষার ছেল িজজ্ঞাসা

করল, “গুরু,অনন্তজীবন লাভ করার জনয্আমায় িক করেত হেব?”
26যীশু তােক বলেলন, “িবিধ-বয্বস্থায় এ িবষেয় িক েলখা আেছ?

েসখােন তুিম িক পেড়ছ?”
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27 েস জবাব িদল, “ �েতামার সমস্ত অন্তর, মন, প্রাণ ও শিক্ত
িদেয় অবশয্ই েতামার প্রভু ঈশ্বরেক ভালবােসা৷�✡ আর �েতামার
প্রিতেবশীেক িনেজর মেতা ভালবােসা৷�✡”

28 তখন যীশু তােক বলেলন, “তুিম িঠক উত্তরই িদেয়ছ; ঐ সবই
কর, তাহেল অনন্ত জীবন লাভ করেব৷”

29 িকন্তু েস িনেজেক ধাির্মক েদখােত েচেয় যীশুেক িজেজ্ঞস
করল, “আমার প্রিতেবশী েক?”

30 এর উত্তের যীশু বলেলন, “একজন েলাক েজরুশােলম েথেক
িযরীেহার িদেক েনেম যািচ্ছল, পেথ েস ডাকােতর হােত ধরা পড়ল৷
তারা েলাকিটর জামা কাপড় খুেল িনেয় তােক মারেধার কের আধমরা
অবস্থায় েসখােন েফেল েরেখ চেল েগল৷

31 “ঘটনাক্রেম েসই পথ িদেয় একজন ইহুদী যাজক যািচ্ছল,
যাজক তােক েদখেত েপেয় পেথর অনয্ ধার িদেয় চেল েগল৷ 32 েসই
পেথ এরপর একজন েলবীয়† এল৷ তােক েদেখ েসও পেথর অনয্ ধার
িদেয় চেল েগল৷

33 “িকন্তু একজন শমরীয় ঐ পেথ েযেত েযেত েসই েলাকিটর
কাছাকািছ এল৷ েলাকিটেক েদেখ তার মমতা হল৷ 34 েস ঐ েলাকিটর
কােছ িগেয় তার ক্ষতস্থান দ্রাক্ষারস িদেয় ধুেয় তােত েতল েঢেল
েবঁেধ িদল৷ এরপর েসই শমরীয় েলাকিটেক তার িনেজর গাধার ওপর
চািপেয় একিট সরাইখানায় িনেয় এেস তার েসবা যত্ন করল৷ 35পেরর
িদন েসই শমরীয় দুিট েরৗপয্মুদ্রা বার কের সরাইখানার মািলকেক িদেয়
বলল, �এই েলাকিটর যত্ন করেবন আর আপিন যিদ এর েচেয় েবশী
খরচ কেরন, তেবআিম িফের এেসআপনােক তা েশাধ কের েদব৷� ”

36এখন বল, “এই িতন জেনর মেধয্ েসই ডাকাত দেলর হােত পড়া
েলাকিটর প্রকৃত প্রিতেবশী েক?”

37 েস বলল, “েয েলাকিট তার প্রিত দয়া করল৷”
তখন যীশু তােক বলেলন, “েস েযমন করল, যাও তুিম িগেয়

েতমন কর৷”
✡ 10:27: দ্রষ্টবয্ িদ্ব. িব. 6:5 ✡ 10:27: দ্রষ্টবয্ েলবীয় 19:18 † 10:32:
েলবীয় েলবীয় সম্প্রদায়ভুক্ত এক বয্িক্ত৷ িযিন মিন্দের ইহুদী যাজকেদর সাহাযয্ করেতন৷
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মিরয়ম ও মাথর্া
38 এরপর যীশু ও তঁার িশষয্রা েজরুশােলেমর পেথ েযেত েযেত

েকান এক গ্রােম প্রেবশ করেলন৷ েসখােন মাথর্া নােম একজন
স্ত্রীেলাক তঁােদর সাদর অভয্থর্না করেলন৷ 39 মিরয়ম নােম তঁার একিট
েবান িছল, িতিন যীশুর পােয়র কােছ বেস তঁার িশক্ষা শুনিছেলন৷
40 িকন্তু খাওয়া-দাওয়ার নানা রকম আেয়াজন করেত মাথর্া খুবই বয্স্ত
হেয় পেড়িছেলন৷ িতিন যীশুর কােছ এেস বলেলন, “প্রভু, আপিন
িক েদখেছন না, আমার েবান সমস্ত কাজ একা আমার ঘােড় েফেল
িদেয়েছ? ওেক বলুন ও েযন আমায় সাহাযয্ কের৷”

41 প্রভু তখন মাথর্ােক বলেলন, “মাথর্া, মাথর্া তুিম অেনক িবষয়
িনেয় বড়ই উিদ্বগ্ন ও িচিন্তত হেয় পেড়ছ৷ 42 িকন্তু েকবলমাত্র একটা
িবষেয়র প্রেয়াজন আেছ৷ আর মিরয়ম েসই উত্তম িবষয়িট মেনানীত
কেরেছ, যা তার কাছ েথেক কখনও েকেড় েনওয়া হেব না৷”

11
প্রাথর্নার িবষেয় যীশুর িশক্ষা
(মিথ 6:9-15)

1 যীশু এক জায়গায় প্রাথর্না করিছেলন৷ প্রাথর্না েশষ হেল পর
তঁার একজন িশষয্ এেস তঁােক বলেলন, “প্রভু, েযাহন েযমন তঁার
িশষয্েদর প্রাথর্না করেত িশিখেয়িছেলন, আপিনও েতমিন আমােদর
প্রাথর্না করেত েশখান৷”

2 তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরা যখন প্রাথর্না কর তখন
বেলা,

�িপতা, েতামার পিবত্র নােমর সমাদর েহাক্◌্,
েতামার রাজয্ আসুক৷
3 িদেনর আহার তুিম প্রিতিদন আমােদর দাও৷
4আমােদর পাপ ক্ষমা কর,

কারণ আমােদর িবরুেদ্ধ যঁারা অনয্ায় কেরেছ, আমরাও তােদর
ক্ষমা কেরিছ,
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আর আমােদর পরীক্ষায় পড়েত িদও না৷� ”

অনবরত যাঞ্চা কর
(মিথ 7:7-11)

5-6 এরপর যীশু তঁােদর বলেলন, “ধর, েতামােদর কােরা একজন
বনু্ধ আেছ৷ আর েস মাঝরােত তার কােছ িগেয় বলল, �বনু্ধ আমায়
খান িতেনক রুিট ধার দাও, কারণ আমার এক বনু্ধ যাত্রাপেথ এই মাত্র
আমার ঘের এেসেছ, তােক েখেত েদবার মেতা ঘের িকছু েনই৷� 7 েসই
েলাক যিদ ঘেরর েভতর েথেক উত্তর েদয়, �েদখ, আমায় িবরক্ত
কেরা না! এখন দরজা বন্ধ আেছ আর েছেলেমেয়েদর িনেয় আিম
শুেয় পেড়িছ৷ আিম এখন েতামােক িকছু েদবার জনয্ উঠেত পারব
না৷� 8আিম েতামােদর বলিছ, েস যিদ বনু্ধ িহসােব উেঠ তােক িকছু
না েদয়, তবু েলাকিট বার বার কের অনুেরাধ করেছ বেল েস উঠেব
ও তার যা দরকার তা তােক েদেব৷ 9 তাই আিম েতামােদর বলিছ,
েতামরা চাও, েতামােদর েদওয়া হেব, েখঁাজ েতামরা পােব৷ দরজায়
ধাক্কা দাও, েতামােদর জনয্ দরজা েখালা হেব৷ 10 কারণ যারা চায়,
তারা পায়৷ যারা েখঁাজ কের, তারা সন্ধান পায় আর যারা দরজায় ধাক্কা
েদয়, তােদর জনয্ দরজা েখালা হয়৷ 11 েতামােদর মেধয্ এমন বাবা
িক েকউ আেছ যার েছেল মাছ চাইেল েস তােক মােছর বদেল সাপ
েদেব? 12অথবা েছেল যিদ িডম চায় তেব তােক কঁাকড়ািবছা েদেব?
13 তাই েতামরা যিদ মন্দ প্রকৃিতর হেয়ও েতামােদর েছেলেমেয়েদর
ভাল ভাল িজিনস িদেত জান, তেব স্বেগর্র িপতার কােছ যঁারা চায়,
িতিনেয তােদর পিবত্র আত্মা েদেবন, এটা কত না িনশ্চয়৷”

ঈশ্বরই যীশুর ক্ষমতার উৎস
(মিথ 12:22-30; মাকর্ 3:20-27)

14 একসময় যীশু একজেনর মধয্ েথেক একটা েবাবা ভূতেক বার
কের িদেলন৷ েসই ভূত বার হেয় যাবার সেঙ্গ সেঙ্গ ঐ েলাকিট কথা
বলেত শুরু করল৷ এই েদেখ েলােকরা অবাক হেয় েগল৷ 15 িকন্তু
তােদর মেধয্ েকউ েকউ বলল, “ভূতেদর রাজা েবলসূ্বেলর সাহােযয্ই
ও ভূত তাড়ায়!”
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16আবার েকউ েকউ যীশুেক পরীক্ষা করবার জনয্ আকাশ েথেক
েকান িচহ্ন েদখােত বলল.৷ 17 িকন্তু িতিন তােদর মেনর কথা জানেত
েপের বলেলন, “েয রাজয্ আত্মকলেহ িনেজেদর মেধয্ ভাগ হেয়
যায়, েসই রাজয্ ধ্বংস হয়৷ আবার েকান পিরবার যিদ িনেজেদর মেধয্
ঝগড়া কের, তেব েসই পিরবারও েভেঙ্গ যায়৷ 18 তাই শয়তানও যিদ
িনেজর িবরুেদ্ধ িনেজ দঁাড়ায় তেব েকমন কের তার রাজয্ িটকেব?
আিম েতামােদর একথা িজেজ্ঞস করিছ কারণ েতামরা বলছ আিম
েবল্সবূেলর সাহােযয্ ভূত ছাড়াই৷ 19 িকন্তু আিম যিদ েবলসূ্বেলর
সাহােযয্ ভূত ছাড়াই, তেব েতামােদর অনুগামীরা কার সাহােযয্ তা
ছাড়ায়? তাই তারাই েতামােদর িবচার করুক৷ 20 িকন্তু আিম যিদ
ঈশ্বেরর শিক্তেত ভূতেদর ছাড়াই, তাহেল স্পষ্টই েবাঝা যােচ্ছ েয
ঈশ্বেরর রাজয্ েতামােদর কােছ ইিতমেধয্ই এেস পেড়েছ৷

21 “যখন েকান শিক্তশালী েলাক অস্ত্রশেস্ত্র সিজ্জত হেয় তার ঘর
পাহারা েদয়, তখন তার ধনসম্পদ িনরাপেদ থােক৷ 22 িকন্তু তার েথেক
পরাক্রান্ত েকান েলাক যখন তােক আক্রমণ কের পরাস্ত কের, তখন
িনরাপেদ থাকার জনয্ েয অস্ত্রশেস্ত্রর ওপর েস িনভর্ র কেরিছল, অনয্
শিক্তশালী েলাকিট েসগুেলা েকেড় েনয় আর ঐ েলাকিটর ঘেরর সব
িজিনসপত্র লুেট েনয়৷

23 “েয আমার পেক্ষ নয়, েস আমার িবপক্ষ৷ েয আমার সেঙ্গ
কুড়ায়়না, েস ছড়ায়়৷

শূনয্ ঘর
(মিথ 12:43-45)

24 “েকান অশুিচ আত্মা যখন েকান েলােকর মধয্ েথেক বাইের
আেস, তখন েস িবশ্রােমর েখঁােজ িনজর্ ন স্থােন েঘারােফরা কের আর
িবশ্রাম না েপেয় বেল, �েয ঘর েথেক আিম বাইের এেসিছ, েসখােনই
িফের যাব৷� 25 িকন্তু েসখােন িফের িগেয় েস যখন েদেখ েসই ঘরিট
পিরষ্কার করা হেয়েছ আর সাজােনা-েগাছােনা আেছ, 26 তখন েস
িগেয় তার েথেক আেরা দুষ্ট সাতটা আত্মােক িনেয় এেস ঐ ঘের
বসবাস করেত থােক৷ তাই ঐ েলােকর প্রথম দশা েথেক েশষ দশা
আেরা ভয়ঙ্কর হয়৷”
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প্রকৃত সুখী েলাক
27 যীশু যখন এইসব কথা বলিছেলন, তখন েসই ভীেড়র মধয্

েথেক একজন স্ত্রীেলাক িচৎকার কের বেল উঠল, “ধনয্ েসই মা,
িযিন আপনােক গেভর্ ধারণ কেরিছেলন, আর যঁার স্তন আপিন পান
কেরিছেলন৷”

28 িকন্তু যীশু বলেলন, “এর েথেকও ধনয্ তারা যারা ঈশ্বেরর িশক্ষা
েশােন ও তা পালন কের৷”

িচেহ্নর অেন্বষণ
(মিথ 12:38-42; মাকর্ 8:12)

29 এরপর যখন ভীড় বাড়েত লাগল, তখন যীশু বলেলন, “এ
যুেগর েলােকরা খুবই দুষ্ট, তারা েকবল অেলৗিকক িচেহ্নর েখঁাজ
কের৷ িকন্তু েযানার িচহ্ন ছাড়া তােদর আর েকান িচহ্ন েদখােনা হেব
না৷ 30 েযানা েযমন নীনবীয় েলাকেদর কােছ িচহ্নস্বরূপ হেয়িছেলন,
েতমিন এই যুেগর েলাকেদর কােছ মানবপুত্র হেবন৷

31 “দিক্ষণ েদেশর রাণী* িবচার িদেন উেঠ এই যুেগর েলাকেদর
িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করেবন ও তােদর েদাষী সাবয্স্ত করেবন৷ কারণ
শেলামেনর জ্ঞােনর কথা েশানার জনয্ িতিন পৃিথবীর প্রান্ত েথেক
এেসিছেলন, আর শেলামন এর েথেক মহান একজন এখন এখােন
আেছন৷

32 “িবচার িদেন নীনবীয় েলােকরা এই যুেগর েলাকেদর িবরুেদ্ধ
উেঠ দঁাড়ােব, তারা এেদর ওপর েদাষােরাপ করেব, কারণ তারা
েযানার প্রচার শুেন অনুেশাচনা কেরিছল, আর এখন েযানার েথেক
মহান একজন এখােন আেছন৷

জগেতর আেলাস্বরূপ হও
(মিথ 5:15; 6:22-23)

33 “প্রদীপ েজ্বেল েকউ আড়ােল রােখ না বা ধামা চাপা িদেয় রােখ
না বরং তা বািতদােনর ওপেরই রােখ, েযন যারা ঘের আেস, তারা
আেলা েদখেত পায়৷ 34 েতামার েচাখ যিদ সুস্থ থােক, তেব েতামার
* 11:31: দিক্ষণ � রাণী অথর্াৎ  িশবার রাণী৷ িতিন ঈশ্বেরর জ্ঞান অজর্ েনর জনয্ এক
হাজার মাইল ভ্রমণ কেরিছেলন৷ দ্রষ্টবয্ 1 রাজাবিল 10:1-3
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সমস্ত েদহিট দীিপ্তময় হেব; িকন্তু তা যিদ মন্দ হয় তেব েতামার েদহ
অন্ধকারময় হেব৷ 35 তাই সাবধান, েতামার মেধয্েয আেলা আেছ তা
েযন অন্ধকার না হয়৷ 36 েতামার সারা েদহ যিদ আেলাকময় হয়, তার
মেধয্ যিদ এতটুকু অন্ধকার না থােক, তেব তা সমূ্পণর্ আেলািকত হেব,
িঠক েযমন বািতরআেলা েতামার ওপর পেড় েতামায়আেলািকত কের
েতােল৷”

যীশু ফরীশীেদর সমােলাচনা করেলন
(মিথ 23:1-36; মাকর্ 12:38-40; লূক 20:45-47)

37 যীশু এই কথা েশষ করেল একজন ফরীশী তার বািড়েত যীশুেক
খাওয়ার জনয্ িনমন্ত্রণ করল৷ তাই িতিন তার বািড়েত িগেয় খাবার
আসেন বসেলন৷ 38 িকন্তু েসই ফরীশী েদখল েয খাওয়ার আেগ প্রথা
মেতা যীশু হাত ধুেলন না৷ 39প্রভু তােক বলেলন, “েতামরা ফরীশীরা
থালা বািটর বাইেরটা পিরষ্কার কর, িকন্তু েভতের েতামরা দুষ্টতা ও
েলােভ ভরা৷ 40 েতামরা মূেখর্র দল! েতামরা িক জান না িযিন বাইেরটা
কেরেছন িতিন েভতরটাও কেরেছন? 41 তাই েতামােদর থালা বািটর
েভতের যা িকছু আেছ তা দিরদ্রেদর িবিলেয় দাও, তাহেল সবিকছুই
েতামােদর কােছ সমূ্পণর্ শুিচ হেয় যােব৷

42“িকন্তু হায়,ফরীশীরা িধক্ েতামােদর কারণ েতামরা পুিদনা, ধেন
ও বাগােনর অনয্ানয্ শােকর দশমাংশ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কের
থাক, িকন্তু নয্ায়িবচার ও ঈশ্বেরর প্রিত েপ্রেমর িবষয়িট অবেহলা কর৷
িকন্তু প্রথম িবষয়গুিলর সেঙ্গ সেঙ্গ েশেষরগুিলও েতামােদর জীবেন
পালন করা কতর্ বয্৷

43“িধক্ ফরীশীরা! েতামরা সমাজ-গৃেহ সম্মািনতআসনআর হােট
বাজাের সকেলর সশ্রদ্ধ অিভবাদন েপেত কত না ভালবাস৷ 44 িধক্
েতামােদর! েতামরা মােঠর মােঝ িমেশ থাকা কবেরর মেতা, েলােকরা
না েজেন যার ওপর িদেয় েহঁেট যায়৷”

45 একজন বয্বস্থার িশক্ষক এর উত্তের যীশুেক বলেলন, “গুরু,
আপিন এসব যা বলেলন, তার দ্বারা আমােদরও অপমান করেলন৷”

46 তখন যীশু তােক বলেলন, “েহ বয্বস্থার িশক্ষকরা, িধক্
েতামােদর, েতামরা েলাকেদর ওপর এমন ভারী েবাঝা চািপেয় দাও
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যা তােদর পেক্ষ গ্রহণ করা অসম্ভব; আর েতামরা িনেজরা েসই ভার
বইবার জনয্ সাহাযয্ করেত তােত একটা আঙু্গল পযর্ন্ত েছায়াও না৷
47 িধক্ েতামােদর, কারণ েতামরা ভাববাদীেদর সমািধগুহা েগঁেথ
থােকা; আর এই সব ভাববাদীেদর েতামােদর পূবর্পুরুেষরাই হতয্া
কেরিছল৷ 48 তাই এই কাজ কের েতামরা এই সাক্ষয্ই িদচ্ছ েয
েতামােদর পূবর্পুরুষরা েয কাজ কেরিছল তা েতামরা িঠক বেল েমেন
িনচ্ছ৷ কারণ তারা ওেদর হতয্া কেরিছল আর েতামরা ওেদর সমািধ
গুহা রচনা করছ৷ 49এই কারেণই ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা বলেছ, �আিম তােদর
কােছেয ভাববাদী ও েপ্রিরতেদর পাঠােবা, তােদর মেধয্ কাউেক
কাউেক তারা হতয্া করেব, কাউেক বািনযর্াতন করেব৷�

50 “েসই জনয্ই জগৎ সৃষ্টির শুরু েথেক আজ পযর্ন্ত যত ভাববাদী
হতয্া করা হেয়েছ, তােদর সকেলর হতয্ার জনয্ এই কােলর েলাকেদর
শািস্ত েপেত হেব৷ 51 হঁয্া, আিম েতামােদর বলিছ, েহবেলর রক্তপাত
েথেকআরম্ভ কের েয সখিরয়েক যজ্ঞেবদী ও মিন্দেরর মধয্বতীর্ স্থােন
হতয্া করা হেয়িছল, েসই সখিরেয়র হতয্া পযর্ন্ত সমস্ত রক্তপােতর দােয়
দায়ী হেব একােলর েলােকরা৷

52 “িধক্ বয্বস্থার িশক্ষকরা কারণ েতামরা জ্ঞােনর চািবিট ধের
আছ৷ েতামরা িনেজরাও প্রেবশ করিন আর যঁারা প্রেবশ করার েচষ্টা
করেছ তােদরও বাধা িদচ্ছ৷”

53 িতিন যখন েসই জায়গা েছেড় চেল েগেলন, তখন বয্বস্থার
িশক্ষকরা ও ফরীশীরা তঁার িবরুেদ্ধ ভীষণভােব শত্রুতা করেত আরম্ভ
করল এবং পের তঁােক নানাভােব প্রশ্ন করেত থাকল৷ 54 তারা
সুেযােগর অেপক্ষা করেত লাগল েযন যীশু ভুল িকছু করেল তাই িদেয়
তঁােক ধরেত পাের৷

