মিথ
হযরত ঈসা মসীেহর বংশ-তািলকা 1
1ঈসা মসী দাউেদর বংেশর এবং দাউদ ই ািহেমর বংেশর লাক। ঈসা মসীেহর বংেশর তািলকা এই:
2ই ািহেমর ছেল ইসহাক; ইসহােকর ছেল ইয়া ব; ইয়া েবর ছেল এ দা ও তাঁর ভাইেয়রা; 3এ দার ছেল পরস ও
সরহ- তাঁেদর মা িছেলন তামর; পরেসর ছেল িহে াণ; িহে ােণর ছেল রাম; 4রােমর ছেল অ ীনাদব; অ ীনাদেবর
ছেল নহেশান; নহেশােনর ছেল স মান; 5স মােনর ছেল বায়স- তাঁর মা িছেলন রাহব; বায়েসর ছেল ওেবদ- তাঁর
মা িছেলন ত; ওেবেদর ছেল ইয়ািস; 6ইয়ািসর ছেল বাদশা দাউদ।
দাউেদর ছেল সালায়মা তাঁর মা িছেলন উিরয়ার িবধবা ী; 7 সালায়মােনর ছেল রহিবয়াম; রহিবয়ােমর ছেল
অিবয়; অিবেয়র ছেল আসা; 8আসার ছেল িযেহাশাফট; িযেহাশাফেটর ছেল যারাম; যারােমর ছেল ঊিষয়;9ঊিষেয়র
ছেল যাথম; যাথেমর ছেল আহস; আহেসর ছেল িহি য়; 10িহি েয়র ছেল মানশা; মানশার ছেল আেমান; আেমােনর
ছেল যািশয়; 11 যািশেয়র ছেল িযকিনয় ও তাঁর ভাইেয়রা- ইসরাইল জািতেক ব ািবলন দেশ ব ী িহসােব িনেয় যাবার
সময় এঁরা িছেলন।
12িযকিনেয়র ছেল শ
েয়েলর ছেল স

েয়ল- ইসরাইল জািতেক ব ািবলেন ব ী কের িনেয় যাবার পের এঁর জ

ািবল; 13স

হেয়িছল; শ

ািবেলর ছেল অবীহূ দ; অবীহূ েদর ছেল ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীেমর ছেল

আেসার; 14আেসােরর ছেল সােদাক; সােদােকর ছেল আখীম; আখীেমর ছেল ইলীহূ দ; 15ইলীহূ েদর ছেল ইিলয়াসর;
ইিলয়াসেরর ছেল ম ন; ম েনর ছেল ইয়া ব; 16ইয়া েবর ছেল ইউসুফ- ইিন মিরয়েমর ামী। এই মিরয়েমর গেভ
ঈসা, যাঁেক মসী বলা হয়, তাঁর জ

হেয়িছল।

17এইভােব ই ািহম থেক দাউদ পয

চৗ পু ষ; দাউদ থেক ব ািবলেন ব ী কের িনেয় যাবার সময় পয

পু ষ; ব ািবলেন ব ী হবার পর থেক মসী পয

চৗ

চৗ পু ষ।

হযরত ঈসা মসীেহর জ
18ঈসা মসীেহর জ

এইভােব হেয়িছল। ইউসুেফর সংেগ ঈসার মা মিরয়েমর িবেয়র

ক হেয়িছল, িক

তাঁরা একসংেগ

বাস করবার আেগই পাক- েহর শি েত মিরয়ম গভবতী হেয়িছেলন। 19মিরয়েমর ামী ইউসুফ সৎ লাক িছেলন, িক
িতিন লােকর সামেন মিরয়মেক ল ায় ফলেত চাইেলন না; এইজন িতিন গাপেন তাঁেক তালাক দেবন বেল
করেলন।

ক

20ইউসুফ যখন এই সব ভাবিছেলন তখন মাবুেদর এক ফেরশতা ে

দখা িদেয় তাঁেক বলেলন,  “দাউেদর বংশধর

ইউসুফ, মিরয়মেক িবেয় করেত ভয় কােরা না, কারণ তাঁর গেভ িযিন জে েছ িতিন পাক- েহর শি েতই জে েছন।
তাঁর এক

ছেল হেব। 21তু িম তাঁর নাম ঈসা রাখেব, কারণ িতিন তাঁর লাকেদর তােদর না থেক নাজাত করেবন।”

22এই সব হেয়িছল যন নবীর মধ িদেয় মাবুদ এই য কথা বেলিছেলন তা পূণ হয়: 23“একজন অিববািহতা সতী
মেয় গভবতী হেব, আর তাঁর এক

ছেল হেব; তাঁর নাম রাখা হেব ই ানূেয়ল।”  এই নােমর মােন হল, আমােদর সংেগ

আ া ।
24মাবুেদর ফেরশতা ইউসুফেক যমন
িবেয় করেলন, 25িক

ছেলর জ

ম িদেয়িছেলন, ঘুম থেক উেঠ িতিন তমনই করেলন। িতিন মিরয়মেক

না হওয়া পয তাঁর সংেগ িমিলত হেলন না। পের ইউসুফ ছেল র নাম ঈসা

রাখেলন।

হযরত ঈসা মসীেহর তালােশ পি েতরা 2
1এ িদয়া েদেশর বেথলেহম ােম ঈসার জ

হেয়িছল। তখন বাদশা িছেলন হেরাদ। পূবেদশ থেক কেয়কজন পি ত

জ জােলেম এেস বলেলন, 2“ই দীেদর য বাদশা জে েছন িতিন কাথায়? পূব িদেকর আসমােন আমরা তাঁর তারা
দেখ মা েত উবুড় হেয় তাঁেক স ান দখােত এেসিছ।”
3এই কথা

েন বাদশা হেরাদ এবং তাঁর সংেগ জ জােলেমর অন সকেল অি র হেয় উঠেলন। 4 হেরাদ সম

ইমাম ও আেলমেদর ডেক িজ াসা করেলন মসী কাথায় জ
বেথলেহম ােম িতিন জ

ধান

হণ করেবন। 5তাঁরা তাঁেক বলেলন,  “এ িদয়ার

হণ করেবন, কারণ নবী এই কথা িলেখেছন:

6এ িদয়া দেশর বেথলেহম,
এ িদয়ার মেধ তু িম কানমেতই ছাট নও,
কারণ তামার মধ থেকই
এমন একজন শাসনকতা আসেবন
িযিন আমার ইসরাইল জািতেক পিরচালনা করেবন।”
7তখন হেরাদ সই পি তেদর গাপেন ডাকেলন এবং জেন িনেলন

ক কা সমেয় তারাটা দখা িগেয়িছল।8িতিন

পি তেদর এই কথা বেল বেথলেহেম পা েয় িদেলন,  “আপনারা িগেয় ভাল কের সই িশ

র খাঁজ ক ন। তাঁেক খুঁেজ

পেল পর আমােক জানােবন যন আিমও িগেয় মা েত উবুড় হেয় তাঁেক স ান দখােত পাির।”

9বাদশা র কথা
চলল। িশ

েন পি েতরা চেল গেলন। তাঁরা পূব িদেক য তারাটা দেখিছেলন সই তারাটা তাঁেদর আেগ আেগ

যখােন িছেলন সই ঘেরর উপের এেস না থামা পয তারাটা চলেতই থাকল। 10-11তারাটা দেখ

পি েতরা খুব আনি ত হেয় ঘেরর মেধ ঢু কেলন এবং সই িশ
তাঁরা মা েত উবুড় হেয় সই িশ
িদেলন। 12পের আ া

েক তাঁর মা মিরয়েমর কােছ দখেত পেলন। তখন

েক স ান দখােলন এবং তােদর বা

খুেল তাঁেক সানা, লাবান ও গ রস উপহার

ে তাঁেদর সাবধান কের িদেলন যন তাঁরা হেরােদর কােছ িফের না যান। তখন তাঁরা অন পেথ

িনেজেদর দেশ িফের গেলন।
হযরত ঈসা মসীেহর তালােশ হেরাদ
13পি েতরা চেল যাবার পর মাবুেদর এক ফেরশতা ে ইউসুফেক দখা িদেয় বলেলন,  “ওেঠা, ছেল
িনেয় িমসর দেশ পািলেয় যাও আর আিম যতিদন না বিল ততিদন পয

ও তাঁর মােক

সখােনই থাক, কারণ ছেল েক মের ফলবার

জন হেরাদ তাঁর খাঁজ করেব।”
14-15তখন ইউসুফ উেঠ সই ছেল ও তাঁর মােক িনেয় সই রােতই িমসের রওনা হেলন এবং হেরােদর মৃতু পয
সখােনই রইেলন। এটা ঘটল যােত নবীর মধ িদেয় মাবুদ এই য কথা বেলিছেলন তা পূণ হয়:
আিম িমসর থেক আমার পু েক ডেক এেনিছলাম।
16পি েতরা তাঁেক ঠিকেয়েছন দেখ হেরাদ ভীষণ রেগ গেলন। সই পি তেদর কাছ থেক য সমেয়র কথা িতিন
জেন িনেয়িছেলন সই সমেয়র িহসাব মত দুই বছর ও তার কম বয়েসর যত ছেল বেথলেহম ও তাঁর আেশপােশর
জায়গা েলােত িছল সকলেক হত া করবার

ম িদেলন। 17তােত নবী ইয়ারিময়ার মধ িদেয় এই য কথা বলা হেয়িছল

তা পূণ হল:
18রামায় ভীষণ কা াকা র শ

শানা যাে ;

রােহলা তার স ানেদর জন কাঁদেছ,
িকছু েতই শা হে

না,

কারণ তারা আর নই।
19 হেরাদ মারা যাবার পর মাবুেদর এক ফেরশতা িমসর দেশ ইউসুফেক ে

দখা িদেয় বলেলন, 20“ওেঠা, ছেল

এবং তাঁর মােক িনেয় ইসরাইল দেশ িফের যাও। ছেল েক যারা মের ফলেত চেয়িছল তারা মারা গেছ।”
21তখন ইউসুফ উেঠ সই ছেল