12
ফরীশীেদর মেতা হেয়া না

1 এর মেধয্ হাজার হাজার েলাক এেস জেড়া হল৷ প্রচণ্ড ভীেড়র
চােপ ধাক্কা-ধািক্ক কের এেক অপেরর উপর পড়েত লাগল৷ তখন িতিন
প্রথেম তঁার িশষয্েদর বলেলন, “ফরীশীেদর খািমর েথেক সাবধান
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েথেকা৷ 2 এমন িকছুই লুকােনা েনই যা প্রকাশ পােব না, আর এমন
িকছুই গুপ্ত েনই যা জানা যােব না৷ 3তাই েতামরা অন্ধকাের যা বলছ তা
আেলােত েশানা যােব৷ েতামরা েগাপন কেক্ষ িফস্-িফস্ কের কােন
কােন যা বলেব তা বািড়র ছােদর ওপর েথেক েঘাষণা করা হেব৷”

েকবল ঈশ্বরেক ভয় কর
(মিথ 10:28-31)

4 িকন্তু েহ আমার বনু্ধরা, “আিম েতামােদর বলিছ, যারা েতামােদর
েদহটােক ধ্বংস কের িদেত পাের, িকন্তু এর েবশী িকছু করেত পাের
না তােদর েতামরা ভয় কেরা না৷ 5 তেব কােক ভয় করেব তা আিম
েতামােদর বেল িদিচ্ছ৷ েতামােদর েমের েফলার পর নরেক পাঠাবার
ক্ষমতা যঁার আেছ, তঁােকই ভয় কর৷ হঁয্া, আিম েতামােদর বলিছ,
তঁােকই ভয় কেরা৷

6 “পঁাচটা চড়াই পািখ িক মাত্র কেয়ক পয়সায় িবিক্র হয় না? তবু
ঈশ্বর তার একটােকও ভুেল যান না৷ 7 এমন িক েতামােদর মাথার
প্রিতিট চুল েগানা আেছ৷ ভয় েনই, বহু চড়াই পািখর েচেয় েতামােদর
মূলয্ অেনক েবশী৷

যীশুর জেনয্ লজ্জা েপও না
(মিথ 10:32-33, 12:32; 10:19-20)

8 “িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, েয েকউ অনয্ েলাকেদর সামেন
আমােক স্বীকার কের, মানবপুত্রও ঈশ্বেরর স্বগর্দূতেদর সামেন তােক
স্বীকার করেবন৷ 9 িকন্তু েয েকউ সবর্সাধারেণর সামেন আমায়
অস্বীকার করেব, ঈশ্বেরর স্বগর্দূতেদর সামেন তােদর অস্বীকার করা
হেব৷

10 “মানবপুেত্রর িবরুেদ্ধ েকউ েকান কথা বলেল তােক ক্ষমা করা
হেব; িকন্তু েকউ পিবত্র আত্মার নােম িনন্দা করেল তােক ক্ষমা করা
হেব না৷

11 “তারা তখন েতামােদর সমাজ-গৃেহর সমােবেশ শাসনকতর্ ােদর
বা কতৃ্তর্ ত্ব সম্পন্ন বয্িক্তেদর সামেন হািজর করেব, তখন িকভােব
আত্মপক্ষ সমথর্ন করেব বা িক বলেব তা িনেয় িচন্তা কেরা না৷ 12কারণ
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েসই সময় িক বলেত হেব তা পিবত্র আত্মা েতামােদর েসইক্ষেণই
িশিখেয় েদেবন৷”

স্বাথর্পরতার িবরুেদ্ধ যীশুর সতকর্ বাণী
13 এরপর েসই ভীেড়র মধয্ েথেক একজন েলাক যীশুেক বলল,

“গুরু, উত্তরািধকার সূেত্র আমােদর েয সম্পিত্ত রেয়েছ তা আমার
ভাইেক আমার সেঙ্গ ভাগ কের িনেত বলুন৷”

14 িকন্তু যীশু তােক বলেলন, “িবচারকতর্ া িহসােব েক েতামােদর
ওপর আমায় িনেয়াগ কেরেছ?” 15 এরপর যীশু েলাকেদর বলেলন,
“সাবধান! সমস্ত রকম েলাক েথেক িনেজেদর দূের রাখ, কারণ
মানুেষর প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত সম্পিত্ত থাকেলও তার জীবন তার
সম্পিত্তর ওপর িনভর্ র কের না৷”

16 তখন িতিন তােদর একিট দৃষ্টান্ত িদেলন: “একজন ধনবান
েলােকর জিমেত প্রচুর ফসল হেয়িছল৷ 17 এই েদেখ েস মেন মেন
বলল, �আিম িক করব? এেতা ফসল রাখার জায়গা েতাআমার েনই৷�

18 “এরপর েস বলল, �আিম এই রকম করব; আমার েয
েগালাঘরগুেলা আেছ তা েভেঙ্গ েফেল তার েথেক বড় েগালাঘর
বানােবা; আর েসখােনই আমার সমস্ত ফসল ও িজিনস মজুত করব৷
19আর আমার প্রাণেক বলব, েহ প্রাণ, অেনক বছেরর জনয্ অেনক
ভাল ভাল িজিনস েতামার জনয্ সঞ্চয় করা হেয়েছ৷ এখনআরাম কের
খাও-দাও, সূ্ফির্ত কর!�

20 “িকন্তু ঈশ্বর তােক বলেলন, �ওের মূখর্! আজ রােতই েতামার
প্রাণ েকেড় েনওয়া হেব; আর তুিম যা িকছু আেয়াজন কেরছ তা েক
েভাগ করেব?�

21 “েয েলাক িনেজর জনয্ ধন সঞ্চয় কের িকন্তু ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত
ধনবান নয়, তার এইরকম হয়৷”

ঈশ্বেরর রােজয্র প্রথম স্থান
(মিথ 6:25-34; 19-21)

22 এরপর যীশু তঁার অনুগামীেদর বলেলন, “তাই আিম েতামােদর
বলিছ, িক খাব বেল প্রােণর িবষেয় বা িক পরব বেল শরীেরর িবষেয়
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িচন্তা কেরা না৷ 23 কারণ খাদয্বস্তু েথেক প্রাণ অেনক মূলয্বান এবং
েপাশাক-আশােকর েথেক েদেহর গুরুত্ব অেনক েবশী৷ 24 কাকেদর
িবষয় িচন্তা কর, তারা বীজও েবােন না বা ফসলও কােট না৷ তােদর
েকান গুদাম বা েগালাঘর েনই, তবু ঈশ্বরই তােদর আহার েযাগান৷
এই সব পািখেদর েথেক েতামরা কত অিধক মূলয্বান! 25 েতামােদর
মেধয্ েক দুিশ্চন্তা কের িনেজর আয়ু এক ঘন্টা বাড়ােত পাের? 26 এই
সামানয্ কাজটাই যিদ করেত না পার তেব বাকী সব িবষেয়র জনয্ এত
িচন্তা কর েকন?

27 “েছাট্ট েছাট্ট িলিল ফুেলর কথা িচন্তা কর েদিখ, তারা িকভােব
েবেড় ওেঠ৷ তারা পিরশ্রমও কের না, সুতাও কােটনা৷ তবু আিম
েতামােদর বলিছ, এমন িক রাজা শেলামন তঁার সমস্ত প্রতাপ ও
েগৗরেব মিণ্ডত হেয়ও এেদর একটার মেতাও িনেজেক সাজােত
পােরন িন৷ 28 মােঠ েয ঘাস আজ আেছ আর কাল উনুেন েফেল
েদওয়া হেব, ঈশ্বর তা যিদ এত সুন্দর কের সাজান, তেব েহ অল্প
িবশ্বাসীর দল, িতিন েতামােদর আেরা কত না েবশী সাজােবন!

29 “আর িক খােব বা িক পান করেব এ িনেয় েতামরা িচন্তা কেরা
না, এর জনয্ উিদ্বগ্ন হওয়ার েকান দরকার েনই৷ 30 এই পৃিথবীর
আর সব জািতর েলােকরা যঁারা ঈশ্বরেক জােন না, তারাই এই সেবর
িপছেন েছােট৷ িকন্তু েতামােদর িপতা ঈশ্বর জােনন েয এসব িজিনস
েতামােদর প্রেয়াজন আেছ৷ 31 তার েচেয় বরং েতামরা ঈশ্বেরর
রােজয্র িবষেয় সেচষ্ট হও তাহেল এসবই ঈশ্বর েতামােদর েজাগােবন৷

অথর্েক িবশ্বাস কেরা না
32 “কু্ষদ্র েমষপাল! েতামরা ভয় েপও না, কারণ েতামােদর িপতা

আনেন্দর সােথই েসই রাজয্ েতামােদর েদেবন, এটাই তঁার ইচ্ছা৷
33 েতামােদর সম্পদ িবিক্র কের অভাবীেদর দাও৷ িনেজেদর জনয্
এমন টাকার থিল ৈতরী কর যা পুরােনা হয় না, স্বেগর্ এমন ধনসঞ্চয়
কর যা েশষ হয় না, েসখােন েচার ঢুকেত পাের না বা মথ কােট না৷
34 কারণ েযখােন েতামােদর সম্পদ েসখােনই েতামােদর মনও পেড়
থাকেব৷
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সবর্দাই প্রস্তত থাক
(মিথ 24:42-44)

35 “েতামরা েকামর েবঁেধ বািত জ্জ্বািলেয় িনেয় প্রস্তুত থাক৷
36 েতামরা এমন েলাকেদর মেতা হও যারা তােদর মিনব িবেয় বািড়
েথেক কখন িফের আসেব তারই অেপক্ষায় থােক; েযন িতিন িফের
এেস দরজায় কড়া নাড়েলই তখনই তঁার জনয্ দরজা খুেল িদেত
পাের৷ 37 ধনয্ েসই সব দাস, মিনব এেস যােদর েজেগ প্রস্তুত থাকেত
েদখেবন৷ আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, িতিন িনেজ েপাশাক বদেল
প্রস্তুত হেয় তােদর েখেত বসােবন, এবং িনেজই পিরেবশন করেবন৷
38 িতিন রােতর িদ্বতীয় প্রহের ও তৃতীয় প্রহের এেস যিদ তােদর প্রস্তুত
থাকেত েদেখন তাহেল ধনয্ তারা৷

39 “িকন্তু একথা েজেন েরেখা, েচার েকান সময় আসেব তা যিদ
বািড়র কতর্ া জানেত পাের তাহেল েস তার বািড়েত িঁসদ কাটেত েদেব
না৷ 40 তাই েতামরাও প্রস্তুত েথেকা, কারণ েতামরা েয সময় আশা
করেব না, মানবপুত্র েসই সময় আসেবন৷”

িবশ্বস্ত দাস েক?
(মিথ 24:45-51)

41 তখন িপতর বলেলন, “প্রভু এই দৃষ্টান্তিট িক আপিন শুধু
আমােদর জনয্ বলেলন, না এটা সকেলর জনয্?”

42তখন প্রভু বলেলন, “েসই িবশ্বস্ত ও িবচক্ষণ কমর্চারী েক, যােক
তার মিনব তঁার অনয্ কমর্চারীেদর সময়মেতা খাবার ভাগ কের েদবার
ভার েদেবন? 43 ধনয্ েসই দাস, যােক তার মিনব এেস িবশ্বস্তভােব
কাজ করেত েদখেবন৷ 44 আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, মিনব েসই
কমর্চারীর ওপর তঁার সমস্ত সম্পিত্ত েদখােশানার ভার েদেবন৷

45 “িকন্তু েসই কমর্চারী যিদ মেন মেন বেল, “আমার মিনেবর
আসেত এখন অেনক েদরী আেছ? এই মেন কের েস যিদ তার অনয্
দাস-দাসীেদর মারধর কের আর পানাহাের মৎত হয়, 46 তাহেল েয
িদন ও েয সমেয়র কথা েস একটুকু িচন্তাও করেব না, েসই িদন ও
েসই সমেয়ই তার মিনব এেস হািজর হেবন৷ তার মিনব তােক েকেট
টুকেরা টুকেরা কের েফলেবন; আর অিবশ্বাসীেদর জনয্ েয জায়গা
িঠক করা হেয়েছ, তার স্থান েসখােনই হেব৷
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47 “েয দাস তার মিনেবর ইচ্ছা েজেনও প্রস্তুত থােক িন, অথবা
েয তার মিনেবর ইচ্ছানুসাের কাজ কের িন, েসই দাস কেঠার শািস্ত
পােব৷ 48 িকন্তু েয তার মিনব িক চায় তা জােন না, এই না জানার
দরুন এমন কাজ কের েফেলেছ যার জনয্ তার শািস্ত হওয়া উিচত্,
েসই দােসর কম শািস্ত হেব৷ যােক েবশী েদওয়া হেয়েছ, তার কাছ
েথেক েবশী পাবার আশা করা হেব৷ যার ওপর েবশী দািয়ত্ব েদওয়া
হেয়েছ, েলােকরা তার কাছ েথেক অিধক চাইেব৷”

যীশুর িবষেয় েলােকরা একমত হেব না
(মিথ 10:34-36)

49 “আিম পৃিথবীেত আগুন িনেক্ষপ করেত এেসিছ, আহা, যিদ
তা আেগই জ্বেল উঠত৷ 50 এক বািপ্তেস্ম আমায় বাপ্তাইিজত হেত
হেব, আর যতক্ষণ না তা হেচ্ছ, আিম বয্াকুল হেয় উেঠিছ৷ 51 েতামরা
িক মেন কর এই পৃিথবীেত আিম শািন্ত স্থাপন করেত এেসিছ? না,
আিম েতামােদর বলিছ, বরং িবেভদ ঘটােত এেসিছ৷ 52 কারণ এখন
েথেক একই পিরবাের পঁাচজন থাকেল তারা পরস্পেরর মেধয্ ভাগ
হেয় যােব৷ িতনজন দুজেনর িবরুেদ্ধ যােব, আর দুজন িতনজেনর
িবরুেদ্ধ যােব৷

53 বাবা েছেলর িবরুেদ্ধ
ও েছেল বাবার িবরুেদ্ধ যােব৷

মা েমেয়র িবরুেদ্ধ
ও েমেয় মােয়র িবরুেদ্ধ যােব৷

শাশুড়ী েবৗমার িবরুেদ্ধ
ও েবৗমা শাশুড়ীর িবরুেদ্ধ যােব৷”
সময়েক বুঝেত হেব
(মিথ 16:2-3)

54 এরপর যীশু সমেবত জনতার িদেক িফের বলেলন,
“পিশ্চমিদেক েমঘ জমেত েদেখ েতামরা বেল থােকা, �বৃষ্টি আসেলা
বেল, আর তা-ই হয়৷� 55 যখন দিক্ষণা বাতাস বয়, েতামরা বেল থাক,
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�গরম পড়েব,� আর তা-ই হয়৷ 56 ভেণ্ডর দল! েতামরা পৃিথবী ও
আকােশর েচহারা েদেখ তার অথর্ বুঝেত পার; িকন্তু এ েকমন েয
েতামরা বতর্ মান সমেয়র অথর্ বুঝেত পার না?

সমসয্ার সমাধান কর
(মিথ 5:25-26)

57 “যা িকছু নয্াযয্, িনেজরাই েকন তার িবচার কর না?
58 েতামােদর প্রিতপেক্ষর সেঙ্গ েতামরা যখন িবচারেকর কােছ যাও,
তখন পেথই তা িমিটেয় েনওয়ার েচষ্টা কর৷ নতুবা েস হয়েতা েতামােক
িবচারেকর কােছ েটেন িনেয় যােব, িবচারক েতামােক েসপাইেয়র
হােত েদেব আর েসপাই েতামায় কারাগাের েদেব৷ 59আিম েতামােক
বলিছ, েশষ পয়সািট না েদওয়া পযর্ন্ত তুিম েকান মেতই কারাগার
েথেক ছাড়া পােব না৷”

13
মন-িফরাও

1 েসই সময় কেয়কজন েলাক যীশুেক েসই সব গালীলীয়েদর িবষয়
বলল, যােদর রক্ত রাজয্পাল পীলাত তােদর উৎসগর্ করা বিলর রেক্তর
সেঙ্গ িমিশেয় িদেয়িছেলন৷ 2 যীশু এর উত্তের বলেলন, “েতামরা
িক মেন কর এই গালীলীয়রা কষ্টেভাগ কেরিছল বেল অনয্ানয্ সব
গালীলীয়েদর েথেক েবশী পাপী িছল? 3 না, আিম েতামােদর বলিছ,
েতামরা যিদ পাপ েথেক মন না িফরাও, তাহেল েতামরাও তােদর
মত মরেব৷ 4 শীেলাহ চূেড়া েভেঙ্গ পেড় েয আঠােরা জেনর মৃতুয্
হেয়িছল, তােদর িবষেয় েতামােদর িক মেন হয়? েতামরা িক মেন কর
েজরুশােলেমর বাকী সব েলাকেদর েথেক তারা েবশী েদােষ েদাষী
িছল? 5 না, আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা যিদ পাপ েথেক মন না
িফরাও, তাহেল েতামরাও তােদর মেতা মরেব৷”

অপ্রেয়াজনীয় গাছ
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6 এরপর যীশু তােদর এই দৃষ্টান্তিট বলেলন, “একজন েলাক তার
বাগােন একিট ডুমুর গাছ পঁুেতিছল৷ পের েস এেস েসই গােছ ফল
হেয়েছ িক না েখঁাজ করল, িকন্তু েকান ফল েদখেত েপল না৷ 7 তখন
েস বাগােনর মালীেক বলল, �েদখ, আজ িতন বছর ধের এই ডুমুর
গােছ ফেলর েখঁােজ আিম আসিছ, িকন্তু আিম এেত েকান ফলই
েদখেত পািচ্ছ না, তাই তুিম এই গাছটা েকেট েফল, এটা অযথা জিম
নষ্ট করেব েকন?� 8 মালী তখন বলল, �প্রভু, এ বছরটা েদখেত িদন৷
আিম এর চারপােশ খঁুেড় সার িদই৷ 9 সামেনর বছর যিদ এেত ফল
আেস েতা ভােলাই! তা না হেল আপিন ওটােক েকেট েফলেবন৷� ”

িবশ্রামবাের এক স্ত্রীেলােকর আেরাগয্লাভ
10 েকান এক িবশ্রামবাের যীশু এক সমাজগৃেহ িশক্ষা িদিচ্ছেলন৷

11 েসখােন একজন স্ত্রীেলাক িছল যােক এক দুষ্ট আত্মা আঠােরা বছর
ধের পঙু্গ কের েরেখিছল৷ েস কঁুেজা হেয় িগেয়িছল, েকানরকেমই
েসাজা হেত পারত না৷ 12 যীশু তােক েদেখ কােছ ডাকেলন, এবং
স্ত্রীেলাকিটেক বলেলন, “েহ নারী, েতামার েরাগ েথেক তুিম মুক্ত
হেল!” 13 এরপর িতিন তার ওপর হাত রাখেলন, সেঙ্গ সেঙ্গ েস
েসাজা হেয় দঁাড়াল, আর ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷

14 যীশু তােক িবশ্রামবাের সুস্থ করেলন বেল েসই সমাজগৃেহর
েনতা খুবই েরেগ িগেয় েলাকেদর উেদ্দেশয্ বলেলন, “সপ্তােহ দুিদন
েতা কাজ করার জনয্ আেছ, তাই ঐ সব িদেন এেস সুস্থ হও,
িবশ্রামবাের এেসা না৷”

15 প্রভু এর উত্তের তঁােক বলেলন, “ভেণ্ডর দল! েতামরা িক
িবশ্রামবাের গরু বা গাধা েখঁাযাড় েথেক বার কের জল খাওয়ােত
িনেয় যাও না? 16 এই স্ত্রীেলাকিট, েয অব্রাহােমর বংেশ জেন্মেছ,
যােক শয়তান আঠােরা বছর ধের েবঁেধ েরেখিছল, িবশ্রামবার বেল
িক েস েসই বঁাধন েথেক মুক্ত হেব না?” 17 িতিন এই কথা বলােত
যঁারা তঁার িবরুেদ্ধ িছল তারা সকেলই খুব লজ্জা েপল; আর িতিন েয
অপূবর্ কাজ কেরেছন তার জনয্ সমেবত জনতা আনন্দ করেত লাগল৷
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ঈশ্বেরর রাজয্
(মিথ 13:31-33; মাকর্ 4:30-32)

18 এরপর যীশু বলেলন, “ঈশ্বেরর রাজয্ েকমন, আিম িকেসর
সেঙ্গ এর তুলনা করব? 19 এ হল একটা েছাট্ট সরেষ বীেজর মেতা,
যা একজন েলাক িনেয় তার বাগােন পঁুতল, আর তা েথেক অঙু্কর
েবিরেয় েসটা বাড়েত লাগল, পের েসটা একটা গােছ পিরণত হেল
তার ডালপালােত আকােশর পািখরা এেস বাসা বঁাধল৷”

20 িতিন আরও বলেলন, “ঈশ্বেরর রাজয্েক আিম িকেসর সেঙ্গ
তুলনা করব? 21 এ হল খািমেরর মেতা, যা েকান একজন স্ত্রীেলাক
একতাল ময়দার সেঙ্গ েমশাল, পের েসই খািমের সমস্ত তালটা ফুেল
উঠল৷”

অপ্রশস্ত দরজা
(মিথ 7:13-14, 21-23)

22 যীশু িবিভন্ন নগর ও গ্রােমর মধয্ িদেয় েযেত েযেত িশক্ষা
িদিচ্ছেলন, এইভােব িতিন েজরুশােলেমর িদেক এিগেয় চলেলন৷
23 েকান একজন েলাক তঁােক িজেজ্ঞস করল, “প্রভু উদ্ধার িক েকবল
অল্প কেয়কজন েলাকই পােব?”
িতিন তােদর বলেলন, 24 “সরু দরজা িদেয় েঢাকার জনয্ আপ্রাণ

েচষ্টা কর, কারণ আিম েতামােদর বলিছ, অেনেকই েঢাকার েচষ্টা
করেব; িকন্তু ঢুকেত পারেব না৷ 25 ঘেরর কতর্ া উেঠ যখন দরজা
বন্ধ করেবন, তখন েতামরা বাইের দঁািড়েয় দরজায় ঘা িদেত িদেত
বলেব, �প্রভু আমােদর জনয্ দরজা খুেল িদন৷� িকন্তু িতিন েতামােদর
বলেবন, �েতামরা েকাথা েথেক এেসছ; আিম জািন না৷� 26 তারপর
েতামরা বলেত থাকেব, �আমরা আপনার সেঙ্গ খাওয়া দাওয়া কেরিছ;
আর আপিন েতা আমােদর পেথ পেথ উপেদশ িদেয়েছন৷� 27 তখন
িতিন েতামােদর বলেবন, �েতামরা েকাথা েথেক এেসছ, আিম জািন
না৷ েতামরা সব দুেষ্টর দল, আমার কাছ েথেক দূর হও৷�

28 “েতামরা যখন েদখেব েয অব্রাহাম, ইসহাক, যােকাব ও সব
ভাববাদীরা ঈশ্বেরর রােজয্ আেছন; িকন্তু েতামােদর বাইের েফেল
েদওয়া হেয়েছ, তখন কান্নাকািট করেব ও দঁােত দঁাত ঘসেত থাকেব;
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29 আর েলােকরা উত্তর, দিক্ষণ, পূবর্ ও পিশ্চম েথেক এেস ঈশ্বেরর
রােজয্ িনেজর িনেজরআসন গ্রহণ করেব৷ 30মেন েরেখা, যারা আজ
েশেষ রেয়েছ, তারা প্রথেম স্থান েনেব,আর যারা আজপ্রথেম রেয়েছ,
তারা েশেষর হেব৷”

েজরুশােলেম যীশুর মৃতুয্র ভিবষয্দ্বাণী
(মিথ 23:37-39)

31 েসই সময় কেয়কজন ফরীশী যীশুর কােছ এেস বলেলন, “তুিম
এখান েথেক অনয্ েকাথাও যাও! কারণ েহেরাদ েতামায় হতয্া করেত
চাইেছ৷”

32 যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা িগেয় েসই িশয়ালটােক* বল,
�আিম আজ ও কাল ভূত ছাড়ােবা ও েরাগীেদর সুস্থ করব, আর
তৃতীয় িদেন আিম আমার কাজ েশষ করব৷� 33 আিম আমার পেথ
চলেতই থাকব, কারণ েজরুশােলেমর বাইের েকান ভাববাদী প্রাণ
হারােব েতমনিট হেত পাের না৷

34 “েজরুশােলম, হায় েজরুশােলম! তুিম ভাববাদীেদর হতয্া
কেরছ; আর ঈশ্বর েতামার কােছ যােদর পািঠেয়েছন তুিম তােদর
পাথর েমেরছ! মুরগী েযমন তার বাচ্চােদর িনেজর ডানার নীেচ জেড়া
কের, েতমিন আিম কতবার েতামার েলাকেদর আমার কােছ জেড়া
করেত েচেয়িছ৷ িকন্তু তুিম রাজী হও িন৷ 35 এইজনয্ েদখ েতামােদর
গৃহ পিরতয্ক্ত অবস্থায় পেড় থাকেব৷ আিম েতামােদর বলিছ, যতিদন
না েতামরা বলেব, �ধনয্ িতিন, িযিন প্রভুর নােম আসেছন, ততিদন
েতামরা আমায় আর েদখেত পােব না৷� ”✡

14
িবশ্রামবাের আেরাগয্দান করা িক উিচত?

* 13:32: িশয়াল িশয়াল একিট ধূতর্ প্রাণী৷ এখােন যীশু েহেরাদেক িশয়ােলর সেঙ্গ তুলনা
কের তােক িশয়ােলর মেতা ধূতর্ বলেত চাইেছন৷ ✡ 13:35: দ্রষ্টবয্ গীত 118:26
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1 এক িবশ্রামবাের যীশু ফরীশীেদর একজন েনতৃস্থানীয় েলােকর
বািড়েত িনমন্ত্রণ েখেত েগেলন৷ েসখােন সমেবত েলােকরা যীশুর
প্রিত লক্ষয্ রাখিছল৷ 2 যীশুর সামেন একিট েলাক িছল েয উদরী
েরােগ ভুগিছল৷ 3যীশু তখন বয্বস্থার িশক্ষকওফরীশীেদর লক্ষয্ কের
িজেজ্ঞস করেলন, “িবশ্রামবাের কাউেক সুস্থ করা িক িবিধসম্মত?”
4 িকন্তু তারা সকেল চুপ কের রইল৷ তখন যীশু েসই অসুস্থ েলাকিটেক
ধের তােক সুস্থ করেলন, পের িবদায় িনেলন৷ 5 এরপর িতিন তােদর
িদেক লক্ষয্ কের বলেলন, “েতামােদর মেধয্ কােরার সন্তান বা গরু
যিদ িবশ্রামবাের কুয়ায় পেড় যায় তাহেল েতামরা িক সেঙ্গ সেঙ্গ তােক
েসখান েথেক েটেন তুলেব না?” 6তারা েকউ এই কথার জবাব িদেত
পারল না৷

িনেজেক বড় কের তুেলা না
7 যীশু েদখেলন িনমিন্ত্রত অিতিথরা িকভােব িনেজরাই েভােজর

েশ্রষ্ঠ আসন দখল করার েচষ্টা করেছ৷ তাই িতিন তােদর কােছ এই
দৃষ্টান্তিট িনেয় বলেলন, 8 “িবেয়র েভােজ যখন েকউ েতামােদর
িনমন্ত্রণ কের তখন েসখােন িগেয় সম্মােনরআসনটা দখল কের বসেব
না৷ কারণ েতামার েচেয় হয়েতা আেরা সম্মািনত কাউেক িনমন্ত্রণ করা
হেয়েছ৷ 9 তা করেল িযিন েতামােদর উভয়েকই িনমন্ত্রণ কেরেছন,
িতিন এেস েতামায় বলেবন, �এঁেক েতামার জায়গাটা েছেড় দাও!�
তখন তুিম লজ্জায় পড়েব, কারণ েতামােক সবেচেয় নীচু জায়গায়
বসেত হেব৷

10 “িকন্তু তুিম যখন িনমিন্ত্রত হেয় যাও, েসখােন িগেয় সবেচেয়
নীচু জায়গায় বসেব৷ িযিন েতামায় িনমন্ত্রণ কেরেছন িতিন এেস
এরকম েদেখ েতামায় বলেবন, �বনু্ধ এস, এই ভাল আসেন বস৷�
তখন িনমিন্ত্রতঅনয্ সব অিতিথেদর সামেন েতামার সম্মান হেব৷ 11 েয
েকউ িনেজেক সম্মান িদেত চায় তােক নত করা হেব,আরেয িনেজেক
নত কের তােক সম্মািনত করা হেব৷”

িক করেল তুিম পুরসৃ্কত হেব
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12 তখন েয তঁােক িনমন্ত্রণ কেরিছল, তােক যীশু বলেলন,
“তুিম যখন েভােজর আেয়াজন করেব তখন েতামার বনু্ধ, ভাই,
আত্মীয়স্বজন বা ধনী প্রিতেবশীেদর িনমন্ত্রণ কেরা না, কারণ তারা
েতামােক পাল্টা িনমন্ত্রণ কের প্রিতদান েদেব৷ 13 িকন্তু তুিম যখন
েভােজর আেয়াজন করেব তখন দিরদ্র, েখঁাড়া, িবকলাঙ্গ ও অন্ধেদর
িনমন্ত্রণ কেরা৷ 14 তােত যােদর প্রিতদান েদবার ক্ষমতা েনই, েসই
রকম েলাকেদর িনমন্ত্রণ করার জনয্ ধাির্মকেদর পুনরুত্থােনর সময়
ঈশ্বর েতামায় পুরস্কার েদেবন৷”

এক িবরাট েভােজর কািহনী
(মিথ 22:1-10)

15 যারা েখেত বেসিছল তােদর মেধয্ একজন এই কথা শুেন
যীশুেক বলল, “ঈশ্বেরর রােজয্ যারা েখেত বসেব তারা সকেল ধনয্৷”

16তখন যীশু তােক বলেলন, “একজন েলাক এক িবরাট েভােজর
আেয়াজন কেরিছল আর েস অেনক েলাকেক িনমন্ত্রণ কেরিছল৷
17 েভাজ খাওয়ার সময় হেল েস তার দাসেক িদেয় িনমিন্ত্রত েলাকেদর
বেল পাঠাল, �েতামরা এস! কারণ এখন সবিকছু প্রস্তুত হেয়েছ!�
18তারা সকেলই নানা অজুহাত েদখােত শুরু করল৷ প্রথম জন তােক
বলল, �আমায় মাপ কর, কারণ আিম একটা েক্ষত িকেনিছ, তা এখন
আমায় েদখেত েযেত হেব৷� 19 আর একজন বলল, �আিম পঁাচ
েজাড়া বলদ িকেনিছ, এখন েসগুিল একটু পরখ কের িনেত চাই, তাই
আিম েযেত পারব না; আমায় মাপ কর৷� 20 এরপর আর একজন
বলল, �আিম সেব মাত্র িবেয় কেরিছ, েসই কারেণ আিম আসেত
পারব না৷�

21 “েসই দাস িফের িগেয় তার মিনবেক একথা জানােল, তার মিনব
েরেগ িগেয় তার দাসেক বলল, �যাও, শহেরর পেথ পেথ, অিলেত
গিলেত িগেয় গরীব, েখঁাড়া, পঙু্গ ও অন্ধেদর েডেক িনেয় এস৷�

22 “এরপর েসই দাস মিনবেক বলল, �প্রভু, আপিন যা যা বেলেছন
তা কেরিছ, তা সেত্ত্বও এখনও অেনক জায়গা আেছ৷� 23তখন মিনব
েসই দাসেক বলল, �এবার তুিম গ্রােমর পেথ পেথ, েবড়ার ধাের ধাের
যাও, যােক পাও তােকই এখােনআসবারজনয্ েজার কর, েযনআমার
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বািড় ভের যায়৷ 24আিম েতামােদর বলিছ, যােদর প্রথেম িনমন্ত্রণ করা
হেয়িছল, তােদর েকউই আমার এই েভােজর স্বাদ পােব না!� ”

প্রথেম পিরকল্পনা কর
(মিথ 10:37-38)

25 যীশুর সেঙ্গ সেঙ্গ এক িবরাট জনতা চেলিছল, তােদর িদেক
িফের যীশু বলেলন, 26 “যিদ েকউ আমার কােছ আেস অথচ তার
বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই-েবান, এমন িক িনেজর প্রাণেকও আমার
েচেয় েবশী ভালবােস েস আমার িশষয্ হেত পারেব না৷ 27 েয েকউ
িনেজর কু্রশ কঁােধ তুেল িনেয় আমায় অনুসরণ না কের, েস আমার
িশষয্ হেত পাের না৷

28 “েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ উঁচু একিট ঘর তুলেত চায়, তেব েস
িক প্রথেম তা িনমর্াণ করেত কত খরচ পড়েব তার িহসাব কের েদখেব
না, েয তা েশষ করার মেতা যেথষ্ট অথর্ তার আেছ িক না? 29 তা না
হেল েস িভত গঁাথবার পর যিদ তা েশষ করেত না পাের, তেব যারা
েসটা েদখেব তারা সবাই তােক িনেয় ঠাট্টা করেব, আর বলেব, 30এই
েলাকটা গঁাথেত শুরু কেরিছল িঠকই িকন্তু েশষ করেত পারল না৷

31 “যিদ একজন রাজা আর একজন রাজার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
যায়, তেব েস প্রথেম বেস িচন্তা করেব না েয তার মাত্র দশ হাজার
ৈসনয্ িবপেক্ষর িবশ হাজার ৈসেনয্র েমাকািবলা করেত পারেব িকনা?
32যিদ তা না পাের তেব তার শত্রুপক্ষ দূের থাকেতই েস তার প্রিতিনিধ
পািঠেয় সিন্ধর প্রস্তাব েদেব৷

33 “িঠক েসই রকম ভােব েতামােদর মেধয্ েয েকউ তার সবর্স্ব
তয্াগ না কের, েস আমার িশষয্ হেত পাের না৷”

েতামার প্রভাব েযন নষ্ট না হয়
(মিথ 5:13; মাকর্ 9:50)

34“লবণ ভাল, তেব লবেণর েনানতা স্বাদ যিদ নষ্ট হেয় যায় তাহেল
তা িকআবার েনানতা করা যায়? 35তখন তা না জিমরজনয্, না সােরর
গাদার জনয্ উপযুক্ত থােক, েলােক তা বাইেরই েফেল েদয়৷

“যার েশানার মেতা কান আেছ েস শুনুক৷”
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15
স্বেগর্ আনন্দ
(মিথ 18:12-14)

1 অেনক করআদায়কারী ও পাপী েলােকরা প্রায়ই যীশুর কথা
েশানার জনয্ আসত৷ 2 এেত ফরীশী ও বয্বস্থার িশক্ষকরা এই বেল
তােদর অসেন্তাষ প্রকাশ করেত লাগল, “এই েলাকটা জঘনয্ পাপী
েলাকেদর সেঙ্গ েমলােমশা ও খাওয়া দাওয়া কের৷”

3 তখন যীশু তােদর কােছ এই দৃষ্টান্ত িদেলন, 4 “যিদ েতামােদর
মেধয্ কােরার একেশািট েভড়া থােক, তার মেধয্ েথেক একটা হািরেয়
যায়, তেব েস িক মােঠর মেধয্ বািক িনরানব্বইটা েরেখ েযটা হািরেয়
েগেছ তােক না পাওয়া পযর্ন্ত তার েখঁাজ করেব না? 5আর যখন েসঐ
েভড়াটােক খঁুেজ পায়, তখন তােক আনেন্দর সেঙ্গ কঁােধ তুেল েনয়৷
6 তারপর বািড় এেস তার বনু্ধবান্ধব ও প্রিতেবশীেদর েডেক বেল,
�এস, আমার সেঙ্গ েতামরাও আনন্দ কর, কারণ আমারেয েভড়াটা
হািরেয় িগেয়িছল তােক আিম খঁুেজ েপেয়িছ৷� 7 আিম েতামােদর
বলিছ, িঠক েসইভােব িনরানব্বই জন ধাির্মক, যােদর মন পিরবতর্ েনর
প্রেয়াজন েনই তােদর েথেক একজন পাপী যিদ ঈশ্বেরর কােছ মন
িফরায়, তােক িনেয় স্বেগর্ মহানন্দ হয়৷

8 “ধর, েকান একজন স্ত্রীেলােকর দশটা রূেপার িসিকর একটা হার
িছল৷ তার মধয্ েথেক েস যিদ একটা হািরেয় েফেল, তাহেল েস িক
প্রদীপ েজ্বেল েসই িসিকিট না পাওয়া পযর্ন্ত ঘেরর প্রিতিট জায়গা ভাল
কের ঝঁাট িদেয় খঁুেজ েদখেব না? 9আর েস তা খঁুেজ েপেল তার বনু্ধ-
বান্ধব ও প্রিতেবশীেদর েডেক বলেব, �এস, আমার সেঙ্গআনন্দ কর,
কারণ আমার েয িসিকিট হািরেয় িগেয়িছল তা আিম খঁুেজ েপেয়িছ৷�
10 আিম েতামােদর বলিছ, িঠক এইভােব একজন পাপী যখন মন-
িফরায়, তখন ঈশ্বেরর স্বগর্দূতেদর সামেন আনন্দ হয়৷”

গৃহতয্াগী েছেল
11 এরপর যীশু বলেলন, “একজন েলােকর দুিট েছেল িছল৷

12 েছাট েছেলিট তার বাবােক বলল, �বাবা, সম্পিত্তর েয অংশআমার
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ভােগ পড়েব তা আমায় িদেয় দাও৷� তখন বাবা দুই েছেলর মেধয্
সম্পিত্ত ভাগ কের িদেলন৷

13 “িকছু িদন পর েছাট েছেল তার সমস্ত িকছু িনেয় দূর েদেশ
চেল েগল৷ েসখােন েস উচৃ্ছঙ্খলজীবন-যাপন কের সমস্ত টাকা পয়সা
উিড়েয় িদল৷ 14 তার সব টাকা পয়সা খরচ হেয় েগেল েসই েদেশ
ভীষণ দুির্ভক্ষ েদখা িদল আর েসও অভােব পড়ল৷ 15 তাই েস েসই
েদেশর এক বয্িক্তর কােছ িদন মজুরীর একটা কাজ চাইল৷ েসই বয্িক্ত
তােক তার শুেয়ার চরাবার জনয্ মােঠ পািঠেয় িদল৷ 16 শুেয়ার েয
শঁুিট খায় তা েখেয় েস তার েপট ভরােত চাইত, িকন্তু েকউ তােক
তাও িদত না৷

17 “েশষ পযর্ন্ত একিদন তার েচতনা হল, আর েস বলল, �আমার
বাবার কােছ কত মজুর েপট ভের েখেত পায়আরএখােনআিম িখেদর
জ্বালায় মরিছ৷ 18 আিম উেঠ আমার বাবার কােছ যাব, তােক বলব,
বাবা, আিম ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ ও েতামার িবরুেদ্ধ অনয্ায় পাপ কেরিছ৷
19 েতামার েছেল বেল পিরচয় েদবার েকান েযাগয্তা আর আমার
েনই৷ েতামার চাকরেদর একজেনর মেতা কের তুিম আমায় রাখ!�
20 এরপর েস উেঠ তার বাবার কােছ েগল৷

েছেলর প্রতয্াবতর্ ন
“েস যখন বািড় েথেক েবশ িকছুটা দূেরআেছ, এমন সময় তার বাবা

তােক েদখেত েপেলন, বাবার অন্তর দুঃেখ ভের েগল৷ বাবা েদৗেড়
িগেয় েছেলর গলা জিড়েয় ধের তােক চুমু েখেলন৷ 21 েছেল তখন
তার বাবােক বলল, �বাবা, আিম ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত ও েতামার কােছ
অনয্ায় পাপ কেরিছ৷ েতামার েছেল বেল পিরচয় েদবার েযাগয্তা
আমার েনই৷�

22“িকন্তু তার বাবা চাকরেদর েডেক বলেলন, �তাড়াতািড় কর, সব
েথেক ভাল জামাটা িনেয় এেস এেক পিরেয় দাও৷ এর হােত আংিট
ও পােয় জুেতা পিরেয় দাও৷ 23 হৃষ্টপুষ্ট একটা বাছুর িনেয় এেস েসটা
কাট, আর এস, আমর সবাই িমেল খাওয়া দাওয়া কির, আনন্দ কির!
24 কারণ আমার এই েছেলটা মারা িগেয়িছল আর এখন েস জীবন
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িফের েপেয়েছ! েস হািরেয় িগেয়িছল, এখন তােক খঁুেজ পাওয়া
েগেছ৷� এই বেল তারা সকেল আনন্দ করেত লাগল৷

বড় েছেলর প্রিতিক্রযা
25 “েসই সময় তঁার বড় েছেল মােঠ িছল৷ বািড়র কাছাকািছ এেস

েস বাজনা আর নােচর শব্দ শুনেত েপল৷ 26 তখন েস একজন
চাকরেক েডেক িজজ্ঞাসা করল, �িক বয্াপার, এসব িক হেচ্ছ?�
27 চাকরিট বলল, �আপনার ভাই এেসেছ, আর েস সুস্থ শরীের
িনরাপেদ িফের এেসেছ বেল আপনার বাবা হৃষ্টপুষ্ট বাছুর েকেট
েভােজর আেয়াজন কেরেছন৷�

28 “এই শুেন বড় েছেল খুব েরেগ েগল, েস বািড়র েভতের েযেত
চাইল না৷ তখন তার বাবা েবিরেয় এেস তােক সান্ত্বনা িদেলন৷ 29 িকন্তু
েস তার বাবােক বলল, �েদখ, এত বছর ধের আিম েতামােদর েসবা
কেরিছ, কখনও েতামার কথার অবাধয্ হই িন৷ তবু আমার বনু্ধেদর
সেঙ্গ একটু আেমাদ করার জনয্ তুিম আমায় কখনও একটা ছাগলও
দাও িন৷ 30 িকন্তু েতামার এই েছেল েয েবশয্ােদর েপছেন েতামার
টাকা উিড়েয় িদেয়েছ, েস যখন এল তখন তুিম তার জনয্ হৃষ্টপুষ্ট
বাছুর কাটেল৷�

31 “তার বাবা তােক বলেলন, �বাছা, তুিম েতা সব সময় আমার
সেঙ্গ সেঙ্গ আছ; আর আমার যা িকছু আেছ সবই েতা েতামার৷
32 িকন্তু আমােদর আনিন্দত হেয় উৎসব করা উিচত, কারণ েতামার
এই ভাই মের িগেয়িছল আর এখন েস জীবন িফের েপেয়েছ৷ েস
হািরেয় িগেয়িছল, এখন তঁােক খঁুেজ পাওয়া েগেছ৷� ”