ও তাঁর মােক িনেয় ইসরাইল দেশ গেলন। 22এ িদয়া েদেশ সই সময় হেরােদর

পের তাঁর ছেল আিখলায় বাদশা হেয়িছেলন। এই কথা

েন ইউসুফ সখােন যেত ভয় পেলন। পের ে

ম পেয়

িতিন গালীল েদেশ চেল গেলন, 23আর নাসরত নােম একটা ােম িগেয় বাস করেত লাগেলন। এটা ঘটল যােত নবীেদর
মধ িদেয় এই য কথা বলা হেয়িছল তা পূণ হয়:  “তাঁেক নাসরতীয় বেল ডাকা হেব।”

হযরত ইয়ািহয়া (আঃ)-এর তবিলগ 3
1পের তিরকাব ীদাতা ইয়ািহয়া এ িদয়ার ম ভূ িমেত এেস এই বেল তবিলগ করেত লাগেলন, 2“তওবা কর, কারণ
বেহশতী রাজ কােছ এেস গেছ।”
3এই ইয়ািহয়ার িবষেয়ই নবী ইশাইয়া বেলিছেলন,
ম ভূ িমেত একজেনর ক
“ তামরা মাবুেদর পথ

র িচৎকার কের জানাে ,
ক কর;

তাঁর রা া সাজা কর।”
4ইয়ািহয়া উেটর লােমর কাপড় পরেতন এবং তাঁর কামের চামড়ার কামর-বাঁধিন িছল। িতিন পংগপাল ও বনমধু
খেতন। 5 জ জােলম, সম এ িদয়া এবং জডান নদীর চারপােশর লােকরা সই সময় তাঁর কােছ আসেত লাগল। 6এই
লােকরা যখন িনেজেদর না

ীকার করল তখন ইয়ািহয়া জডান নদীেত তােদর তিরকাব ী িদেলন।

7পের ইয়ািহয়া দখেলন অেনক ফরীশী ও স ক
ূ ী তিরকাব ী নবার জন তাঁর কােছ আসেছন। িতিন তাঁেদর বলেলন,
“সােপর বংশধেররা! আ া র য গজব নেম আসেছ তা থেক পািলেয় যাবার এই বুি
তামরা য তওবা কেরছ তার উপযু

তামােদর ক িদল?8ভাল,

ফল তামােদর জীবেন দখাও। 9 তামরা ই ািহেমর বংেশর লাক, এটা িনেজেদর

মেন বলেত পারবার কথা িচ াও কােরা না। আিম তামােদর বলিছ, আ া এই পাথর েলা থেক ই ািহেমর বংশধর
তরী করেত পােরন। 10গােছর গাড়ােত ড়াল লাগােনাই আেছ। য গােছ ভাল ফল ধের না তা কেট আ েন ফেল
দওয়া হেব। 11তওবা কেরছ বেল আিম তামােদর পািনেত তিরকাব ী িদি , িক
আমার চেয় শি শালী। আিম তাঁর জুতা বইবারও যাগ নই। িতিন পাক-

আমার পের িযিন আসেছন িতিন

ও আ েন তামােদর তিরকাব ী

দেবন। 12 লা তাঁর হােতই আেছ এবং তাঁর ফসল মাড়াবার জায়গা িতিন ভাল কেরই পির ার করেবন। িতিন তাঁর
ফসল গালােত জমা করেবন, িক

য আ ন কখনও নেভ না সই আ েন তু ষ পুিড়েয় ফলেবন।”

হযরত ঈসা মসীেহর তিরকাব ী
13 সই সময় ঈসা তিরকাব ী নবার জন গালীল থেক জডান নদীর ধাের ইয়ািহয়ার কােছ আসেলন। 14ইয়ািহয়া িক
তাঁেক এই কথা বেল বাধা িদেত চ া করেলন,  “আমারই বরং আপনার কােছ তিরকাব ী নওয়া দরকার; আর আপিন
িকনা আসেছন আমার কােছ!”

15তখন ঈসা তাঁেক বলেলন,  “িক

এবার এই রকমই হাক, কারণ আ া র ই া এইভােবই আমােদর পূণ করা

উিচত।”  তখন ইয়ািহয়া রাজী হেলন।
16তিরকাব ী নবার পর ঈসা পািন থেক উেঠ আসবার সংেগ সংেগই তাঁর সামেন আসমান খুেল গল। িতিন আ া
র

ক কবুতেরর মত হেয় তাঁর উপের নেম আসেত দখেলন। 17তখন বেহশত থেক বলা হল,  “ইিনই আমার ি য়

পু , এঁর উপর আিম খুবই স

হযরত ঈসা মসী ক
1এর পের পাক-

।”

নােহ ফলবার চ া 4

ঈসােক ম ভূ িমেত িনেয় গেলন যন ইবিলস ঈসােক লাভ দিখেয় নােহ ফলবার চ া করেত

পাের। 2 সখােন চি শ িদন ও চি শ রাত রাজা রাখবার পর ঈসার িখেদ পল। 3তখন শয়তান এেস তাঁেক বলল,  “তু িম
যিদ ই নু া হও তেব এই পাথর েলােক

হেয় যেত বল।”

4ঈসা জবােব বলেলন,  “পাক-িকতােব লখা আেছ,
মানুষ কবল
িক

েতই বাঁেচ না,

আ া র মুেখর েত ক

কালােমই বাঁেচ।”

5তখন ইবিলস ঈসােক পিব শহর জ জােলেম িনেয় গল এবং বায়তু ল- মাকা েসর চূ ড়ার উপর তাঁেক দাঁড় কিরেয়
বলল, 6“তু িম যিদ ই নু া হও তেব লাফ িদেয় নীেচ পড়, কারণ পাক-িকতােব লখা আেছ,
আ া তাঁর ফেরশতােদর তামার িবষেয়

ম দেবন;

তাঁরা তামােক হাত িদেয় ধের ফলেবন
যােত তামার পােয় পাথেরর আঘাত না লােগ।”
7ঈসা ইবিলসেক বলেলন,  “আবার এই কথাও লখা আেছ,
তামার মাবুদ আ া ক তু িম পরী া করেত যেয়া না।”
8তখন ইবিলস আবার তাঁেক খুব উঁচু একটা পাহােড় িনেয় গল এবং দুিনয়ার সম রাজ ও তাঁেদর জাঁকজমক দিখেয়
বলল, 9“তু িম যিদ মা েত পেড় আমােক সজদা কর তেব এই সবই আিম তামােক দব।”
10তখন ঈসা তােক বলেলন,  “দূর হও, শয়তান। পাক-িকতােব লখা আেছ,
তু িম তামার মাবুদ আ া কই ভয় করেব,
কবল তাঁরই এবাদত করেব।”
11তখন ইবিলস তাঁেক ছেড় চেল গল, আর ফেরশতারা এেস তাঁর সবা করেত লাগেলন।

হযরত ঈসা মসীেহর কােজর
12-13পের ঈসা

নেলন ইয়ািহয়ােক জলখানায় ব ী কের রাখা হেয়েছ। তখন িতিন গালীেল চেল গেলন এবং নাসরত

াম ছেড় সবূলন
ূ ও ন ািল এলাকার মেধ সাগর পােরর কফরনাহূ ম শহের িগেয় রইেলন। 14এটা হল যােত নবী
ইশাইয়ার মধ িদেয় এই য কথা বলা হেয়িছল তা পূণ হয়:
15সবূলন
ূ ও ন ািল এলাকার, সমুে র িদেকর,
জডােনর অন পােরর এবং অ-ই দীেদর গালীেলর
16 য লােকরা অ কাের বাস কের,
তারা মহানূর দখেত পােব।
যারা ঘন অ কােরর দেশ বাস কের,
তােদর কােছ আেলা কািশত হেব।
17 সই সময় থেক ঈসা এই বেল তবিলগ করেত লাগেলন,  “তওবা কর, কারণ বেহশতী রাজ কােছ এেস গেছ।”
সাহাবী হণ
18ঈসা গালীল সাগেরর পার িদেয় যাবার সময় িশেমান, যাঁেক িপতর বলা হয় আর তাঁর ভাই আি য়েক দখেত পেলন।
তাঁরা সাগের জাল ফলিছেলন, কারণ তাঁরা িছেলন জেল। 19ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “আমার সংেগ চল, আিম তামােদর
মানুষ-ধরা জেল করব।” 20তখনই তাঁরা জাল ফেল রেখ ঈসার সংেগ গেলন।
21 সখান থেক এিগেয় িগেয় িতিন ইয়া ব ও ইউেহা া নােম অন দুই ভাইেক দখেত পেলন। তাঁরা িছেলন িসবিদেয়র
ছেল। তাঁেদর বাবা িসবিদেয়র সংেগ নৗকায় বেস তাঁরা জাল

ক করিছেলন। ঈসা সই দুই ভাইেকও

ডাকেলন। 22তাঁরা তখনই তাঁেদর নৗকা ও বাবােক ছেড় ঈসার সংেগ গেলন।
অেনেক সু হল
23গালীল েদেশর সম জায়গায় ঘুের ঘুের ই দীেদর িভ িভ মজিলস-খানায় ঈসা িশ া িদেত লাগেলন। এছাড়া িতিন
বেহশতী রােজ র সুসংবাদ তবিলগ করেত এবং লাকেদর সব রকম রাগ ভাল করেত লাগেলন। 24সম িসিরয়া দেশ
তাঁর কথা ছিড়েয় পড়ল। য সব লােকরা নানা রকম রােগ ও ভীষণ য ণায় ক পাি ল, যােদর ভূ েত ধেরিছল এবং
যারা মৃগী ও অবশ- রােগ ভু গিছল, লােকরা তােদর ঈসার কােছ আনল। িতিন তােদর সবাইেক সু করেলন। 25গালীল,
দকাপিল, জ জােলম, এ িদয়া এবং জডােনর অন পার থেক অেনক লাক ঈসার িপছেন িপছেন চলল।