16
প্রকৃত সম্পদ

1 এরপর যীশু তঁার অনুগামীেদর বলেলন, “েকান একজন ধনী
বয্িক্তর একজন েদওয়ান িছল; আর এই েদওয়ান তার মিনেবর সম্পদ
নষ্ট করেছ বেল তার িবরুেদ্ধ অিভেযাগ উঠল৷ 2তখন েসই ধনী বয্িক্ত
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ঐ েদওয়ানেক েডেক বলেলন, �েতামার িবষেয় আিম এ িক শুনিছ?
েতামার কােজর িহসাব আমায় দাও, কারণ তুিম আর আমার েদওয়ান
থাকেত পারেব না৷�

3 “তখন েসই েদওয়ান মেন মেন বলল, �এখন আিম িক করব?
আমার মিনব েতা আমােক চাকির েথেক বরখাস্ত করেলন৷ আিমেয
মজুেরর কাজ কের খাব তার ক্ষমতাও আমার েনই, আর িভক্ষা
করেতও আমার লজ্জা লােগ৷ 4আমার েদওয়ানী পদ েগেলও েলােক
যােত তােদর বািড়েত আমায় থাকেত েদয় েস জনয্ আমায় িক করেত
হেব তা আিম জািন৷�

5 “তখন তার মিনেবর কােছ যারা ধাের িজিনস িনেয়িছল তােদর
প্রেতয্কেক েস েডেক তােদর প্রথম জনেক বলল, �আমার মিনেবর
কােছ তুিম কত ধার?� 6 েস বলল, �একেশা মন অিলভ েতল৷� তখন
েসই েদওয়ান তােক বলল, �এই নাও েতামার িহসােবর কাগজটা,
তাড়াতািড় কের েলখ, পঞ্চাশ মন৷�

7 “এরপর আর একজন েলাকেক েস বলল, �আর তুিম, তুিম কত
ধার?� েস বলল, �একেশা মন গম৷� েসই েদওয়ান তােক বলল,
�েতামার রিসদটা েদিখ, এটােত আিশ মন েলখ৷�

8 “েসই মিনব তঁার অসত্ েদওয়ােনর প্রশংসা করেলন, কারণ
েস বুিদ্ধমােনর মত কাজ কেরিছল৷ এ জগেতর েলােকরা িনেজেদর
মত েলােকেদর সেঙ্গ আচার আচরেণ আিত্মক েলাকেদর েথেক েবশী
িবচক্ষণ৷

9 “আিম েতামােদর বলিছ, েতামােদর জাগিতক সম্পদ িদেয়
িনেজেদর জনয্ বনু্ধ লাভ কর, েযন যখন তা েশষ হেয় যােব,
তখন তারা েতামােদর অনন্ত আবােস স্বাগত জানায়৷ 10 েয সামানয্
িবষেয় িবশ্বস্ত হেত পাের, বড় বয্াপােরও তােক িবশ্বাস করা চেল৷ েয
েছাটখােটা িবষেয় অিবশ্বস্ত, েস বড় বড় িবষেয়ওঅিবশ্বস্ত হেব৷ 11তাই
জাগিতক সম্পদ সম্বেন্ধ তুিম যিদ িবশ্বস্ত না হও, তেব প্রকৃত সতয্
সম্পেদর িবষেয় েক েতামােক িবশ্বাস করেব৷ 12 অপেরর িজিনেসর
বয্াপাের েতামােদর যিদ িবশ্বাস করা না যায়, তেব েতামােদর যা িনজস্ব
সম্পদ তাই বা েক েতামােদর েদেব?

13 “েকান দাস দুজন কতর্ ার দাসত্ব করেত পাের না, হয় েস
একজনেক ঘৃণা করেব ও অনয্জনেক ভালবাসেব, অথবা একজেনর
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অনুগত হেয় অনয্ জনেক তুচ্ছ করেব৷ েতামরা ঈশ্বর ও ধন-সম্পদ
উভেয়রই দাসত্ব করেত পার না৷”

ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা অপিরবতর্ নীয়
(মিথ 11:12-13)

14 অথর্েলাভী ফরীশীরা যীশুর এই সব কথা শুেন যীশুেক বয্ঙ্গ
করেত লাগল৷ 15 তখন যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা েসই রকম
েলাক, যঁারা েলাকচেক্ষ িনেজেদর খুব ধাির্মক বেল জািহর কের থােক,
িকন্তু েতামােদর অন্তের িক আেছ ঈশ্বর তা জােনন৷ মানুেষর েচােখ
যা মহান, ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত তা ঘৃনয্৷

16 “েযাহন বাপ্তাইজেকর সময় পযর্ন্ত িবিধ-বয্বস্থা ও ভাববাদীেদর
িশক্ষার প্রচলন িছল৷ তারপর েথেক ঈশ্বেরর রােজয্র িবষয় সুসমাচার
প্রচার করা শুরু হেয়েছ৷ আর েসই রােজয্ প্রেবশ করার জনয্ সবাই
প্রবলভােব েচষ্টা করেছ৷ 17 তেব িবিধ-বয্বস্থার এক িবনু্দ বাদ পড়ার
েচেয় বরং আকাশ ও পৃিথবীর েলাপ পাওয়া সহজ৷

িববাহ িবেচ্ছদ ও পুনির্ববাহ
18 “েয েকউ িনেজর স্ত্রীর সেঙ্গ িববাহ িবেচ্ছদ কের অনয্ েকান

স্ত্রীেলাকেক িবেয় কের, েস বয্িভচার কের; আর েয েসই পিরতয্ক্তা
স্ত্রীেক িবেয় কের েসও, বয্িভচার কের৷”

ধনী বয্িক্ত ও লাসােরর কািহনী
19“এক সময় একজন ধনী বয্িক্ত িছল, েস েবগুনী রেঙর কাপড় ও

বহুমূলয্ েপাশাক পরত; আর প্রিতিদন িবলােস িদন কাটােতা৷ 20তারই
দরজার সামেন লাসার নােম একজন িভখারী পেড় থাকত, যার সারা
শরীর ঘােয় ভের িগেয়িছল৷ 21 েসই ধনী বয্িক্তর েটিবল েথেক টুকেরা-
টাকরােয খাবার পড়ত তাই েখেয় েস েপট ভরাবার আশায় থাকত,
এমনিক কুকুররা এেস তার ঘা েচেট িদত৷

22 “একিদন েসই গরীব িভখারী মারা েগল, আর স্বগর্দূেতরা এেস
তােক িনেয় েগল এবং েস অব্রাহােমর েকােল স্থান েপল৷ েসই ধনী
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বয্িক্ত ও একিদন মারা েগল, আর তােক সমািধ েদওয়া হল৷ 23 েসই
ধনী বয্িক্ত পাতােল নরেক খুব যন্ত্রণার মেধয্ কাটােত থাকল৷ এই
অবস্থায় েস মুখ তুেল তাকােত বহুদূের অব্রাহামেক েদখেত েপল;আর
অব্রাহােমর েকােল েসই লাসারেক েদখেত েপল৷ 24 েসই ধনী বয্িক্ত
তখন িচৎকার কের বেল উঠল, �েহ িপতা, অব্রাহাম, আমার প্রিত
দয়া করুন, লাসারেক এখােন পািঠেয় িদন, েযন েস এখােন এেস ওর
আঙু্গেলর ডগা জেল ডুিবেয় আমার িজভ জুিড়েয় েদয়, কারণ আিম
এই আগুেনর মেধয্ বড়ই কষ্ট পািচ্ছ!�

25 “িকন্তু অব্রাহাম বলেলন, �েহ আমার বৎস, মেন কের েদখ,
জীবেন সুেখর সব িকছুই তুিম েভাগ কেরছ আর েসই সময় লাসার
অেনক কষ্ট েপেয়েছ৷ িকন্তু এখন এখােন েস সুখ পােচ্ছ আর তুিম
কষ্ট পাচ্ছ৷ 26 এছাড়া েতামােদর ও আমােদর মােঝ এক মহাশূনয্ স্থান
আেছ, যােত ইচ্ছা থাকেলও েকউ এখােন েথেক পার হেয় েতামােদর
কােছ েযেত না পাের, আর ওখান েথেক পার হেয় েকউ আমােদর
কােছ আসেত না পাের৷�

27“েসই ধনী বয্িক্ত তখন বলল, �তাহেল িপতা দয়া কের লাসারেক
আমার বাবার বািড়েত পািঠেয় িদন! 28 েযন আমার েয পঁাচ ভাই
েসখােন আেছ, তােদর েস সাবধান কের েদয়, যােত তারা এই যন্ত্রণার
জায়গায় না আেস৷�

29 “িকন্তু অব্রাহাম বলেলন, �েমািশ ও অনয্ানয্ ভাববাদীরা েতা
তােদর জনয্ আেছন, তঁােদর কথা তারা শুনুক৷�

30 “তখন ধনী েলাকিট বলল, �না, না, িপতা অব্রাহাম মৃতেদর মধয্
েথেক েকউ যিদ তােদর কােছ যায়, তেব তারা অনুতাপ করেব৷�

31“অব্রাহাম তােক বলেলন, �তারা যিদ েমািশ ও ভাববাদীেদর কথা
না েশােন, তেব মৃতেদর মধয্ েথেক উেঠ িগেয়ও যিদ েকউ তােদর
সেঙ্গ কথা বেল তবু তারা তা শুনেব না৷� ”

17
পাপ ও ক্ষমা
(মিথ 18:6-7, 21-22; মাকর্ 9:42)
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1 যীশু তঁার অনুগামীেদর বলেলন, “পােপর প্রেলাভন সব সময়ই
থাকেব, িকন্তু িধক্ েসই েলাক যার মাধয্েম তা আেস৷ 2 এই
কু্ষদ্রতমেদর মেধয্ একজনেকও েকউ যিদ পােপর পেথ িনেয় যায়,
তেব তার গলায় এক পট্টি জঁাতা েবঁেধ তােক সমুেদ্রর অতল জেল
ডুিবেয় েদওয়া তার পেক্ষ ভাল৷ 3 েতামরা িনেজেদর িবষেয় সাবধান!

“েতামার ভাই যিদ পাপ কের, তােক িতরস্কার কর৷ েস যিদ অনুতপ্ত
হয় তেব তােক ক্ষমা কর৷ 4 েস যিদ এক িদেন সাতবার েতামার িবরুেদ্ধ
পাপ কের আর সাতবারই েতামার কােছ িফের এেস বেল, �আিম
অনুতপ্ত,� তেব তােক ক্ষমা কর৷”

িবশ্বােসর শিক্ত
5 এরপর েপ্রিরেতরা প্রভুেক বলেলন, “আমােদর িবশ্বােসর বৃিদ্ধ

করুন!”
6 প্রভু বলেলন, “একটা সরেষ দানার মেতা এতটুকু িবশ্বাস যিদ

েতামােদর থােক, তাহেল এই তঁুত গাছটােক েতামরা বলেত পার,
�েশকড়শুদ্ধ উপেড় িনেয় সমুেদ্র িনেজেক েপঁাত!� আর েদখেব েস
েতামােদর কথা শুনেব৷

উত্তম দাস হও
7 “ধর েতামােদর মেধয্ কােরা একজেনর দাস হাল চষেছ বা েভড়া

চরােচ্ছ৷ েস যখন মাঠ েথেক আেস তখন তুিম িক তােক বলেব,
�তাড়াতািড় কের এস, েখেত বস?� 8 বরং তােক িক বলেব না,
�আিম িক খাব তার েজাগাড় কর, আর আিম যতক্ষণ খাওয়া-দাওয়া
কির, তুিম েকামের গামছা জিড়েয় আমার েসবা যত্ন কর, এরপর তুিম
খাওয়া-দাওয়া করেব৷� 9ঐ দাস েতামার হুকুম অনুসাের কাজ করল
বেল িক তুিম তােক ধনয্বাদ েদেব? 10 েতামােদর েক্ষেত্র েসই একই
কথা প্রেয়াজয্৷ েতামােদর েয কাজ করেত বলা হেয়েছ তা করা েশষ
হেল েতামরা বলেব, �আমরা অেযাগয্ দাস, আমরা আমােদর কতর্ বয্
কেরিছ৷� ”

ধনয্বাদ দাও
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11 যীশু েজরুশােলেমর িদেক যািচ্ছেলন, যাবার পেথ িতিন গালীল
ও শমরীযার মাঝখান িদেয় েগেলন৷ 12 তঁারা যখন একিট গ্রােম
ঢুকেছন, এমন সময় দশজন কুষ্ঠেরাগী তঁার সামেন পড়ল, তারা একটু
দূের দঁাড়াল, 13 ও িচৎকার কের বলল, “প্রভু যীশু! আমােদর দয়া
করুন!”

14তােদর েদেখ যীশু বলেলন, “যাজকেদর কােছ িগেয় িনেজেদর
েদখাও৷”
পেথ েযেত েযেত তারা সমূ্পণর্ সুস্থ হেয় েগল; 15 িকন্তু তােদর

মেধয্ একজন যখন েদখল েয েস সমূ্পণর্ সুস্থ হেয় েগেছ তখন যীশুর
কােছ িফের এেস খুব েজার গলায় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷
16 েস যীশুর সামেন উপুড় হেয় পেড় তঁােক ধনয্বাদ জানাল৷ (এই
েলাকিট িছল অইহুদী শমরীয়৷) 17 এই েদেখ যীশু তােক বলেলন,
“েতামােদর মেধয্ দশ জনই িক আেরাগয্ লাভ কেরিন? তেব বাকী
নজন েকাথায়? 18 ঈশ্বেরর প্রশংসা করার জনয্ এই িভন্ন জােতর
েলাকিট ছাড়া আর েকউ িক িফের আেসিন?” 19 এরপর যীশু েসই
েলাকিটেক বলেলন, “ওঠ, যাও, েতামার িবশ্বাসই েতামােক সুস্থ কের
তুেলেছ৷”

ঈশ্বেরর রাজয্ েতামােদর অন্তের
(মিথ 24:23-28, 37-41)

20 এক সময় ফরীশীরা যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “ঈশ্বেরর রাজয্
কখন আসেব?”
যীশু তােদর বলেলন, “ঈশ্বেরর রাজয্ এমনভােব আেস, যা েচােখ

েদখা যায় না৷ 21 েলােকরা বলেব না েয, �এই েয এখােন ঈশ্বেরর
রাজয্� বা �ওই েয ওখােন ঈশ্বেরর রাজয্৷� কারণ ঈশ্বেরর রাজয্ েতা
েতামােদর মােঝই আেছ৷”

22 িকন্তু অনুগামীেদর উেদ্দেশয্ িতিন বলেলন, “সময় আসেব,
যখন মানবপুেত্রর রাজেত্বর সমেয়র একটা িদন েতামরা েদখেত
চাইেব, িকন্তু েতামরা তা েদখেত পােব না৷ 23 েলােকরা েতামােদর
বলেব, �েদখ, তা ওখােন! বা েদখ তা এখােন!� তােদর কথা শুেন
েযও না, বা তােদর েপছেন েদৗিড়ও না৷
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যীশু পুনরায় আসেবন
24 “কারণ িবদুয্ত্ চমকােল আকােশর এক প্রান্ত েথেক অনয্ প্রান্ত

পযর্ন্ত েযমন আেলা হেয় যায়, মানবপুেত্রর িদেন িতিন েসইরকম
হেবন৷ 25 িকন্তু প্রথেম তঁােক অেনক দুঃখেভাগ করেত হেব, তাছাড়া
এই যুেগর েলােকরা তঁােক অগ্রাহয্ করেব৷

26 “েনােহর সমেয় েযমন হেয়িছল, মানবপুেত্রর সমেয়ও েতমিন
হেব৷ 27 েয পযর্ন্ত না েনাহ জাহােজ উঠেলনআর বনয্া এেস েলাকেদর
ধ্বংস করল, েসই সময় পযর্ন্ত েলােকরা খাওয়া দাওয়া করিছল, িবেয়
করিছল ও িবেয় িদিচ্ছল৷

28 “েলােটর সমেয়ও েসই একই রকম হেয়িছল৷ তারা খাওয়া-
দাওয়া করিছল, েকনা-েবচা, চাষ-বাস, গৃহ িনমর্াণ সবই করত৷
29 িকন্তু েলাট েয িদন সেদাম েথেক েবিরেয় এেলন, তারপেরই
আকাশ েথেক আগুন ও গন্ধক বির্ষত হেয় েসখানকার সব েলাকেক
ধ্বংস কের িদল৷ 30 েয িদন মানবপুত্র প্রকািশত হেবন, েসিদন এই
রকমই হেব৷

31 “েসই িদন েকউ যিদ ছােদর উপর থােক, আর তার িজিনস পত্র
যিদ ঘেরর মেধয্ থােক, তেব েস তা েনবার জনয্ েযন নীেচ না নােম৷
েতমিন যিদ েকউ েক্ষেতর কােজ থােক, তেব েস েকান িকছু িনেত
িফের না আসুক৷ 32 েলােটর স্ত্রীর* কথা েযন মেন থােক৷

33 “েয তার জীবন িনরাপদ রাখেত চায়, েস তা েখাযােব; আর
েয তার জীবন হারায়, েসই তা বঁািচেয় রাখেব৷ 34 আিম েতামােদর
বলিছ, েসই রােত্র একই িবছানায় দুজন শুেয় থাকেব, তােদর মেধয্
একজনেক তুেল েনওয়া হেব আর অনয্জন পেড় থাকেব৷ 35 দুজন
স্ত্রীেলাক একসেঙ্গ যঁাতােত শসয্ িপষেব, একজনেক তুেল েনওয়া হেব
আর অনয্ জন পেড় থাকেব৷” 36 †

37তখন অনুগামীরা তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “প্রভু, েকাথায় এমন
হেব?”
* 17:32: েলােটর স্ত্রী আিদ 19:15-17, 26 এ েলােটর স্ত্রীর কািহনী েলখা আেছ৷
† 17:36: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 36 যুক্ত করা হেয়েছ: “দুজন েলাক একই
েক্ষেত্র থাকেব; তােদর একজনেক েনওয়া হেব, িকন্তু অনয্ জনেক েছেড় েদওয়া হেব৷”
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যীশু তােদর বলেলন, “েযখােন শব, েসখােনই শকুন এেস জেড়া
হেব৷”

18
ঈশ্বর তঁার েলাকেদর উত্তর েদেবন

1 িনরাশ না হেয় তােদর েয সব সময় প্রাথর্না করা উিচত, তা
েবাঝােত িগেয় যীশু তােদর এই দৃষ্টান্তিট িদেলন, 2 িতিন বলেলন,
“েকান এক শহের একজন িবচারক িছেলন৷ িতিন ঈশ্বরেক ভয়
করেতন না, আবার মানুষেকও গ্রাহয্ করেতন না৷ 3 েসই শহের
একজন িবধবা িছল৷ েস বার বার েসই িবচারেকর কােছ এেস বলত,
�আপনােক েদখেত হেব েযন আমার প্রিতপেক্ষর িবরুেদ্ধ আিম নয্ায়
িবচার পাই!� 4 িকছু িদন ধের েসই িবচারক তার েকান কথাই শুনেত
চাইেলন না৷ িকন্তু এক সময় িতিন মেন মেন বলেলন, �যিদও আিম
ঈশ্বরেক ভয় কির না আর মানুষেক মািন না, 5 তবু এই িবধবা যখন
আমায় এত িবরক্ত করেছ তখনআিম েদখব েস েযন নয্ায় িবচার পায়,
তাহেল েস আর বার বার এেস আমােক জ্বালাতন করেব না৷� ”

6 এরপর প্রভু বলেলন, “লক্ষয্ কর! ঐ অধাির্মক িবচারকতর্ া িক
বলল৷ 7 তাহেল ঈশ্বর িক তঁার মেনানীত েলােকরা, যঁারা িদন-রাত
তঁােক ডাকেছ, তারা েযন নয্ায় িবচার পায় তা েদখেবন না? িতিন িক
তােদর সাহাযয্ করেত অযথা েদরী করেবন? 8আিম েতামােদর বলিছ,
িতিন তােদর পেক্ষ নয্ায় িবচার করেবনই আর তা তাড়াতািড়ই করেবন৷
যাইেহাক্, মানবপুত্র যখন আসেবন, তখন িক িতিন এই পৃিথবীেত
িবশ্বাস েদখেত পােবন?”

ঈশ্বেরর েচােখ ধাির্মকহওয়া
9 যঁারা িনেজেদর ধাির্মক মেন করত আর অনয্েক তুচ্ছ করত,

তােদর উেদ্দেশয্ িতিন এই দৃষ্টান্তিট িদেলন, 10 “দুজন েলাক মিন্দের
প্রাথর্না করার জনয্ েগল; তােদর মেধয্ একজন ফরীশী আর অনয্ জন
কর-আদায়কারী৷ 11 ফরীশী দঁািড়েয় িনেজর সম্বেন্ধ এইভােব প্রাথর্না
করেত লাগল, �েয ঈশ্বর, আিম েতামায় ধনয্বাদ িদিচ্ছ েয আিম অনয্
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সব েলাকেদর মেতা নই; দসুয্, প্রতারক, বয্িভচারী অথবা এই কর-
আদায়কারীর মেতা নই৷ 12 আিম সপ্তােহ দুিদন উেপাস কির, আর
আমার আেয়র দশ ভােগর একভাগ দান কির৷�

13 “িকন্তু েসই কর-আদায়কারী দঁািড়েয় স্বেগর্র িদেক মুখ তুেল
তাকােতও সাহস করল না, বরং েস বুক চাপড়ােত চাপড়ােত বলল,
�েহ ঈশ্বর, আিম পাপী! আমার প্রিত দয়া কর!� 14 আিম েতামােদর
বলিছ, এই কর-আদায়কারী ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয় বািড় চেল েগল িকন্তু
ঐফরীশী নয়৷ েয েকউ িনেজেক বড় কের তােক েছাট করা হেব;আর
েয িনেজেক েছাট কের তােক বড় করা হেব৷”

ঈশ্বেরর রােজয্ েক প্রেবশ করেব?
(মিথ 19:13-15; মাকর্ 10:13-16)

15 েলােকরা একসময় তােদর েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর যীশুর
কােছ িনেয় এল েযন িতিন তােদর স্পশর্ কের আশীবর্াদ কেরন৷
এই েদেখ িশষয্রা তােদর খুব ধমক িদেলন৷ 16 িকন্তু যীশু েসই
েছেলেমেয়েদর তঁার কােছ ডাকেলন, আর বলেলন, “েছাট েছাট
েছেলেমেয়েদর আমার কােছ আসেত দাও, তােদর বারণ কেরা না,
কারণ এই িশশুেদর মেতা েলাকেদর জনয্ই েতা ঈশ্বেরর রাজয্৷
17 আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, যিদ েকউ িশশুর মেতা ঈশ্বেরর
রাজয্েক গ্রহণ না কের তেব েস েকানমেত তার মেধয্ প্রেবশ করেত
পারেব না!”

এক ধনী েলােকর প্রশ্ন
(মিথ 19:16-30; মাকর্ 10:17-31)

18 ইহুদীেদর একজন দলেনতা তঁােক িজেজ্ঞসকরল, “েহ সদগুরু,
অনন্ত জীবন েপেত হেল আমােক িক করেত হেব?”

19 যীশু তঁােক বলেলন, “তুিম আমায় সৎ বলছ, েকন? ঈশ্বর ছাড়া
আর েকউ সৎ নয়৷ 20 তুিম েতা ঈশ্বেরর সব আজ্ঞা জান, বয্িভচার
কেরা না, নরহতয্া কেরা না, চুির কেরা না, িমথয্া সাক্ষী িদও না, েতামরা
বাবা-মােক সম্মান কেরা৷”✡
✡ 18:20: দ্রষ্টবয্ যাত্রা 20:12-16; িদ্ব. িব. 5:16-20
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21 েস বলল, “আিম েছাটেবলা েথেকই েস সব পালন কের
আসিছ৷”

22 একথা শুেন যীশু তােক বলেলন, “িকন্তু েতামার মেধয্ একিট
িবষেয়র এখনওত্রুিটআেছ৷ েতামার যা িকছুআেছ েস সব িবিক্র কের
তা গরীবেদর মেধয্ িবিলেয় দাও, তাহেল স্বেগর্ েতামার ধন-সম্পদ
জমা হেব, তারপর আমায় অনুসরণ কর৷” 23 িকন্তু এই কথা শুেন
তার খুবই দুঃখ হল, কারণ তার প্রচুর ধন-সম্পদ িছল৷

24 যীশু তােক দুঃিখত হেত েদেখ বলেলন, “যােদর ধন-সম্পদ
আেছ তােদর পেক্ষ ঈশ্বেরর রােজয্ প্রেবশ করা কত কিঠন! 25 হঁয্া,
একজন ধনীর পেক্ষ ঈশ্বেরর রােজয্ প্রেবশ করা অেপক্ষা ছঁুেচর মধয্
িদেয় উেটর পার হওয়া সহজ৷”

কারা উদ্ধার পােব?
26 েয সব েলাক একথা শুনল তারা বেল উঠল, “তাহেল েক উদ্ধার

েপেত পাের?”
27 যীশু বলেলন, “মানুেষর পেক্ষ যা সম্ভব নয় ঈশ্বেরর পেক্ষ তা

সম্ভব৷”
28তখন িপতর বলেলন, “েদখুন, আমরা েতা সব িকছু েছেড় ছুেড়

আপনার অনুসারী হেয়িছ৷”
29 যীশু তখন তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ

যারা ঈশ্বেরর রােজয্র জনয্ ঘর-বািড়, স্ত্রী, ভাই-েবান, মা-বাবা িকংবা
েছেল-েমেয় তয্াগ কেরেছ, 30 তারা প্রেতয্েক এ জীবেনই েসই সব
বহুগুেণ িফের পােব, এছাড়া আগামী যুেগ লাভ করেব অনন্ত জীবন৷”

যীশু মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত হেবন
(মিথ 20:17-19; মাকর্ 10:32-34)

31 যীশু তঁার বােরাজন েপ্রিরতেক একপােশ েডেক িনেয় িগেয়
বলেলন, “েশান! আমরা েজরুশােলেম যািচ্ছ; আর ভাববাদীরা
মানবপুেত্রর িবষেয় যা িকছু িলেখ েগেছন, েস সবই পূণর্ হেব৷ 32 হঁয্া,
অইহুদীেদর হােত তঁােক তুেল েদওয়া হেব, তারা তঁােক উপহাস করেব,
গালাগািল েদেব, তঁার গােয় থুতু েছটােব৷ 33 তারা তঁােক কশাঘাত
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করেব ও েশষ পযর্ন্ত হতয্াই করেব; আর তৃতীয় িদেন মৃতুয্র মধয্
েথেক িতিন পুনরুিত্থত হেবন৷” 34 িতিন িক বলেত চাইেছন, েপ্রিরেতরা
িকন্তু তার িকছুই বুঝেত পারেলন না৷ িতিন েয িক বলেছন তা তঁারা
বুঝেত পারেলন না, কারণ এসব কথার অথর্ তােদর কােছ েগাপন
রাখা হেয়িছল৷

যীশু অন্ধেক দৃষ্টি দান করেলন
(মিথ 20:29-34; মাকর্ 10:46-52)

35 যীশু যখন িযরীেহার কাছাকািছ েপৗছঁােলন, তখন েসখােন
রাস্তার ধাের বেস একজন অন্ধ িভক্ষা করিছল৷ 36 অেনক েলাকজন
যাওযার আওযাজ শুেন েসই িভখারী বয্াপার িক তা িজজ্ঞাসা করল৷

37 েলােকরা তােক বলল, “নাসরতীয় যীশু েসখান িদেয় যােচ্ছন৷”
38তখন েস িচৎকার কের বেল উঠল, “েহ দায়ূেদর বংশধর যীশু,

আমােক দয়া করুন৷”
39 েয সব েলাক েসই ভীেড়র সামেন িছল তারা তােক চুপ করেত

বলল, িকন্তু েস আরও িচৎকার কের বলল, “েহ দায়ূেদর বংশধর
আমায় দয়া করুন!”

40 যীশু েথেম েগেলন, িতিন েসই অন্ধেক তঁার কােছ িনেয় আসেত
বলেলন৷ েসই অন্ধ তঁার কােছ এেল পর িতিন তােক িজজ্ঞাসা করেলন,
41 “তুিম িক চাও? েতামার জনয্ আিম িক করব?”
েস বলল, “প্রভু, আিম েযন েদখেত পাই৷”
42 যীশু তােক বলেলন, “েবশ! তুিম েচােখ েদখেত পাও, েতামার

িবশ্বাসই েতামােক সুস্থ করল৷”
43সেঙ্গ সেঙ্গ েস েদখেত েপলআর ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত

যীশুর েপছেন েপছেন চলল৷ যঁারা এই ঘটনা েদখল তারা ঈশ্বেরর
প্রশংসা করেত লাগল৷

19
সেক্কয়
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1 যীশু িযরীেহা শহেরর মধয্ িদেয় যািচ্ছেলন৷ 2 েসখােন সেক্কয়
নােম একজন েলাক িছল৷ েস িছল একজন উচ্চ-পদস্থ কর
আদায়কারী ও খুব ধনী বয্িক্ত৷ 3 েক যীশু তা েদখার জনয্ সেক্কয়
খুবই েচষ্টা করিছল, িকন্তু েবঁেট হওয়ােত ভীেড়র জনয্ যীশুেক
েদখেত পািচ্ছল না৷ 4 তাই সবার আেগ ছুেট িগেয় েয পথ ধের যীশু
আসিছেলন, েসই পেথর পােশ একটা সুকেমার গােছ উঠল যােত
েসখান েথেক যীশুেক েদখেত পায়৷ 5যীশু েসখােন এেস ওপর িদেক
তািকেয় বলেলন, “সেক্কয় তাড়াতািড় েনেম এস, কারণ আজ আমায়
েতামার ঘের থাকেত হেব৷”

6 সেক্কয় তাড়াতািড় েনেম এেস মহানেন্দ যীশুেক তার বািড়েত
িনেয় িগেয় অভয্থর্না জানাল৷ 7 েসখােন যঁারা িছল, এই েদেখ তারা
সকেল অনুেযােগর সুের বলল, “উিন একজন পাপীর ঘের অিতিথ
হেয় েগেলন৷”

8 িকন্তু সেক্কয় উেঠ দঁািড়েয় প্রভুেক বলল, “প্রভু েদখুন, আিম
আমার সম্পেদর অেধর্ক গরীবেদর মেধয্ িবিলেয় েদব, আর যিদ
কাউেক ঠিকেয় থািক তেব তার চতুগুর্ ণ িফিরেয় েদব৷”

9 যীশু তােক বলেলন, “আজ এই বািড়েত পিরত্রাণ এেসেছ,
েযেহতু এই মানুষিট অব্রাহােমর পুত্র৷ 10কারণ যা হািরেয় িগেয়িছল তা
খঁুেজ বার করেত ও উদ্ধার করেতই মানবপুত্র এ জগেত এেসেছন৷”

ঈশ্বর প্রদত্ত িজিনস বয্বহর কর
(মিথ 25:14-30)

11 যীশু েজরুশােলেমর কাছাকািছ এিগেয় েগেল েলাকেদর ধারণা
হল েয তখনই বুিঝ ঈশ্বেরর রাজয্ এেস পড়ল৷ তাই িতিন তােদর কােছ
এই দৃষ্টান্তিট িদেলন৷ 12 যীশু বলেলন, “একজন সম্ভ্রান্ত বংেশর েলাক
রাজ পদ িনেয় িফের আসার জনয্ দূর েদেশ যাত্রা করেলন৷ 13 যাবার
আেগ িতিন তঁার দশজন কমর্চারীেক েডেক প্রেতয্েকর হােত একিট
কের েমাট দশিট েমাহর িদেয় বলেলন, �আিম িফের না আসা পযর্ন্ত
এই িদেয় বয্বসা কেরা৷� 14 িকন্তু তঁার প্রজারা তােক ঘৃণা করত; আর
িতিন চেল যাওযার সেঙ্গ সেঙ্গ স্থানীয় েলােকরা একজন প্রিতিনিধর



লূক 19:15 lxxxiv লূক 19:27

মাধয্েম বেল পাঠাল, �আমরা চাই না েয এই েলাক আমােদর রাজা
েহাক্◌্!�

15 “িকন্তু েসই বয্িক্ত রাজপদ িনেয় বািড় িফের এেলন; আর
েয কমর্চারীেদর িতিন টাকা িদেয়িছেলন তােদর সকলেক েডেক
পাঠােলন৷ িতিন েদখেত চাইেলন েয তারা েক কত লাভ কেরেছ৷
16 প্রথম জন এেস বলল, �প্রভু, আপনার এক েমাহর খািটেয় দশ
েমাহর লাভ হেয়েছ৷� 17তখন মিনব তােক বলেলন, �খুব ভাল কেরছ,
তুিম খুব ভাল কমর্চারী৷ তুিম অল্প িবষেয় িবশ্বস্ত িছেল তাই েতামােক
দশিট শহেরর শাসক িহেসেব িনেয়াগ করা হেব৷�

18 “এরপর িদ্বতীয় জন এেস বলল, �প্রভু আপনার এক েমাহর
খািটেয় পঁাচ েমাহর লাভ হেয়েছ৷� 19 িতিন তােক বলেলন, �েতামােক
পঁাচিট শহেরর শাসনভার েদওয়া হেব৷�

20 “এরপর আর একজন এেস বলল, �প্রভু, এই িনন আপনার
েমাহর, এটা আিম রুমােল েবঁেধ আলাদা কের েরেখ িদেয়িছলাম৷
21 আপনার িবষেয় আমার খুব ভয় িছল, কারণ আপিন খুব কিঠন
েলাক৷ আপিন যা জমা কেরন িন তাই িনেয় থােকন, আর যা েবােনন
না তার ফসল কােটন৷�

22 “তখন তার প্রভু তােক বলেলন, �েতামার কথা অনুসােরই আিম
েতামার িবচার করব, তুিম একজন দুষ্ট কমর্চারী৷ তুিম জানেত আিম
একজন কিঠন েলাক, আিম যা জমা কির না তাই েপেত চাই, যা বুিন
না তাই কািট৷ 23 তেব তুিম আমার টাকা েকন মহাজনেদর কােছ জমা
রাখিন? তাহেল েতা আিম টাকার সুদটাও অন্তত েপতাম৷� 24 আর
যঁারা েসখােন দঁািড়েয় িছল িতিন তােদর বলেলন, �এর কাছ েথেক ঐ
েমাহর িনেয় নাও আর যার দশ েমাহর আেছ তােক ওটা দাও৷�

25 “তখন তারা তােক বলল, �প্রভু, ওর েতা দশটা েমাহর আেছ!�
26“প্রভু বলেলন, �আিম েতামােদর বলিছ, যারআেছ তােকআেরা

েদওয়া হেবআর যার েনই, তার েযটুকুআেছ তাও েকেড় েনওয়া হেব৷
27 িকন্তু যারা আমার শত্রু, যারা চায় িন েয আিম তােদর ওপর রাজত্ব
কির, তােদর এখােন িনেয় এেস আমার সামেনই েমের েফল৷� ”
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যীশুর েজরুশােলেম প্রেবশ
(মিথ 21:1-11; মাকর্ 11:1-11; েযাহন 12:12-19)

28 এইসব কথা বলার পর যীশু েজরুশােলেমর িদেক এিগেয়
চলেলন৷ 29 িতিন ৈজতুন পবর্েতর কােছ ৈবৎফগী ওৈবথিনয়া গ্রােমর
কাছাকািছ এেল তঁার দুজন িশষয্েক বলেলন, 30 “েতামরা ঐ গ্রােম
যাও৷ ঐ গ্রােম েঢাকার মুেখই একটা বাচ্চা গাধা বঁাধা আেছ েদখেব,
েসটার ওপর এর আেগ েকউ কখনও বেসিন, েসটা খুেল এখােন
িনেয় এস৷ 31 েকউ যিদ েতামােদর িজেজ্ঞস কের, েতামরা ওটা খুলছ
েকন? েতামরা বেলা, �এটােক প্রভুর দরকার আেছ৷� ”

32 যঁােদর পাঠােনা হেয়িছল তঁারা িগেয় যীশুর কথা মেতাই সব িকছু
েদখেত েপেলন৷ 33 তঁারা যখন েসই বাচ্চা গাধাটা খুলিছেলন তখন
তার মািলক এেস তঁােদর িজেজ্ঞস করল, “আপনারা এটা খুলেছন
েকন?”

34 তঁারা বলেলন, “এটােক প্রভুর দরকার আেছ৷” 35 এরপর তঁারা
গাধাটােক যীশুর কােছ িনেয় এেস তার ওপর তঁােদর চাদর িবিছেয়
িদেলন, আর তার িপেঠ যীশুেক বসােলন৷ 36 িতিন যখন যািচ্ছেলন,
তখন েলােকরা যাত্রা পেথ িনেজেদর জামা-চাদর িবিছেয় িদিচ্ছল৷

37 িতিন ৈজতুন পবর্তমালা েথেক েনেম যাবার রাস্তার মুেখ এেস
েপৗছঁােলন৷ েসই সময় যঁারা তঁার েপছেন েপছেন আসিছল, তারা
যীশু েয সব অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন তা েদখেত েপেয়িছল বেল
আনেন্দর উচ্ছােস ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত বলল,

38 “ �ধনয্! েসই রাজা িযিন প্রভুর নােম আসেছন!� গীতসংিহতা
118:26

স্বেগর্ শািন্ত ও ঈশ্বেরর মিহমা েহাক্◌্!”
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39 েসই ভীেড়র মধয্ েথেক কেয়কজন ফরীশী যীশুেক বলল,
“গুরু, আপনার অনুগামীেদর ধমক্ িদন!”

40 যীশু বলেলন, “আিম েতামােদর বলিছ, ওরা যিদ চুপ কের,
তেব পাথরগুেলা েচঁিচেয় উঠেব৷”

েজরুশােলেমর জনয্ যীশু কঁাদেলন
41 িতিন েজরুশােলেমর কাছাকািছ এেস শহরিট েদেখ েকঁেদ

েফলেলন৷ 42 িতিন বলেলন, “হায়! িকেস েতামার শািস্ত হেব তা যিদ
তুিম আজ বুঝেত পারেত! িকন্তু এখন তা েতামার দৃষ্টির অেগাচের
রইল৷ 43 েসই িদন আসেছ, যখন েতামার শত্রুরা েতামার চারপােশ
েবষ্টনী গেড় তুলেব৷ তারা েতামায় িঘের ধরেব আর চারপাশ েথেক
েচেপ ধরেব৷ 44 তারা েতামােক ও েতামার সন্তানেদর ধ্বংস করেব৷
েতামার প্রাচীেরর একটা পাথেরর ওপর আর একটা পাথর থাকেত
েদেব না, কারণ েতামার তত্ত্বাবধােনর জনয্ ঈশ্বরেয েতামার কােছ
এেলন, এ তুিম বুঝেল না৷”

যীশু মিন্দের প্রেবশ করেলন
(মিথ 21:12-17; মাকর্ 11:15-19; েযাহন 2:13-22)

45 এরপর যীশু মিন্দেরর মেধয্ ঢুকেলন আর েসখােন যারা
িজিনসপত্র িবিক্র করিছল তােদর েসখান েথেক তািড়েয় িদেত
লাগেলন৷ 46 িতিন তােদর বলেলন, “শােস্ত্র েলখা আেছ, �আমার গৃহ
হেব প্রাথর্নার গৃহ৷�✡ িকন্তু েতামরা এটােক �ডাকাতেদরআড্ডাখানায়�
পিরণত কেরছ৷”✡

47 তখন েথেক প্রেতয্ক িদন িতিন মিন্দের িশক্ষা িদেত থাকেলন৷
প্রধান যাজকরা, বয্বস্থার িশক্ষকরা ও ইহুদী েনতারা তঁােক হতয্া করার
উপায় খঁুজেত লাগল৷ 48 িকন্তু তারা েকানভােবই েকান পথ খঁুেজ েপল
না, কারণ সব েলাকই খুব মন িদেয় তঁার কথাগুিল শুনত৷
✡ 19:46: দ্রষ্টবয্ িযশ. 56:7 ✡ 19:46: দ্রষ্টবয্ িযর. 7:11
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20
ইহুদী েনতারা যীশুেক প্রশ্ন করেলন
(মিথ 21:23-27; মাকর্ 11:27-33)

1 একিদন যীশু যখন মিন্দের েলাকেদর িশক্ষা িদিচ্ছেলন এবং
ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার করিছেলন, েসই সময় প্রধান যাজকরা,
বয্বস্থার িশক্ষকরা ও ইহুদী েনতারা একেজাট হেয় তঁার কােছ এল৷
2তারা তঁােক প্রশ্ন করল, “েকান ক্ষমতায় তুিম এসব করছ তাআমােদর
বল৷ েক েতামােক এই অিধকার িদেয়েছ?”

3 যীশু তােদর বলেলন, “আিমও েতামােদর একটা প্রশ্ন করব৷
4 বেলা েতা েযাহন বািপ্তস্ম েদবার অিধকার ঈশ্বেরর কােছ েথেক
েপেয়িছেলন না মানুেষর কাছ েথেক?”