পাহােড়র উপর িশ াদান 5
1ঈসা অেনক লাক দেখ পাহােড়র উপর উঠেলন। িতিন বসেল পর তাঁর সাহাবীরা তাঁর কােছ আসেলন। 2তখন িতিন
সাহাবীেদর এই বেল িশ া িদেত লাগেলন:
3“ধন তারা, যারা িদেল িনেজেদর গরীব মেন কের,
কারণ বেহশতী রাজ তােদরই।
4ধন তারা, যারা দুঃখ কের,
কারণ তারা সা না পােব।
5ধন তারা, যােদর ভাব ন ,
কারণ দুিনয়া তােদরই হেব।
6ধন তারা, যারা মেন ােণ আ া র ই ামত চলেত চায়,
কারণ তােদর সই ই া পূণ হেব।
7ধন তারা, যারা দয়ালু,
কারণ তারা দয়া পােব।
8ধন তারা, যােদর িদল খাঁ ,
কারণ তারা আ া ক দখেত পােব।
9ধন তারা, যারা লাকেদর জীবেন
শাি আনবার জন পির ম কের,
কারণ আ া তােদর িনেজর স ান বেল ডাকেবন।
10ধন তারা, যারা আ া র ই ামত চলেত িগেয়
জুলম
ু সহ কের,
কারণ বেহশতী রাজ তােদরই।
11“ধন তামরা, যখন লােক আমার জন তামােদর অপমান কের ও জুলম
ু কের এবং িমথ া কের তামােদর নােম
সব রকম খারাপ কথা বেল। 12 তামরা আন

কােরা ও খুশী হােয়া, কারণ বেহশেত তামােদর জন মহা পুর ার

আেছ। তামােদর আেগ য নবীরা িছেলন লােক তাঁেদরও এইভােব জুলম
ু করত।
ঈমানদােররা লবণ ও আেলার মত

13“ তামরা দুিনয়ার লবণ, িক

যিদ লবেণর াদ ন হেয় যায় তেব কমন কের তা আবার না তা করা যােব? সই

লবণ আর কান কােজ লােগ না। তা কবল বাইের ফেল দবার ও লােকর পােয় মাড়াবার উপযু
14“ তামরা দুিনয়ার আেলা। পাহােড়র উপেরর শহর লুকােনা থাকেত পাের না। 15 কউ বািত
না িক

বািতদােনর উপেরই রােখ। এেত ঘেরর সম

হয়।
েল ঝু িড়র নীেচ রােখ

লাকই আেলা পায়। 16 সইভােব তামােদর আেলা লাকেদর সামেন

লুক, যন তারা তামােদর ভাল কাজ দেখ তামােদর বেহশতী িপতার শংসা কের।
তৗরাত শরীেফর িবষেয় হযরত ঈসার িশ া
17“এই কথা মেন কােরা না, আিম তৗরাত িকতাব আর নবীেদর িকতাব বািতল করেত এেসিছ। আিম স েলা বািতল
করেত আিস িন বরং পূণ করেত এেসিছ। 18আিম তামােদর সিত ই বলিছ, আসমান ও জমীন শষ না হওয়া পয ,
যতিদন না তৗরাত িকতােবর সম কথা সফল হয় ততিদন সই তৗরােতর এক িব ু িক এক মা া মুেছ যােব
না। 19তাই মূসার শরীয়েতর মেধ ছাট একটা
তােক বেহশতী রােজ সবেচেয় ছাট বলা হেব। িক

মও য কউ অমান কের এবং লাকেক তা অমান করেত িশ া দয়
য কউ শরীয়েতর

ম েলা পালন কের ও িশ া দয় তােক

বেহশতী রােজ বড় বলা হেব। 20আিম তামােদর বলিছ, আেলম ও ফরীশীেদর ধািমকতার চেয় তামােদর যিদ বশী
িকছু না থােক তেব তামরা কানমেতই বেহশতী রােজ ঢু কেত পারেব না।
রােগর িবষেয় িশ া
21“ তামরা

েনছ, আেগকার লাকেদর কােছ এই কথা বলা হেয়েছ,  ‘খুন কােরা না; য খুন কের স িবচােরর দােয়

পড়েব।’ 22িক

আিম তামােদর বলিছ, য কউ তার ভাইেয়র উপর রাগ কের স িবচােরর দােয় পড়েব। য কউ তার

ভাইেক বেল,  ‘তু িম অপদাথ,’   স মহাসভার িবচােরর দােয় পড়েব। আর য তার ভাইেক বেল,  ‘তু িম িবেবকহীন,’   স
জাহা ােমর আ েনর দােয় পড়েব।
23“ সইজন আ া র উে েশ কারবানগােহর উপের তামার দান কারবানী দবার সময় যিদ মেন পেড় য, তামার
িব ে