5 তারা িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা করল, “আমরা যিদ বিল,
�ঈশ্বেরর কাছ েথেক,� তাহেল ও বলেব তাহেল েতামরা তঁােক িবশ্বাস
কেরা িন েকন?” 6 িকন্তু আমরা যিদ বিল, “মানুেষর কাছ েথেক,”
তাহেল েলােকরা আমােদর পাথর ছঁুেড় মারেব, কারণ তারা েযাহনেক
একজন ভাববাদী বেলই িবশ্বাস কের৷” 7 তাই তারা বলল, “আমরা
জািন না৷”

8তখন যীশু তােদর বলেলন, “তাহেল আিমও েতামােদর বলব না,
েকান্ অিধকাের আিম এসব করিছ৷”

ঈশ্বর তঁার পুত্রেক পাঠােলন
(মিথ 21:33-46; মাকর্ 12:1-12)

9 যীশু এই দৃষ্টান্তিট েলাকেদর বলেলন, “একজন েলাক একটা
দ্রাক্ষা েক্ষত কের তা চাষীেদর কােছ ইজারা িদেয় েবশ িকছু িদেনর
জনয্ িবেদেশ েগল৷ 10ফেলর সময় হেল েস তার একজন কমর্চারীেক
েসই চাষীেদর কােছ পাঠাল, েযন তারা েক্ষেতর ফসেলর িকছু ভাগ
েদয়; িকন্তু চাষীরা েসই কমর্চারীেক মারধর কের খািল হােত তািড়েয়
িদল৷ 11এরপর েস তার আর একজন কমর্চারীেক পাঠাল; িকন্তু তারা
তােকও মারধর করল৷ েসই কমর্চারীর প্রিত তারা জঘনয্ বয্বহার কের
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তােক শূনয্ হােত িফিরেয় িদল৷ 12 পের েস তার তৃতীয় কমর্চারীেক
পাঠাল, চাষীরা তােকও ক্ষতিবক্ষত কের বার কের িদল৷

13 “তখন েসই দ্রাক্ষা েক্ষেতর মািলক বলল, �আিম এখন িক
করব? আিম আমার িপ্রয় পুত্রেক পাঠাব, হয়েতা তারা তােক মানয্
করেব৷� 14 িকন্তু েসই চাষীরা েসই েছেলেক েদখেত েপেয় িনেজেদর
মেধয্ আেলাচনা কের বলল, �এই হেচ্ছ সম্পিত্তর উত্তরািধকারী, এস
এেক আমরা খুন কির, তাহেল আমরাই হব এই সম্পিত্তর মািলক৷�
15 এই বেল তারা তােক দ্রাক্ষা েক্ষেতর বাইের েটেন িনেয় িগেয় হতয্া
করল৷

“এখন েসই েক্ষেতর মািলক তােদর প্রিত িক করেব? 16 েস এেস
ঐ চাষীেদর েমের েফলেব ও েক্ষত অনয্ চাষীেদর হােত েদেব৷”
এই কথা শুেন তারা সবাই বলল, “এরকম েযন না হয়!” 17 িকন্তু

যীশু তােদর িদেক তািকেয় বলেলন, “তাহেল এই েয কথা শােস্ত্র েলখা
আেছ এর অথর্ িক,

�রাজিমিস্ত্ররা েয পাথরটা বািতল কের িদল, েসটাই হেয় উঠল েকােণর
প্রধান পাথর?� গীতসংিহতা 118:22

18 েয েকউ েসই পাথেরর ওপর পড়েব, েস েভেঙ্গ টুকেরা-টুকেরা
হেয় যােব, আর যার ওপর েসই পাথর পড়েব েস েভেঙ্গ গঁুেড়া হেয়
যােব৷”

19 প্রধান যাজকরা ও বয্বস্থার িশক্ষকরা েসই সময় েথেকই তঁােক
েগ্রপ্তার করার জনয্ উপায় খঁুজেত লাগল; িকন্তু তারা জনসাধারণেক
ভয় পািচ্ছল৷ তারা যীশুেক েগ্রপ্তার করেত চাইিছল কারণ তারা বুঝেত
েপেরিছল েয যীশু তােদর িবরুেদ্ধই ঐ দৃষ্টান্তিট িদেয়িছেলন৷

ইহুদী েনতারা যীশুেক ফঁােদ েফলার েচষ্টা করল
(মিথ 22:15-22; মাকর্ 12:13-17)

20 তাই তারা তঁার ওপর নজর রাখেত কেয়কজন েলাকেক
গুপ্তচররূেপ তঁার কােছ পাঠাল৷ যারা ভাল েলাক েসেজ তঁার কােছ
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েগল যােত কের যীশুর কথা ধের তঁােক েরামীয় রাজয্পােলর ক্ষমতা
ও িবচােরর অধীেন তুেল িদেত পাের৷ 21 তাই তারা তঁােক একিট কথা
িজেজ্ঞস করল, “গুরু, আমরা জািন েয, যা নয্ায় আপিন েসই কথাই
বেলন ও েসই িশক্ষাই েদন; আরআমরা এও জািনেয আপিন কােরার
প্রিত পক্ষপাত কেরন না, িকন্তু ঈশ্বেরর পেথর িবষেয় সতয্ িশক্ষাই
েদন৷ 22আচ্ছা, ৈকসরেক কর েদওয়া িক আমােদর উিচত?”

23 যীশু তােদর চালািক ধের েফেলিছেলন, তাই বলেলন,
24 “আমায় একটা রূেপার টাকা েদখাও৷ এেত কার মূির্ত্ত ও কার নাম
আেছ?”
তারা বলল, “ৈকসেরর!”
25তখন িতিন তােদর বলেলন, “তাহেল ৈকসেরর যা তা ৈকসরেক

দাও, আর ঈশ্বেরর যা তা ঈশ্বরেক দাও৷”
26 সমস্ত েলােকর সামেন যীশু যা বলেলন, তােত তারা তঁার েকান

ভুল ধরেত পারল না৷ তঁার েদওয়া উত্তের তারা িবস্মেয় হতবাক্ হেয়
েগল৷

িকছু সদূ্দকীর যীশুেক ফঁােদ েফলার েচষ্টা
(মিথ 22:23-33; মাকর্ 12:18-27)

27 তখন সদূ্দকী সম্প্রদােয়র কেয়কজন েলাক যীশুর কােছ এল৷
এই সদূ্দকীরা বলত, মৃতুয্র পর পুনরুত্থান বেল িকছু েনই৷ তারা এেস
যীশুেক প্রশ্ন করল, 28 “গুরু, েমািশ আমােদর জনয্ িলেখ েরেখ
েগেছন েয িনঃসন্তান অবস্থায় যিদ েকান েলাক তার স্ত্রীেক েরেখ মারা
যায়, তেব তার ভাই েসই স্ত্রীেক িবেয় কের ভাইেয়র হেয় তার বংশ
রক্ষা করেব৷ 29এরকম একজন যঁারা সাত ভাই িছল, তােদর প্রথম ভাই
িবেয় করার পর িনঃসন্তান অবস্থায় মারা েগল৷ 30 িদ্বতীয় ভাই তখন
েসই িবধবােক িবেয় করল৷ 31এরপর তৃতীয় ভাই, এইভােব সাত ভাই-
ই একজন স্ত্রীেক িবেয় করল আর তারা সকেলই িনঃসন্তান অবস্থায়
মারা েগল৷ 32পের েসই স্ত্রীও মারা েগল৷ 33এখন পুনরুত্থােনর সমেয়
েস কার স্ত্রী হেব? কারণ সাত জনই েতা তােক িবেয় কেরিছল?”

34 তখন যীশু তােদর বলেলন, “এই যুেগর েলাকরাই িবেয় কের
আর তােদর িবেয় েদওয়া হয়৷ 35 িকন্তু মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়
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আগামী যুেগর েযাগয্ বেল যােদর গনয্ করা হেব, তারা িবেয় করেব না
বা তােদর িবেয় েদওয়াও হেব না৷ 36তারা আর মরেত পাের না, কারণ
তারা স্বগর্দূতেদর মেতা, মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়েছ বেল তারা
ঈশ্বেরর সন্তান৷ 37 জ্বলন্ত েঝােপর* িবষেয় েযখােন েলখা হেয়েছ,
েসখােন েমািশও েদিখেয়েছন েয মৃেতরা পুনরুিত্থত হয়৷ েসখােন
েমািশ প্রভু ঈশ্বরেক �অব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর, ও যােকােবর
ঈশ্বর† বেল উেল্লখ কেরেছন৷� 38 ঈশ্বর মৃত েলাকেদর ঈশ্বর নন,
িতিন জীিবত েলাকেদরই ঈশ্বর৷ যারা আগামী যুেগর েযাগয্ েলাক তারা
সকেলই ঈশ্বেরর েচােখ জীিবত থােক৷”

39 বয্বস্থার িশক্ষকেদর মেধয্ কেয়কজন বলল, “গুরু, আপিন
িঠকই বেলেছন!” 40 এরপর তঁােক আর িকছু িজেজ্ঞস করার সাহস
কােরা হল না৷

খ্রীষ্ট িক দায়ূেদর পুত্র?
(মিথ 22:41-46; মাকর্ 12:35-37)

41 িকন্তু িতিন তােদর বলেলন, “তারা িক কের বেল েয খ্রীষ্ট রাজা
দায়ূেদর পুত্র? 42কারণ গীতসংিহতায় দায়ূদ িনেজই বেলেছন,

�প্রভু আমার প্রভুেক বলেলন,
43 যতিদন না আিম েতামার শত্রুেদর েতামার পাদপীেঠ পিরণত কির,

তুিম আমার ডানিদেক বস৷� গীতসংিহতা 110:1

44 দায়ূদ েতা খ্রীষ্টেক এইভােব �প্রভু� বেল সেম্বাধন করেলন, তাহেল
খ্রীষ্ট িকভােব তঁার সন্তান হেলন?”

বয্বস্থার িশক্ষকেদর প্রিত সতকর্ বাণী
(মিথ 23:1-36; মাকর্ 12:38-40; লূক 11:37-54)

* 20:37: জ্বলন্ত েঝাপ দ্রষ্টবয্ যাত্রা 3:1-12 † 20:37: আব্রাহাম � ঈশ্বর যাত্রা 3:6
হইেত উদৃ্ধত৷
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45সমস্ত েলাক যখন এসব কথা শুনিছল, তখন যীশু তঁার িশষয্েদর
বলেলন, 46 “বয্বস্থার িশক্ষকেদর েথেক সাবধান৷ তারা লম্বা লম্বা
েপাশাক পের ঘুের েবড়ােত ও হােট বাজাের েলাকেদর কাছ েথেক
সম্মান েপেত ভালবােস; আর সমাজগৃেহ িবেশষ সম্মােনর স্থােন
বসেত ও েভাজসভায় সম্মােনর আসন দখল করেতও ভালবােস৷
47 তারা একিদেক েলাক েদখােনা লম্বা লম্বা প্রাথর্না কের, অপরিদেক
িবধবােদর সবর্স্ব গ্রাস কের, এেদর ভয়ঙ্কর শািস্ত হেব৷”

21
প্রকৃত দান
(মাকর্ 12:41-44)

1 যীশু তািকেয় েদখেলন, ধনী েলােকরা মিন্দেরর দােনর বােক্স
তােদর দান রাখেছ৷ 2 এরই মােঝ একজন অিত গরীব িবধবা তােত
খুব েছাট্ট েছাট্ট তামার মুদ্রা রাখল৷ 3 তখন যীশু বলেলন, “আিম
েতামােদর সিতয্ বলিছ, এই গরীব িবধবা অনয্ আর সকেলর েথেক
অেনক েবশী দান করল৷ 4 আিম একথা বলিছ কারণ অনয্ আর সব
েলাক তােদর সম্পিত্তর বাড়িত অংশ ঐ বােক্স েফেল েগল, িকন্তু এই
িবধবার অভাব থাকা সেত্ত্বও জীবন ধারেণর জনয্ তার যা সম্বল িছল,
তার সবটাই িদেয় েগল৷”

মিন্দর ধ্বংস
(মিথ 24:1-14; মাকর্ 13:1-13)

5 িশষয্েদর মেধয্ েকউ েকউ েসই মিন্দেরর িবষেয় এই মন্তবয্
করেলন েয, “সুন্দর সুন্দর পাথর িদেয় ও ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ িবিভন্ন
দােনর িজিনস িদেয় এই মিন্দরেক েকমন সাজােনা হেয়েছ!”

6 যীশু তঁােদর বলেলন, “এই েয সব িজিনস েতামরা েদখছ, সময়
আসেব যখন এর একটা পাথর আর একটার ওপর থাকেব না, সব
েভেঙ্গ েফলা হেব৷”

7 িশষয্রা তখন যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “গুরু এসব কখন
ঘটেব? এবং িক িচহ্ন েদেখ েবাঝা যােব এসব ঘটবার সময় এেস
েগেছ?”
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8যীশু বলেলন, “সাবধান! েকউ েযন েতামােদর না েভালায়,কারণ
অেনেকই আমার নাম ধারণ কের আসেব আর বলেব, �আিমই িতিন�
আর তারা বলেব, �সময় ঘিনেয় এেসেছ৷� তােদর অনুসারীহেয়া না!
9 েতামরা যখন যুদ্ধ ও িবেদ্রােহর কথা শুনেত পােব, তােত ভয় েপও
না, কারণ প্রথেম িনশ্চয়ই এসব হেব; িকন্তু তখনও েশষ সময়আসেত
থাকেব!”

10 এরপর িতিন তােদর বলেলন, “এক জািত আর এক জািতর
িবরুেদ্ধ, এক রাজয্ আর এক রােজয্র িবরুেদ্ধ দঁাড়ােব৷ 11 মহা
ভূিমকম্প হেব, িবিভন্ন জায়গায় দুির্ভক্ষ ও মহামারী েদখা েদেব; আর
আকােশর বুেক ভযাবহ ঘটনা ও মহত্ িচহ্ন েদখেত পােব৷

12 “িকন্তু এসব ঘটনা ঘটার আেগ, তারা েতামােদর েগ্রপ্তার
করেব, েতামােদর প্রিত িনযর্াতন করেব৷ তারা িবচােররজনয্ েতামােদর
সমাজ-গৃেহ সঁেপ েদেব ও েতামােদর কারাগাের ভরেব৷ আমারই
কারেণ তারা েতামােদর রাজােদর ও রাজয্পালেদর সামেন েটেন িনেয়
যােব৷ 13 তােত আমার িবষেয় সাক্ষয্ েদবার জনয্ েতামরা সুেযাগ
পােব৷ 14 েতামরা মেনর িদক েথেক ৈতরী েথেকা; আত্মপক্ষ সমথর্ন
করেত তখন িক বলেব, িক জবাবিদিহ করেব তার জনয্ িচন্তা কেরা না৷
15কারণ েসই সময় আিম েতামােদর বুিদ্ধ েদব, েতামােদর মুেখ এমন
কথা েজাগাব েয েতামােদর িবপক্ষরা তা অস্বীকার করেত পারেব না
আবার তার প্রিতেরাধও করেত পারেব না৷ 16 িকন্তু েতামােদর আপন
বাবা-মা ভাই ও আত্মীয় বনু্ধরাই েতামােদর প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা কের
েতামােদর ধিরেয় েদেব; এমন িক েতামােদর কাউেক কাউেক েমেরও
েফলেব৷ 17আমারই কারেণ েতামরা সকেলর কােছ ঘৃণার পাত্র হেব৷
18 িকন্তু েতামােদর মাথায় একটা চুলও নষ্ট হেব না৷ 19 েতামরা যিদ
িবশ্বােস িস্থর থাক, তেবই েতামােদর প্রাণ রক্ষা পােব৷

েজরুশােলেমর ধ্বংেসর িদন
(মিথ 24:15-21; মাকর্ 13:14-19)

20 “েতামরা যখন েদখেব েয ৈসনয্সামন্তরা েজরুশােলমেক
চারপাশ েথেক িঘের ধেরেছ, তখন বুঝেব েয তার ধ্বংেসর সময়
ঘিনেয় এেসেছ৷ 21 তখন যারা িযহূিদযায় থাকেব তারা েযন পািলেয়
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যায়৷ যঁারা েজরুশােলেম থাকেব তারা েযন অবশয্ই নগর েছেড়
পালায়; আর যঁারা গ্রােম থাকেব তারা েযন নগের না আেস৷ 22কারণ
এই িদনগুেলা হেচ্ছ শািস্তর িদন, যা শােস্ত্রর বাণী অনুসাের পূণর্ হেব৷
23ঐ িদনগুেলােত যােদর প্রসবকাল ঘিনেয় এেসেছ ও যােদর েকােল
দুেধর বাচ্চা আেছ, েসই সব স্ত্রীেলাকেদর ভয়ঙ্কর দুদর্ শা হেব৷ আিম
একথা বলিছ কারণ েদেশ মহাসংকট আসেছ ও এই েলাকেদর ওপর
ঈশ্বেরর েক্রাধ েনেম আসেছ৷ 24তরবািরর আঘােত তারা মারা পড়েব,
আর তােদর বন্দী কের সকল জািতর কােছ িনেয় যাওযা হেব৷ যতিদন
না অইহুদীেদর িনরুিপত সময় পূণর্ হেচ্ছ, েজরুশােলম অইহুদীেদর
দ্বারা অবজ্ঞা ভের পদদিলত হেব৷

ভয় কেরা না
(মিথ 24:29-31; মাকর্ 13:24-27)

25“তখন চঁাদ, সূযর্য্ ও তারাগুিলেতঅেনক িবস্ময়কর িজিনস েদখা
যােব৷ পৃিথবীেত সমস্ত জািত হতাশায় ভুগেব৷ তারা সমুদ্র গজর্ ন শুেন
ও প্রচণ্ড েঢউ েদেখ ভেয় িবহ্বল হেয় পড়েব৷ 26 পৃিথবীেত েয ভয়ঙ্কর
অবস্থা আসেছ তার কথা েভেব ভেযেত েলােক অজ্ঞান হেয় যােব,
কারণ আকােশর সব শিক্তগুিল ওেলাট-পালট হেয় যােব৷ 27 এর
পরই তারা মহাপরাক্রেম ও মিহমামিণ্ডত হেয় মানবপুত্রেক েমেঘর
মেধয্ আসেত েদখেব৷ 28 এসব ঘটনা ঘটেত েদখেল মাথা তুেল উেঠ
দঁািড়ও, কারণ েজেনা েয তখন েতামােদর মুিক্ত আসেছ!”

আমার বাকয্ িচরজীিব
(মিথ 24:32-35; মাকর্ 13:28-31)

29এরপর যীশু তােদর একিট দৃষ্টান্ত িদেলন, “ডুমুর গাছ ও অনয্ানয্
গােছর িদেক েদখ৷ 30 েয মুহূেতর্ তােদর নতুন পাতা গজায়, তা েদেখ
েতামরা বুঝেত পার েয গ্রীষ্মকাল এেস পড়ল বেল৷ 31 িঠক েসই রকম
এই সব ঘটেত েদখেল েতামরা বুঝেব েয ঈশ্বেরর রাজয্ এেস পেড়েছ৷

32“আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, যতক্ষণ না এসব ঘটেছ, এই বংশ
েলাপ পােব না৷ 33আকাশ ও পৃিথবী েলাপ পােব, িকন্তু আমার বাকয্
কখনও েলাপ পােব না৷
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সবর্দাই প্রস্তুত েথেকা
34 “েতামরা সতকর্ েথেকা৷ উচৃ্ছঙ্খল আেমাদ-প্রেমােদ, মৎততায়,

জাগিতক ভাবনা িচন্তায় েতামােদর মন েযন আচ্ছন্ন না হেয় পেড়,
আর েসই িদন হঠাৎ ফঁােদর মেতা েতামােদর ওপর এেস না পেড়৷
35 বাস্তিবক, পৃিথবীর সব েলােকর জনয্ই েসই িদন আসেব৷ 36 তাই
সব সময় সজাগ েথেকা, আর প্রাথর্না কেরা েযন যাই ঘটুক না েকন
তা কািটেয় উঠবার ও মানবপুেত্রর সামেন দঁাড়াবার শিক্ত েতামােদর
থােক৷”

37 িতিন মিন্দেরর মেধয্ প্রিতিদন িশক্ষা িদেতন িকন্তু সন্ধয্া হেল রােত
থাকার জনয্ ৈজতুন পবর্েত চেল েযেতন৷ 38প্রিতিদন খুব েভাের উেঠ
েলােকরা তঁার কথা েশানার জনয্ মিন্দের েযত৷

22
ইহুদী েনতারা যীশুেক হতয্া করেত চাইল
(মিথ 26:1-5, 14-16; মাকর্ 14:1-2, 10-11; েযাহন 11:45-

53)
1 েসই সময় খািমরিবহীন রুিটর পবর্ এিগেয় এেলা, এই পবর্েক

িনস্তারপবর্ বলা হত৷ 2 এিদেক প্রধান যাজকরা ও বয্বস্থার িশক্ষকরা
যীশুেক হতয্া করার উপায় খঁুজেত লাগল, কারণ তারা েলাকেদর ভয়
করত৷

যীশুর িবরুেদ্ধ িযহূদার ষড়যন্ত্র
(মিথ 26:14-16; মাকর্ 14:10-11)

3 এই সময় িযহূদা, েয িছল বােরা জন েপ্রিরেতর মেধয্ একজন,
যােক িযহূদা ঈষ্কিরেয়াতীয় বলা হত তার অন্তের শয়তান ঢুকল৷ 4 িযহূদা
েকমন কের যীশুেক ধিরেয় েদেব েস িবষেয় পরামশর্ করেত প্রধান
যাজকেদর ও মিন্দেরর রক্ষীবািহনীর পদস্থ কমর্চারীেদর কােছ েগল৷
5 তারা িযহূদার কথা শুেন খুবই খুশী হেয় তােক এর জনয্ টাকা িদেত
রাজী হল৷ 6 িযহূদাও সম্মত হেয় যখন েলােকর ভীড় থাকেব না েসই
সময় যীশুেক ধিরেয় েদবার সুেযাগ খঁুজেত লাগল৷
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িনস্তারপেবর্র েভােজর আেয়াজন
(মিথ 26:17-25; মাকর্ 14:12-21; েযাহন 13:21-30)

7 এরপর খািমরিবহীন রুিটর িদন এল, েয িদেন িনস্তারপেবর্র েমষ
বিল িদেত হত৷ 8 তাই যীশু িপতর ও েযাহনেক বলেলন, “যাও,
আমােদর জনয্ িনস্তারপেবর্র েভাজ প্রস্তুত কর, েযন আমরা তা িগেয়
েখেত পাির৷”

9 তঁারা যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “আপিন েকাথায় চান, আমরা
েকাথায় তা প্রস্তুত করব?”