তামার ভাইেয়র িকছু বলবার আেছ, 24তেব তামার দান সই কারবানগােহর সামেন রেখ চেল যাও। আেগ

তামার ভাইেয়র সংেগ আবার িমিলত হও এবং পের এেস তামার দান কারবানী দাও।
25“ কউ তামার িব ে মক মা করেল আদালেত যাবার আেগই তার সংেগ তাড়াতািড় মীমাংসা কের ফল। তা না
হেল স তামােক িবচারেকর হােত দেব, আর িবচারক তামােক পুিলেশর হােত দেব, আর পুিলশ তামােক জেল
দেব। 26আিম তামােক সিত বলিছ, শষ পয়সাটা না দওয়া পয তু িম সখান থেক িকছু েতই ছাড়া পােব না।
জনার িবষেয় িশ া

27“ তামরা

েনছ, এই কথা বলা হেয়েছ,  ‘ জনা কােরা না।’ 28িক

আিম তামােদর বলিছ, য কউ কান ীেলােকর

িদেক কামনার চােখ তাকায় স তখনই মেন মেন তার সংেগ জনা করল।”
29“ তামার ডান চাখ যিদ তামােক নােহর পেথ টােন তেব তা উ ড় দূের ফেল দাও। তামার সম শরীর
জাহা ােম যাওয়ার চেয় বরং তার একটা অংশ ন হওয়া তামার পে

ভাল। 30যিদ তামার ডান হাত তামােক

নােহর পেথ টােন তেব তা কেট ফেল দাও। তামার সম শরীর জাহা ােম যাওয়ার চেয় বরং একটা অংশ ন হওয়া
তামার পে

ভাল।

31“আবার বলা হেয়েছ,  ‘ য কউ তার ীেক তালাক দয় স তােক তালাক-নামা িদক।’ 32িক

আিম তামােদর

বলিছ, য কউ জনার দাষ ছাড়া অন কান কারেণ ীেক তালাক দয় স তােক জনাকািরনী কের তােল। আর যােক
তালাক দওয়া হেয়েছ সই ীেক য িবেয় কের সও জনা কের।
কসেমর িবষেয় িশ া
33“আবার তামরা

েনছ, আেগকার লাকেদর কােছ বলা হেয়েছ,  ‘িমথ া কসম খেয়া না, বরং মাবুেদর উে েশ তামার

সম কসম পালন কােরা।’ 34িক

আিম তামােদর বলিছ, এেকবােরই কসম খেয়া না। বেহশেতর নােম খেয়া না,

কারণ তা আ া র িসংহাসন। 35দুিনয়ার নােম খেয়া না, কারণ তা তাঁর পা রাখবার জায়গা। জ জােলেমর নােম
খেয়া না, কারণ তা মহান বাদশা র শহর। 36 তামার মাথার নােম খেয়া না, কারণ তার একটা চু ল সাদা িক কােলা
করবার

মতা তামার নই। 37 তামােদর কথার ‘হ াঁ’   যন ‘হ াঁ’  আর ‘না’   যন ‘না’  হয়; এর বশী যা, তা ইবিলেসর

কাছ থেক আেস।
িতেশােধর িবষেয় িশ া
38“ তামরা

েনছ, বলা হেয়েছ,  ‘ চােখর বদেল চাখ এবং দাঁেতর বদেল দাঁত।’ 39িক

আিম তামােদর বলিছ,

তামােদর সংেগ য কউ খারাপ ব বহার কের তার িব ে িকছু ই কােরা না; বরং য কউ তামার ডান গােল চড় মাের
তােক অন গােলও চড় মারেত িদেয়া। 40 য কউ তামার কাতা নবার জন মামলা করেত চায় তােক তামার চাদরও
িনেত িদেয়া। 41 য কউ তামােক তার বাঝা িনেয় এক মাইল যেত বাধ কের তার সংেগ দুই মাইল যেয়া। 42 য
তামার কােছ িকছু চায় তােক িদেয়া, আর য তামার কােছ ধার চায় তােক িদেত অ ীকার কােরা না।
শ েক মহ

ত করবার িবষেয় িশ া

43“ তামরা

েনছ, বলা হেয়েছ,  ‘ তামার িতেবশীেক মহ ত কােরা এবং শ েক ঘৃণা কােরা।’ 44িক

তামােদর বলিছ, তামােদর শ েদরও মহ ত কােরা। যারা তামােদর জুলম
ু কের তােদর জন মুনাজাত

আিম

কােরা,45 যন লােক দখেত পায় তামরা সিত ই তামােদর বেহশতী িপতার স ান। িতিন তা ভাল-ম
উপের তাঁর সূয উঠান এবং সৎ ও অসৎ লাকেদর উপের বৃি