10 যীশু তঁােদর বলেলন, “েশান! েতামরা শহের েঢাকার মুেখই
েদখেত পােব একজন েলাক এক কলসী জল িনেয় যােচ্ছ৷ তার
েপছেন েপছেন িগেয় েস েয বািড়েত ঢুকেব, 11 েসই বািড়র মািলকেক
বলেব, �গুরু বেলেছন, আপনার েসই অিতিথঘর েকানটা, েযখােন
আিম আমার িশষয্েদর সেঙ্গ িনস্তারপেবর্র েভাজ েখেত পাির৷�
12 তখন েসই েলাকিট েতামােদর ওপর তলার একিট বড় সাজােনা
ঘর েদিখেয় েদেব৷ েতামরা েসখােনই আেয়াজন কেরা৷”

13 যীশু েযমন বেলিছেলন, তঁারা িগেয় েসরকমই েদখেত েপেলন
আর িনস্তারপেবর্র েভাজ প্রস্তুত করেলন৷

প্রভুর েভাজ
(মিথ 26:26-30; মাকর্ 14:22-26; 1 কিরন্থীয় 11:23-25)

14 তারপর সময় হেল যীশু তঁার েপ্রিরতেদর সেঙ্গ িগেয়
িনস্তারপেবর্র েভাজ েখেত এেলন৷ 15 িতিন তঁােদর বলেলন, “আমার
কষ্টেভােগর আেগ েতামােদর সেঙ্গ এই িনস্তারপেবর্র েভাজ েখেত
আিম খুবই ইচ্ছা কেরিছ৷ 16 কারণ আিম েতামােদর বলিছ, যতিদন
না ঈশ্বেরর রােজয্ এর প্রকৃত উেদ্দশয্ পূণর্ হয় ততিদন পযর্ন্ত আিম এই
েভাজ আর খােবা না৷”

17 এরপর িতিন দ্রাক্ষারেসর েপয়ালা হােত িনেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ
িদেয় বলেলন, “এই নাও, িনেজেদর মেধয্ এটা ভাগ কের নাও৷
18 কারণ আিম েতামােদর বলিছ, ঈশ্বেরর রাজয্ না আসা পযর্ন্ত আিম
আর দ্রাক্ষারস পান করব না৷”

19 এরপর িতিন রুিট িনেয় ধনয্বাদ িদেয় তা খণ্ড খণ্ড করেলন,
আর তা েপ্রিরতেদর িদেয় বলেলন, “এ আমার শরীর, যা েতামােদর
জনয্ েদওয়া হল৷ আমার স্মরনােথর্ েতামরা এটা কেরা৷” 20খাবার পর
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েসইভােব দ্রাক্ষারেসর েপয়ালা িনেয় বলেলন, “আমার রেক্তর মাধয্েম
মানুেষর জনয্ ঈশ্বেরর েদওয়া েয নতুন িনয়ম শুরু হল, এই পানপাত্রিট
তারই িচহ্ন; এই রক্ত েতামােদর সকেলর জনয্ পািতত হল৷”

েক যীশুর িবরুেদ্ধ যােব?
21 “িকন্তু েদখ! েয আমােক ধিরেয় েদেব তার হাত আমার সেঙ্গ

এই েটিবেলর ওপেরই আেছ৷ 22 কারণ েযমন িনধর্ািরত হেয়েছ েসই
অনুসােরই মানবপুত্রেক মরেত হেব, িকন্তু িধক্ েসই েলাকেক েয
তঁােক ধিরেয় েদেব৷”

23 তঁারা িনেজেদর মেধয্ তখন এেক অপরেক িজেজ্ঞস করেত
লাগেলন, “আমােদর মেধয্ েক এমন েলাক হেত পাের, েয এই কাজ
করেব?”

দােসর মেতা হও
24 েসই সময় তঁােদর মেধয্ কােক সব েথেক বড় বলা হেব, এই িনেয়

তকর্ শুরু হল৷ 25 িকন্তু যীশু তােদর বলেলন, “অইহুদীেদর মেধয্ই
রাজারা তােদর প্রজােদর ওপের কতৃর্ ত্ত্ব কের, আর যারা তােদর শাসন
কের থােক তােদরই আবার �উপকারক� বলা হয়৷ 26 িকন্তু েতামােদর
মেধয্ এমনিট হওয়া উিচত নয়৷ েতামােদর মেধয্ েয সব েথেক বড় েস
েহাক্ সবার েচেয় েছাটর মেতা আর েয েনতা েস েহাক্ দােসর মেতা৷
27 েক প্রধান, েয েখেত আেস, না েয পিরেবশন কের? েয েখেত
আেস, েসই নয় িক? িকন্তু আিম েতামােদর মেধয্ দােসর মেতা আিছ৷

28 “আমার পরীক্ষার সময় েতামরাই েতা আমার পােশ দঁািড়েয়ছ৷
29 তাই আমার িপতা েযমন আমার রাজত্ব করার ক্ষমতা িদেয়েছন,
েতমিন আিমও েতামােদর েসই ক্ষমতা দান করিছ৷ 30 েযন আমার
রােজয্ েতামরা আমার সেঙ্গ পান আহার করেত পার, আর েতামরা
িসংহাসেন বেস ইস্রােয়েলর বােরা বংেশর িবচার করেব৷

িবশ্বাস হািরও না
(মিথ 26:31-35; মাকর্ 14:27-31; েযাহন 13:36-38)

31“িশেমান, িশেমান, শয়তান গেমর মেতা েচেল বার করবার জনয্
েতামােদর সকলেক েচেয়েছ৷ 32 িকন্তু িশেমান, আিম েতামার জনয্
প্রাথর্না করিছ, েযন েতামার িবশ্বােস ভাঙ্গন না ধের; আর তুিম যখন



লূক 22:33 xcvii লূক 22:38

আবার পেথ িফের আসেব তখন েতামার ভাইেদর িবশ্বােস শিক্তশালী
কের তুেলা৷”

33 িকন্তু িপতর বলেলন, “প্রভু, আিম আপনার সেঙ্গ কারাগাের
েযেত, এমনিক মরেতও প্রস্তুত৷”

34 যীশু বলেলন, “িপতর আিম েতামায় বলিছ, আজ রােত েমারগ
ডাকার আেগই তুিম িতনবার অস্বীকার কের বলেব েয তুিম আমায়
েচন না৷”

কেষ্টর জনয্ প্রস্তুত হও
35 এরপর যীশু তঁার েপ্রিরতেদর বলেলন, “আিম যখন টাকার

থিল, ঝুিল ও জুেতা ছাড়াই েতামােদর প্রচাের পািঠেয়িছলাম তখন
িক েতামােদর েকান িকছুর অভাব হেয়িছল?”
তঁারা বলেলন, “না, িকছুেতই অভাব হয় িন৷”
36 যীশু তঁােদর বলেলন, “িকন্তু এখন বলিছ, যার টাকার থিল বা

ঝুিল আেছ েস তা িনেয় যাক; আর যার কােছ তেলায়ার েনই েস
তার েপাশাক িবিক্র কের একটা তেলায়ার িকনুক৷ 37 কারণ আিম
েতামােদর বলিছ:

�িতিন েদাষীেদর একজন বেল গনয্ হেবন৷� িযশাইয় 53:12

শােস্ত্রর এই েয কথা তা অবশয্ই আমােত পূণর্ হেব: হঁয্া, আমার িবষেয়
এই েয কথা েলখা আেছ তা পূণর্ হেত চেলেছ৷”

38 তঁারা বলেলন, “প্রভু, েদখুন দুিট তেলায়ার আেছ!”
িতিন তঁােদর বলেলন, “থাক, এই যেথষ্ট৷”

যীশু েপ্রিরতেদর প্রাথর্না করেত বলেলন
(মিথ 26:36-46; মাকর্ 14:32-42)
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39-40 এরপর িতিন তঁার িনয়ম অনুসাের ৈজতুন পবর্তমালায় চেল
েগেলন৷ িশষয্রা তঁার েপছন েপছেন চলেলন৷ েসই জায়গায় েপৗেঁছ
িতিন তঁােদর বলেলন, “প্রাথর্না কর েযন েতামরা প্রেলাভেন না পড়৷”

41 পের িতিন িশষয্েদর েথেক িকছুটা দূের িগেয় হঁাটু েগেড় প্রাথর্না
করেত লাগেলন৷ 42 িতিন বলেলন, “িপতা যিদ েতামার ইচ্ছা হয় তেব
এই পানপাত্র আমার কাছ েথেক সিরেয় নাও৷ হঁয্া, তবুও আমার ইচ্ছা
নয়, েতামার ইচ্ছাই পূণর্ েহাক্◌্!” 43 এরপর স্বগর্ েথেক একজন
স্বগর্দূত এেস তঁােক শিক্ত েজাগােলন৷ 44 িনদারুণ মানিসক যন্ত্রণার
সেঙ্গ যীশুআরওআকুলভােব প্রাথর্না করেত লাগেলন৷ েসই সময় তঁার
গা িদেয় রেক্তর বড় বড় েফঁাটার মেতা ঘাম ঝের পড়িছল৷ 45 প্রাথর্না
েথেক উেঠ িতিন িশষয্েদর কােছ এেস েদখেলন, মেনর দুঃেখ অবসন্ন
হেয় তারা সকেল ঘুিমেয় পেড়েছন৷ 46 িতিন তঁােদর বলেলন, “েতামরা
ঘুমাচ্ছ েকন? ওঠ, প্রাথর্না কর েযন প্রেলাভেন না পড়৷”

যীশু বন্দী হেলন
(মিথ 26:47-56; মাকর্ 14:43-50; েযাহন 18:3-11)

47 িতিন তখনও কথা বলেছন, েসই সময় িযহূদার েনতৃেত্ব একদল
েলাক েসখােন এেস হািজর হল৷ িযহূদা চুমু িদেয় অিভবাদন করার
জনয্ যীশুর িদেক এিগেয় েগল৷

48 যীশু তােক বলেলন, “িযহূদা তুিম িক চুমু িদেয় মানবপুত্রেক
ধিরেয় েদেব?” 49 যীশুর চারপােশ যঁারা িছেলন, তঁারা তখন বুঝেত
পারেলন িক ঘটেত চেলেছ৷ তঁারা বলেলন, “প্রভু,আমরা িক তেলায়ার
িনেয় ওেদর আক্রমণ করব?” 50 তঁােদর মেধয্ একজন মহাযাজেকর
চাকেরর ডান কান েকেট েফলেলন৷

51এই েদেখ যীশু বলেলন, “থােমা! খুব হেয়েছ৷” আর িতিন েসই
চাকেরর কান স্পশর্ কের তােক সুস্থ করেলন৷

52 এরপর যীশু, যঁারা তঁােক ধরেত এেসিছল, েসই প্রধান যাজক,
মিন্দর রক্ষী বািহনীর পদস্থ কমর্চারীেদর ও ইহুদী সমাজপিতেদর
উেদ্দেশয্ বলেলন, “ডাকাত ধরেত েলােক েযমন বার হয় েতামরাও
িক েসরকম েছারা ও লািঠ িনেয় আমােক ধরেত এেসছ? 53 প্রেতয্ক
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িদনই েতা আিম েতামােদর মােঝ মিন্দেরই িছলাম, তখন েতা েতামরা
আমায়স্পশর্ কর িন! িকন্তু এই েতামােদর সময়, অন্ধকােরর রাজেত্বর
এই েতা সময়৷”

যীশুেক স্বীকার করেত িপতেরর ভয়
(মিথ 26:57-58, 69-75; মাকর্ 14:53-54, 66-72; েযাহন

18:12-18, 25-27)
54 তারা তঁােক েগ্রপ্তার কের মহাযাজেকর বািড়েত িনেয় চলল৷

িপতর িকন্তু দূরত্ব বজায় েরেখ তােদর েপছেন েপছেন চলেলন৷
55 মহাযাজেকর বািড়র উেঠােনর মাঝখােন েলােকরা আগুন েজ্বেল
তার চারপােশ বসল, িপতরও তােদর সেঙ্গ বসেলন৷ 56 একজন
চাকরাণী েদখল েয িপতর েসইআগুেনর ধাের বেসেছন৷ েস িপতরেক
খুব ভালভােব েদেখ িনেয় বলল, “আের, এই েলাকটাও েতা ওর সঙ্গী
িছল!”

57 িকন্তু িপতর অস্বীকার কের বলেলন, “এই েমেয়, আিম ওঁেক
িচিন না৷” 58 এর িকছুক্ষণ পের আর একজন িপতরেক েদেখ বলল,
“আের, তুিমও েতা ওেদরই দেলর একজন!”
িকন্তু িপতর বলেলন, “না, মশায়, আিম নই৷”
59 এর প্রায় একঘন্টা পের আর একজন েবশ েজার িদেয় বলল,

“িনঃসেন্দেহ এ েলাকটা ওরই সঙ্গী িছল, কারণ এ েতা একজন
গালীলীয়!”

60 িকন্তু িপতর বলেলন, “মশায়, আিম িকছুই বুঝেত পারিছ না,
আপিন িক বলেছন৷”
িপতেরর কথা েশষ না হেতই একটা েমারগ েডেক উঠল৷ 61 তখন

প্রভু মুখ িফিরেয় িপতেরর িদেক তাকােলন, আর প্রভুর কথা িপতেরর
মেন পেড় েগল, প্রভু বেলিছেলন, “আজ রােত েমারগ ডাকার আেগ,
তুিম আমােক িতনবার অস্বীকার করেব৷” 62 তখন িতিন বাইের িগেয়
কান্নায় েভেঙ্গ পড়েলন৷

েলােকরা যীশুেক উপহাস করল
(মিথ 26:67-68; মাকর্ 14:65)
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63যারা যীশুেক পাহারা িদিচ্ছল, তারা এই সময় তঁােক িবদ্রূপকরেত
ও মারেত শুরুকরল৷ 64তারা যীশুর েচাখ েবঁেধ িদেয় তঁােক িজেজ্ঞস
করেত লাগল, “ভাববাণী বল েদিখ, েক েতােক মারল!” 65 তঁােক
অপমান করার জনয্ তারা অেনক কথা বলল৷

ইহুদী েনতােদর সামেন যীশু
(মিথ 26:59-66; মাকর্ 14:55-64; েযাহন 18:19-24)

66 িদন শুরু হেল প্রবীন েনতারা, প্রধান যাজরা, বয্বস্থার িশক্ষকরা
সকেল িমেল সভা ডাকলআর েসই সভায় তারা যীশুেক হািজর করল৷
67 তারা বলল, “তুিম যিদ খ্রীষ্ট হও, তেব আমােদর বল!”
যীশু তােদর বলেলন, “আিম যিদ বিল, েতামরা আমার কথায়

িবশ্বাস করেব না: 68 আর আিম যিদ েতামােদর িকছু িজেজ্ঞস
কির, েতামরা তার জবাব েদেব না৷ 69 িকন্তু মানবপুত্র এখন েথেক
সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর ডানিদেক বেস থাকেবন৷”

70 তখন তারা সকেল বলল, “তাহেল তুিম ঈশ্বেরর পুত্র?” িতিন
জবাব িদেলন, “েতামরা িঠকই বেলছ েয আিম েসই৷”

71তারা বলল, “আমােদর আর অনয্ সােক্ষয্র িক দরকার? আমরা
েতা ওর িনেজর মুেখর কথাই শুনলাম৷”

23
রাজয্পাল পীলাত যীশুেক প্রশ্ন করেলন
(মিথ 27:1-2, 11-14; মাকর্ 15:1-5; েযাহন 18:28-38)

1 এরপর তারা সকেল উেঠ প্রভু যীশুেক িনেয় পীলােতর কােছ
েগল৷ 2 আর তারা তঁার িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কের বলল, “আমরা
েদেখিছ, েলাকটা আমােদর জািতেক িবপেথ িনেয় যােচ্ছ৷ এ
ৈকসরেক কর িদেত বারণ কের আর বেল, েস িনেজই খ্রীষ্ট, একজন
রাজা৷”

3 তখন পীলাত যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক ইহুদীেদর
রাজা?”
যীশু তঁােক বলেলন, “তুিম িনেজই েস কথা বলেল৷”
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4 এরপর পীলাত প্রধান যাজক ও েলাকেদর উেদ্দেশয্ বলেলন,
“এই েলােকর িবরুেদ্ধ েকান েদাষই আিম খঁুেজ পািচ্ছ না৷”

5 িকন্তু তারা েজদ ধের বলেত লাগল, “এই েলাকিট িযহূদার সমস্ত
জায়গায় িশক্ষা িদেয় েলাকেদর েক্ষিপেয় তুলেছ৷ গালীল েথেক শুরু
কের এখন েস এখােন এেসেছ৷”

পীলাত যীশুেক েহেরােদর কােছ পাঠােলন
6 এই কথা শুেন পীলাত জানেত চাইেলন যীশু গালীেলর েলাক

িকনা? 7 িতিন যখন জানেত পারেলন েয েহেরােদর শাসনাধীেন েয
অঞ্চল আেছ যীশু েসখানকার েলাক, তখন িতিন যীশুেক েহেরােদর
কােছ পািঠেয় িদেলন, কারণ েহেরাদ তখন েজরুশােলেমই িছেলন৷

8 রাজা েহেরাদ যীশুেক েদেখ খুবই খুশী হেলন, কারণ িতিন
অেনকিদন েথেকই তঁােক েদখেত চাইিছেলন৷ তঁার িবষেয় েহেরাদ
অেনক কথাই শুেনিছেলন এবং আশা কেরিছেলন েয যীশু েকান
অেলৗিকক কাজ কের তঁােক েদখােবন৷ 9 িতিন যীশুেক অেনক প্রশ্ন
করেলন; িকন্তু যীশু তােক েকান উত্তরই িদেলন না৷ 10প্রধান যাজকরা
ও বয্বস্থার িশক্ষকরা েসখােন দঁািড়েয় প্রবলভােব যীশুর িবরুেদ্ধ
েদাষােরাপ করেত লাগল৷ 11 েহেরাদ তার ৈসনয্েদর িনেয় যীশুেক
নানাভােব অপমান ও উপহাস করেলন৷ পের একটা সুন্দর আলখাল্লা
পিরেয় তঁােক আবার পীলােতর কােছ পািঠেয় িদেলন৷ 12 এর আেগ
পীলাত ও েহেরাদ পরস্পর শত্রু িছেলন; িকন্তু ঐ িদন তঁারা পরস্পর
আবার বনু্ধ হেয় েগেলন৷

যীশুর মৃতুয্ অবধািরত
(মিথ 27:15-26; মাকর্ 15:6-15; েযাহন 18:39-19:16)

13 পীলাত প্রধান যাজকেদর ও ইহুদী েনতােদর েডেক বলেলন,
14 “েতামরা আমার কােছ এই েলাকিটেক িনেয় এেস বলছ েয এ
েলাকেদর িবপেথ চািলত করেছ৷ েতামােদর সামেনই আিম ভালভােব
এেক েজরা কের েদখলাম; আর েতামরা এর িবরুেদ্ধ েয অিভেযাগ
করছ তার েকান প্রমাণই েপলাম না, েস িনেদর্ াষ৷ 15 এমন িক রাজা
েহেরাদও পান িন, তাই িতিন এেক আবার আমােদর কােছ েফরত
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পািঠেয়েছন৷ আর েদখ, মৃতুয্দেণ্ডর েযাগয্ েকান কাজই এ কের িন৷
16 তাই এেক আিম আচ্ছা কের চাবুক েমের েছেড় েদব৷” 17 *

18 িকন্তু তারা সকেল এক সেঙ্গ িচৎকার কের বেল উঠল, “এই
েলাকটােক দূর কর! আমােদর জনয্ বারাব্বােক েছেড় দাও!”
19 শহেরর মেধয্ গণ্ডেগাল বানােনা ও হতয্ার অপরােধ বারাব্বােক
কারাবন্দী করা হেয়িছল৷

20 পীলাত যীশুেক েছেড় িদেত চাইেলন, তাই িতিন আবার
েলাকেদর েবাঝােত েচষ্টা করেলন৷ 21 িকন্তু তারা িচৎকার কেরই
চলল, “ওেক কু্রেশ দাও, কু্রেশ দাও৷”

22 পীলাত তৃতীয় বার তােদর বলেলন, “েকন? এই েলাক িক
অপরাধ কেরেছ? মৃতুয্দণ্ড েদবার মেতা েকান েদাষই েতা এর আিম
েদখিছ না, তাই এেক আিম চাবুক েমের েছেড় েদব৷”

23 িকন্তু তারা প্রচণ্ড িচৎকার কেরই চলল, তঁােক েযন কু্রেশ
েদওয়া হয়, এই দািবেত তারা অনড় থাকল৷ আর েশষ পযর্ন্ত তােদর
িচৎকােররই জয় হল৷ 24 পীলাত তােদর অনুেরাধ রক্ষা করেবন বেল
িঠক করেলন৷ 25 যােক িবেদ্রাহ ও খুেনর অপরােধ কারাগাের রাখা
হেয়িছল তােকই িতিন মুিক্ত িদেলন, আর যীশুেক তােদর হােত তুেল
িদেলন েযন তােক িনেয় তারা যা চায় তা করেত পাের৷

যীশুেক কু্রেশ িবদ্ধ করা হল
(মিথ 27:32-44; মাকর্ 15:21-32; েযাহন 19:17-19)

26তারা যখন যীশুেক িনেয় যািচ্ছল তখন কুরীশীর শহেরর িশেমান
নােম একজন েলাকেক ৈসনয্রা ধরল, েস তখন মাঠ েথেকআসিছল৷
তারা েসই কু্রশটা তার ঘােড় চািপেয় যীশুর েপছেন েপছেন েসটা বেয়
িনেয় েযেত তােক বাধয্ করল৷

27 এক িবরাট জনতা তার েপছেন েপছেন যািচ্ছল, তােদর
মেধয্ িকছু স্ত্রীেলাকও িছল যঁারা যীশুর জনয্ কান্নাকািট ও হা-
হুতাশ করেত করেত যািচ্ছল৷ 28 যীশু তােদর িদেক িফের বলেলন,
* 23:17: লূেকর েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 17 যুক্ত করা হেয়েছ: “প্রিত বছর
িনস্তারপেবর্র িদন পীলাত েলাকেদর উেদ্দেশয্ কারাগার েথেক একজনেক মুিক্ত িদেতন৷”
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“েহ েজরুশােলেমর েমেয়রা, েতামরা আমার জনয্ েকঁেদা না, বরং
িনেজেদর জনয্ ও েতামােদর সন্তানেদর জনয্ কঁাদ৷ 29 কারণ এমন
িদন আসেছ যখন েলােক বলেব, �বন্ধয্া স্ত্রীেলােকরাই ধনয্! আর ধনয্
েসই সব গভর্ যা কখনও সন্তান প্রসব কের িন, ধনয্ েসই সব স্তন
যা কখনও িশশুেদব পান করায় িন৷� 30 েসই সময় েলােক পবর্তেক
বলেব, �আমােদর ওপের পড়!�✡ তারা েছাট েছাট পাহাড়েক বলেব,
�আমােদর চাপা দাও!� 31 কারণ গাছ সবুজ থাকেতই যিদ েলােক
এরকম কের, তেব গাছ যখন শুিকেয় যােব তখন িক করেব?”