সকেলর

দন। 46যারা তামােদর মহ ত কের কবল তােদরই

যিদ তামরা মহ ত কর তেব তামরা িক পুর ার পােব? খাজনা-আদায়কারীরাও িক তা-ই কের না? 47আর যিদ
তামরা কবল তামােদর িনেজেদর লাকেদরই সালাম জানাও তেব অন েদর চেয় বশী আর িক করছ? অ-ই দীরাও িক
তা-ই কের না? 48এইজন বিল, তামােদর বেহশতী িপতা যমন খাঁ

তামরাও তমিন খাঁ

হও।

দােনর িবষেয় িশ া 6
1“সাবধান, লাকেক দখাবার জন ধমকম কােরা না; যিদ কর তেব তামােদর বেহশতী িপতার কাছ থেক কান
পুর ার পােব না।
2“এইজন যখন তু িম গরীবেদর িকছু দাও তখন ভ েদর মত কােরা না। তারা তা লাকেদর শংসা পাবার জন
মজিলস-খানায় এবং পেথ পেথ ঢাক- ঢাল বািজেয় িভ া দয়। আিম তামােদর সিত ই বলিছ, তারা তােদর পুর ার পেয়
গেছ। 3িক

তু িম যখন গরীবেদর িকছু দাও তখন তামার ডান হাত িক করেছ তা তামার বাঁ হাতেক জানেত িদেয়া

না, 4 যন তামার দান করা গাপেন হয়। তাহেল তামার িপতা, িযিন গাপেন সব িকছু দেখন, িতিনই তামােক পুর ার
দেবন।
মুনাজােতর িবষেয় িশ া
5“ তামরা যখন মুনাজাত কর তখন ভ েদর মত কােরা না, কারণ তারা লাকেদর কােছ িনেজেদর দখাবার জন
মজিলস-খানায় ও রা ার মােড় দাঁিড়েয় মুনাজাত করেত ভালবােস। আিম তামােদর সিত ই বলিছ, তারা তােদর
পুর ার পেয় গেছ। 6িক

তু িম যখন মুনাজাত কর তখন িভতেরর ঘের িগেয় দরজা ব

কােরা এবং তামার িপতা,

যাঁেক দখা না গেলও উপি ত আেছন, তাঁর কােছ মুনাজাত কােরা। তামার িপতা, িযিন গাপন সব িকছু দেখন,
িতিনই তামােক পুর ার দেবন।
7“যখন তামরা মুনাজাত কর তখন অ-ই দীেদর মত অথহীন কথা বার বার বােলা না। অ-ই দীরা মেন কের, বশী
কথা বলেলই আ া তােদর মুনাজাত

নেবন। 8তােদর মত কােরা না, কারণ তামােদর িপতার কােছ চাইবার আেগই

িতিন জােনন তামােদর িক দরকার। 9এইজন তামরা এইভােব মুনাজাত কােরা:
হ আমােদর বেহশতী িপতা,
তামার নাম পিব বেল মান হাক।
10 তামার রাজ আসুক।

তামার ই া যমন বেহশেত
তমিন দুিনয়ােতও পূণ হাক।
11 য খাবার আমােদর দরকার
তা আজ আমােদর দাও।
12যারা আমােদর উপর অন ায় কের,
আমরা যমন তােদর মাফ কেরিছ
তমিন তু িমও আমােদর সম অন ায় মাফ কর।
13আমােদর তু িম পরী ায় পড়েত িদেয়া না,
বরং শয়তােনর হাত থেক র া কর।
14 তামরা যিদ অন েদর দাষ মাফ কর তেব তামােদর বেহশতী িপতা তামােদরও মাফ করেবন।
15িক

তামরা যিদ অন েদর দাষ মাফ না কর তেব তামােদর িপতা তামােদরও মাফ করেবন না।

রাজার িবষেয় িশ া
16“ তামরা যখন রাজা রাখ তখন ভ েদর মত মুখ কােলা কের রেখা না। তারা য রাজা রাখেছ তা লাকেদর
দখাবার জন তারা মাথায় ও মুেখ ছাই মেখ বড়ায়। আিম তামােদর সিত ই বলিছ, তারা তােদর পুর ার পেয়
গেছ। 17িক

তু িম যখন রাজা রাখ তখন মাথায় তল িদেয়া ও মুখ ধুেয়া, 18 যন অেন রা জানেত না পাের য, তু িম

রাজা রাখছ। তাহেল তামার িপতা, িযিন দখা না গেলও উপি ত আেছন, কবল িতিনই তা দখেত পােবন। তামার
িপতা, িযিন গাপন সব িকছু দেখন, িতিনই তামােক পুর ার দেবন।
জীবেনর সবেচেয় দরকারী িবষেয় িশ া
19“এই দুিনয়ােত তামরা িনেজেদর জন ধন-স
ঁ কেট চু ির কের। 20িক
িসদ

দ জমা কােরা না। এখােন মরেচ ধের ও পাকায় ন কের এবং চার

বেহশেত মরেচও ধের না, পাকায় ন ও কের না এবং চার িসদঁ কেট চু িরও কের না।

তাই বেহশেত িনেজেদর জন ধন জমা কর, 21কারণ তামার ধন যখােন থাকেব তামার মনও সখােন থাকেব।
22“ চাখ শরীেরর বািত। সইজন তামার চাখ যিদ ভাল হয় তেব তামার সম শরীরই আেলােত পূণ হেব।23িক
তামার চাখ যিদ খারাপ হয় তেব তামার সম শরীর অ কাের পূণ হেব। তামার মেধ য আেলা আেছ তা যিদ আসেল
অ কারই হয় তেব সই অ কার িক ভীষণ!