32 দুজন অপরাধীেক তঁার সেঙ্গ মৃতুয্দণ্ড েদওয়ার জনয্ িনেয় যাওযা
হিচ্ছল৷ 33 তারা “মাথার খুিল” নােম একটা জায়গায় এেস েপৗছঁাল,
েসখােন ঐ দুজন অপরাধীর সেঙ্গ তারা যীশুেক কু্রেশ িবদ্ধ করল৷
তারা একজনেক তঁার বঁািদেক, আর অনয্জনেক তঁার ডানিদেক কু্রেশ
টািঙেয় িদল৷

34 তখন যীশু বলেলন, “িপতা, এেদর ক্ষমা কর, কারণ এরা েয
িক করেছ তা জােন না৷”
তারা পাশার ঘঁুিট েচেল গুিলবঁাট কের িনেজেদর মেধয্ তঁার

েপাশাকগুিল ভাগ কের িনল৷ 35 েলােকরা েসখােন দঁািড়েয় দঁািড়েয়
এই দৃশয্ েদখিছল, ইহুদী েনতারা বয্ঙ্গ কের তঁােক বলেত লাগল,
“ওেতা অনয্েদর বঁাচােতা৷ ও যিদ ঈশ্বেরর মেনানীত েসই খ্রীষ্ট হয়
তেব এখন িনেজেক বঁাচাক েদিখ!”

36 ৈসনয্রা তঁার কােছ এিগেয় এেস তঁােক উপহাস করেত লাগল৷
তারা পান করার িসরকা এিগেয় িদেয় যীশুেক বলল, 37 “তুই যিদ
ইহুদীেদর রাজা, তেব িনেজেক বঁাচা েদিখ!” 38 (তারা একটা ফলেক
“এ ইহুদীেদর রাজা ” িলেখ যীশুর কু্রেশর ওপর তা লটেক িদল৷)

39 তঁার দুপােশ যঁারা কু্রেশর ওপর ঝুলিছল, তােদর মেধয্ একজন
তঁােক িবদ্রূপকের বলল, “তুিম না খ্রীষ্ট? আমােদর ও িনেজেক বঁাচাও
েদিখ!”

40 িকন্তু অনয্ জন তােক ধমক িদেয় বলল, “তুিম িক ঈশ্বরেক ভয়
কর না? তুিম েতা একই রকম শািস্ত পাচ্ছ৷ 41আমরা েয শািস্ত পািচ্ছ
✡ 23:30: দ্রষ্টবয্ েহােশয় 10:8
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তা নয্ায়, কারণ আমরা যা কেরিছ তার েযাগয্ শািস্তই পািচ্ছ; িকন্তু ইিন
েতা েকান অনয্ায় কেরন িন৷” 42 এরপর েস বলল, “যীশু আপিন
যখন আপনার রােজয্ আসেবন তখন আমার কথা মেন রাখেবন৷”

43 যীশু তােক বলেলন, “আিম েতামায় সিতয্ বলিছ, তুিম
আজেকই আমার সেঙ্গ পরমেদেশ উপিস্থত হেব৷”

যীশুর মৃতুয্বরণ
(মিথ 27:45-56; মাকর্ 15:33-41; েযাহন 19:28-30)

44 তখন েবলা প্রায় বােরাটা; আর েসই সময় েথেক িতনটা পযর্ন্ত
সমস্ত েদশ অন্ধকাের েছেয় েগল৷ 45 েসই সময় সূেযর্র আেলা েদখা
েগল না; আর মিন্দেরর মেধয্ ভারী পদর্ াটা মাঝখােন েথেক িচের দুভাগ
হেয় েগল৷ 46 যীশু িচৎকার কের বলেলন, “িপতা আিম েতামার
হােত আমার আত্মােক সঁেপ িদিচ্ছ৷” এই কথা বেল িতিন েশষ িনঃশ্বাস
েফলেলন৷

47 েসখােন উপিস্থত শতপিত এইসব ঘটনা েদেখ ঈশ্বেরর প্রশংসা
কের বেল উঠেলন, “ইিন সিতয্ই িনেদর্ াষ িছেলন!”

48 েয েলাকরা েসখােন জেড়া হেয়িছল, তারা এইসব ঘটনা েদেখ
বুক চাপড়ােত চাপড়ােত েসখান েথেক চেল েগল৷ 49 িকন্তু যঁারা
যীশুর খুবই পিরিচত িছেলন, তঁারা েশষ পযর্ন্ত িক ঘেট েদখার জনয্
দূের দঁািড়েয় রইেলন৷েয সব স্ত্রীেলাক গালীল েথেক যীশুর সেঙ্গ
এেসিছেলন, তঁারাও এেদর মেধয্ িছেলন৷

আিরমািথয়ার েযােষফ
(মিথ 27:57-61; মাকর্ 15:42-47; েযাহন 19:38-42)

50-51 েসখােন েযােষফ নােম একজন েলাক িছেলন, িতিন িছেলন
ইহুদী মহাসভার সভয্; ভাল ও দয়ালু বয্িক্ত৷ িতিন পিরষেদর িসদ্ধান্ত ও
কাযর্কলােপর সেঙ্গ একমত হনিন৷ িযহূদার আিরমািথয়ার শহর েথেক
িতিন এেসিছেলন এবং ঈশ্বেরর রােজয্র আগমেণর প্রতীক্ষায় িছেলন৷
52 েযােষফ পীলােতর কােছ িগেয় যীশুর মৃতেদহিট চাইেলন৷ 53 পের
যীশুর েদহিট কু্রেশর ওপর েথেক নািমেয় িনেয় একিট মসিলন কাপেড়
তা জড়ােলন৷ এরপর পাহােড়র গা েকেট গতর্ করা একিট সমািধগুহার



লূক 23:54 cv লূক 24:8

মেধয্ েদহিট শুইেয় রাখেলন৷ এই সমািধ সমূ্পণর্ নতুন িছল, এর
আেগ কাউেক কখনও এখেন কবর েদওয়া হয় িন৷ 54 েসই িদনটা
িছল িবশ্রামবােরর আেয়াজেনর িদন, আর িবশ্রামবার প্রায় শুরু হেয়
িগেয়িছল৷

55 েয স্ত্রীেলােকরা যীশুর সেঙ্গ সেঙ্গ গালীল েথেক এেসিছেলন,
তঁারা েযােষেফর সেঙ্গ েগেলন, আর েসই সমািধিট ও তার মেধয্
িকভােব যীশুর েদহ শািয়ত রাখা হল তা েদখেলন৷ 56 এরপর তঁারা
বািড় িফের িগেয় িবেশষ এক ধরেণর সুগিন্ধ েতল ও মশলা ৈতরী
করেলন৷
িবশ্রামবাের তঁারা িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের কাজকমর্ বন্ধ রাখেলন৷

24

যীশুর পুনরুত্থােনর সংবাদ
(মিথ 28:1-10; মাকর্ 16:1-8; েযাহন 20:1-10)

1 সপ্তােহর প্রথম িদন, েসই স্ত্রীেলাকরা খুব েভাের ঐ সমািধস্থেল
এেলন৷ তঁারা েয গন্ধদ্রবয্ ও মশলা ৈতরী কেরিছেলন তা সেঙ্গ
আনেলন৷ 2 তঁারা েদখেলন সমািধগুহার মুখ েথেক পাথরখানা
একপােশ গিড়েয় েদওয়া আেছ; 3 িকন্তু েভতের ঢুেক েসখােন প্রভু
যীশুর েদহ েদখেত েপেলন না৷ 4 তঁারা যখন অবাক িবস্মেয় েসই
কথা ভাবেছন, েসই সময় উজ্জ্বল েপাশাক পের দুজন বয্িক্ত হঠাৎ 
এেস তঁােদর পােশ দঁাড়ােলন৷ 5 ভেয় তঁারা মুখ নীচু কের নতজানু
হেয় রইেলন৷ ঐ দুজন তঁােদর বলেলন, “িযিন জীিবত, েতামরা তঁােক
মৃতেদর মােঝ খঁুজছ েকন? 6 িতিন এখােন েনই, িতিন পুনরুিত্থত
হেয়েছন৷ িতিন যখন গালীেল িছেলন তখন েতামােদর িক বেলিছেলন
মেন কের েদখ৷ 7 িতিন বেলিছেলন, “মানবপুত্রেক অবশয্ই পাপী
মানুষেদর হােত ধিরেয় েদওয়া হেব, তঁােক কু্রশিবদ্ধ হেত হেব; আর
িতন িদেনর িদন িতিন আবার মৃতুয্র মধয্ েথেক জীিবত হেয় উঠেবন৷”
8 তখন যীশুর সব কথা তঁােদর মেন পেড় েগল৷
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9 তারপর তঁারা সমািধগুহা েথেক িফের এেস েসই এগােরা জন
েপ্রিরতেক ও তঁার অনুগামীেদর এই ঘটনার কথা জানােলন৷ 10 এই
স্ত্রীেলাকরা হেলন মিরয়ম মগ্দলীনী, েযাহানা আর যােকােবর মা
মিরয়ম৷ তঁােদর সেঙ্গ আেরা কেয়কজন এই সব ঘটনা েপ্রিরতেদর
জানােলন৷ 11 িকন্তু েপ্রিরতেদর কােছ েস সব প্রলাপ বেল মেন হল,
তঁারা েসই স্ত্রীেলাকেদর কথা িবশ্বাস করেলন না৷ 12 িকন্তু িপতর
উেঠ েদৗেড় সমািধগুহার কােছ েগেলন৷ িতিন নীচু হেয় ঝঁুেক পেড়
েদখেলন, েকবল যীশুর েদেহ জড়ােনা কাপড়গুেলা েসখােন পেড়
আেছ; আর যা ঘেটেছ তােত আশ্চযর্য্ হেয় ঘের িফের েগেলন৷

ইম্মায়ুর পেথ
(মাকর্ 16:12-13)

13 ঐ িদনই দুজন অনুগামী েজরুশােলম েথেক সাত মাইল দূের
ইম্মায়ু নােম একিট গ্রােম যািচ্ছেলন৷ 14 এই েয সব ঘটনাগুিল ঘেট
েগল, েযেত েযেত তঁারা েস িবষেয়ই পরস্পর আেলাচনা করিছেলন৷
15 তঁারা যখন এইসব িবষয় িনেয় আেলাচনা করেছন, এমন সময়
যীশু িনেজ এেস তঁােদর সেঙ্গ সেঙ্গ চলেত লাগেলন৷ 16 (ঘটনািট
এমনভােবই ঘটল যােত তঁারা যীশুেক িচনেত না পােরন৷) 17 যীশু
তঁােদর বলেলন, “েতামরা েযেত েযেত পরস্পর িক িনেয় আেলাচনা
করছ?”
তঁারা থমেক দঁাড়ােলন, তঁােদর খুবই িবপন্ন েদখািচ্ছল৷ 18 তঁােদর

মেধয্ িক্লয়পা নােম একজন তঁােক বলেলন, “েজরুশােলেমর
অিধবাসীেদর মেধয্ আমােদর মেন হয় আপিনই একমাত্র েলাক, িযিন
জােনন না গত কিদেন েসখােন িক কাণ্ডটাই না ঘেট েগেছ৷”

19 যীশু তঁােদর বলেলন, “িক ঘেটেছ, েতামরা িকেসর কথা
বলছ?”
তঁারা যীশুেক বলেলন, “নাসরতীয় যীশুর িবষেয় বলিছ৷ িতিন

িছেলন এমন একজন মানুষ, িযিন তঁার কথা ও কােজর শিক্তেত ঈশ্বর
ও সমস্ত মানুেষর েচােখ িনেজেক এক মহান ভাববাদীরূেপ প্রমাণ
কেরেছন৷ 20 িকন্তুআমােদর প্রধান যাজকরা ও েনতারা তঁােক মৃতুয্দণ্ড
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েদবার জনয্ ধিরেয় িদল, তারা তঁােক কু্রশিবদ্ধ কের মারল৷ 21আমরা
আশা কেরিছলাম েয িতিনই েসই িযিন ইস্রােয়লেক মুক্ত করেবন৷

“েকবল তাই নয়, আজ িতন িদন হল এসব ঘেট েগেছ৷ 22আবার
আমােদর মেধয্ কেয়কজন স্ত্রীেলাক আমােদর অবাক কের িদেলন৷
তঁারা আজ খুব েভাের সমািধর কােছ িগেয়িছেলন; 23 িকন্তু েসখােন
তঁারা যীশুর েদহ েদখেত পান িন৷ েসখান েথেক িফের এেস তঁারা
আমােদর বলেলন েয তঁারা স্বগর্দূতেদর দশর্ন েপেয়েছন, আর েসই
স্বগর্দূতরা তঁােদর বেলেছন েয যীশু জীিবত৷ 24এরপরআমােদর সেঙ্গ
যঁারা িছেলন তােদর মেধয্ কেয়কজন েসই সমািধর কােছ িগেয়িছেলন;
আর তঁারা েদখেলন স্ত্রীেলাকরা যা বেলেছন তা সতয্৷ তঁারা যীশুেক
েসখােন েদখেত পান িন৷”

25 তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরা সিতয্ িকছু েবাঝ না,
েতামােদর মন বড়ই অসাড়, তাই ভাববাদীরা যা িকছু বেল েগেছন
েতামরা তা িবশ্বাস করেত পার না৷ 26 খ্রীেষ্টর মিহমায় প্রেবশ লােভর
পূেবর্ িক তঁার এইসব কষ্টেভাগ করার একান্ত প্রেয়াজন িছল না?”
27 আর িতিন েমািশর পুস্তক েথেক শুরু কের ভাববাদীেদর পুস্তেক
তঁার িবষেয় যা যা েলখা আেছ, শােস্ত্রর েস সব কথা তঁােদর বুিঝেয়
িদেলন৷

28 তঁারা েয গ্রােম যািচ্ছেলন তার কাছাকািছ এেল পর যীশু আেরা
দূের যাবার ভাব েদখােলন৷ 29 তখন তঁারা যীশুেক খুব অনুেরাধ কের
বলেলন, “েদখুন, েবলা পেড় েগেছ, এখন সন্ধয্া হেয় এল, আপিন
আমােদর এখােন েথেক যান৷” তাই িতিন তঁােদর সেঙ্গ থাকবার জনয্
েভতের েগেলন৷

30 িতিন যখন তঁােদর সেঙ্গ েখেত বসেলন, তখন রুিট িনেয়
ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন৷ পের েসই রুিট টুকেরা টুকেরা কের তঁােদর
িদেলন৷ 31 সেঙ্গ সেঙ্গ তঁােদর েচাখ খুেল েগল, তঁারা যীশুেক িচনেত
পারেলন,আর িতিন েসখান েথেক অদৃশয্ হেয় েগেলন৷ 32তখন তঁারা
পরস্পর বলাবিল করেলন, “িতিন যখন রাস্তায় আমােদর সেঙ্গ কথা
বলিছেলন ও শাস্ত্র েথেকআমােদর বুিঝেয় িদিচ্ছেলন, তখনআমােদর
অন্তর িক আেবেগ উদ্দীপ্ত হেয় ওেঠ িন?”
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33 তঁারা সেঙ্গ সেঙ্গ উেঠ েজরুশােলেম েগেলন৷ েসখােন তঁারা েসই
এগােরাজন েপ্রিরত ও তােদর সেঙ্গআেরা অেনকেক েদখেত েপেলন৷
34 েপ্রিরত ওঅনয্ানয্ যঁারা েসখােন িছেলন তঁারা বলেলন, “প্রভু, সিতয্
জীিবত হেয় উেঠেছন৷ িতিন িশেমানেক েদখা িদেয়েছন৷”

35তখন েসই দুজন অনুগামীও রাস্তায় যা ঘেটিছল তা তঁােদর কােছ
বয্ক্ত করেলন৷ আর যীশু যখন রুিট টুকেরা টুকেরা করিছেলন তখন
িকভােব তঁারা তঁােক িচনেত পারেলন তাও জানােলন৷

অনুগামীেদর সামেন যীশুর আিবভর্ াব
(মিথ 28:16-20; মাকর্ 16:14-18; েযাহন 20:19-23; েপ্রিরত

1:6-8)
36 তঁারা যখন এসব কথা তােদর বলেছন, এমন সময় যীশু তঁােদর

মােঝ এেস দঁাড়ােলন আর বলেলন, “েতামােদর শািন্ত েহাক্◌্!”
37 িকন্তু তঁারা ভেয় চমেক উঠেলন৷ তঁারা মেন করেলন েবাধ হয়

েকান ভূত েদখেছন৷ 38 িকন্তু যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরা এত
অিস্থর হচ্ছ েকন? আর েতামােদর মেন সেন্দহই বা জাগেছ েকন?
39আমার হাত ও পা েদখ, আমার স্পশর্ কের েদখ, আত্মার এইরূপ
হাড় মাংস থােক না, িকন্তু েতামরা েদখেত পাচ্ছ আমার আেছ৷”

40এই কথা বেল িতিন তঁােদর হাত ও পা েদখােলন৷ 41 তঁােদর এতই
আনন্দ হেয়িছল েয তঁারা িবশ্বাস করেত পারিছেলন না৷ তঁারা িবস্মেয়
অিভভূত হেয় িগেয়িছেলন৷ যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামােদর কােছ
িকছু খাবারআেছ িক?” 42 তঁারা তঁােক এক টুকেরা ভাজা মাছ িদেলন৷
43 িতিন েসিট িনেয় তঁােদর সামেন েগেলন৷

44 িতিন তঁােদর বলেলন, “আিম যখন েতামােদর সেঙ্গ িছলাম,
তখনই েতামােদর এসব কথা বেলিছলাম,আমার সম্বেন্ধ েমািশর িবিধ-
বয্বস্থায়, ভাববাদীেদর পুস্তেক ও গীতসংিহতায় যা িকছু েলখা হেয়েছ
তা পূণর্ হেতই হেব৷”

45 এরপর িতিন তঁােদর বুিদ্ধ খুেল িদেলন, েযন তঁারা শােস্ত্রর কথা
বুঝেত পােরন৷ 46 যীশু তঁােদর বলেলন, “একথা েলখা আেছ খ্রীষ্টেক
অবশয্ই কষ্ট েভাগ করেত হেব, আর িতিন মৃতুয্র িতন িদেনর িদন
মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত হেয় উঠেবন৷ 47-48 এবং পােপর জনয্
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অনুেশাচনা ও পােপর ক্ষমার কথা অবশয্ই সমস্ত জািতর কােছ েঘাষণা
করা হেব৷ েজরুশােলম েথেকই একাজ শুরু হেব আর েতামরাই
এসেবর সাক্ষী৷ 49 আমার িপতা যা েদেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন
তা আিম েতামােদর কােছ পািঠেয় েদব; িকন্তু েতামরা েয পযর্ন্ত না
উদ্ধর্ েথেক আসা শিক্ত পিরধান করছ, েসই পযর্ন্ত এই শহেরই থাক৷”

যীশুর স্বেগর্ প্রতয্াবতর্ ন
(মাকর্ 16:19-20; েপ্রিরত 1:9-11)

50 এরপর যীশু তঁােদর ৈবথিনয়া পযর্ন্ত িনেয় েগেলন এবং হাত
তুেল তােদর আশীবর্াদ করেলন৷ 51 িতিন আশীবর্াদ করেত করেত
তঁােদর েছেড় আকােশ উেঠ েযেত লাগেলন আর স্বেগর্ উন্নীত হেলন৷
52 িশষয্রা যীশুেক প্রণাম জািনেয় মহানেন্দর সেঙ্গ েজরুশােলেম
িফের েগেলন৷ 53আরসবর্ক্ষণ মিন্দের উপিস্থত েথেক ঈশ্বেরর প্রশংসা
করেত লাগেলন৷
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