24“ কউই দুই কতার সবা করেত পাের না, কারণ স একজনেক ঘৃণা করেব ও অন জনেক ভালবাসেব। স একজেনর
উপের মেনােযাগ দেব ও অন জনেক তু

করেব। আ া এবং ধন-স

ি এই দু’ য়র সবা তামরা একসংেগ করেত পার

না।
25“এইজন আিম তামােদর বলিছ, িক খােব বেল বঁেচ থাকবার িবষেয় িকংবা িক পরেব বেল শরীেরর িবষেয় িচ া
কােরা না। াণটা কবল খাওয়া-দাওয়ার ব াপার নয়, আর শরীরটা কবল কাপড়- চাপেড়র ব াপার নয়।
26“আকােশর পাখীেদর িদেক তািকেয় দখ; তারা বীজ বােন না, কােটও না, গালাঘের জমাও কের না, আর তবুও
তামােদর বেহশতী িপতা তােদর খাইেয় থােকন। তামরা িক তােদর থেক আরও মূল বান নও? 27 তামােদর মেধ ক
িচ া-ভাবনা কের িনেজর আয়ু এক ঘ া বাড়ােত পাের?
28“কাপড়- চাপেড়র জন কন িচ া কর? মােঠর ফু ল েলার কথা ভেব দখ স েলা কমন কের বেড় ওেঠ। তারা
পির ম কের না, সুতাও কােট না। 29িক

আিম তামােদর বলিছ, বাদশা সালায়মান এত জাঁকজমেকর মেধ থেকও

এ েলার একটারও মত িতিন িনেজেক সাজােত পােরন িন। 30মােঠর য ঘাস আজ আেছ আর কাল চু লায় ফেল দওয়া
হেব, তা যখন আ া এইভােব সাজান তখন ওেহ অ িব াসীরা, িতিন য তামােদর িন য়ই সাজােবন তােত কান সে হ
নই। 31এইজন ‘িক খাব’  বা ‘িক পরব’  বেল িচ া কােরা না। অ-ই দীরাই এই সব িবষেয়র জন ব
তামােদর বেহশতী িপতা তা জােনন য, এই সব িজিনস তামােদর দরকার আেছ। 33িক
রােজ র িবষেয় ও তাঁর ই ামত চলবার জন ব

হয়; 32তা ছাড়া

তামরা থেম আ া র

হও। তাহেল ঐ সব িজিনসও তামরা পােব। কালেকর িবষয় িচ া

কােরা না; 34কালেকর িচ া কালেকর উপর ছেড় দাও। িদেনর ক িদেনর জন যেথ ।

দাষ ধরবার িবষেয় িশ া 7
1“ তামরা অেন র দাষ ধের বিড়েয়া না যন তামােদরও দাষ ধরা না হয়, 2কারণ যভােব তামরা অেন র দাষ ধর
সইভােব তামােদরও দাষ ধরা হেব, আর যভােব তামরা মেপ দাও সইভােব তামােদর জন ও মাপা হেব।
3“ তামার ভাইেয়র চােখ য টা আেছ কবল তা-ই দখছ, অথচ তামার িনেজর চােখর মেধ য কিড়কাঠ আেছ
তা ল

করছ না কন? 4যখন তামার িনেজর চােখই কিড়কাঠ রেয়েছ তখন িক কের তামার ভাইেক এই কথা বলছ,

‘এস, তামার চাখ থেক টাটা বর কের িদই’? 5ভ ! থেম তামার িনেজর চাখ থেক কিড়কাঠটা বর কের ফল,
তােত তামার ভাইেয়র চাখ থেক টাটা বর করবার জন

দখেত পােব।

6“যা পিব তা

রেক িদেয়া না। শূকেরর সামেন তামােদর মু া ছড়ােয়া না। হয়েতা তারা স েলা তােদর পােয়র

তলায় মাড়ােব এবং িফের তামােদর টু করা টু করা কের িছঁেড় ফলেব।
মুনাজােতর িবষেয় ওয়াদা
7“চাও, তামােদর দওয়া হেব; খাঁজ কর, পােব; দরজায় আঘাত দাও, তামােদর জন খালা হেব। 8যারা চায় তারা
েত েক পায়; য খাঁজ কের স পায়; আর য দরজায় আঘাত দয় তার জন দরজা খালা হয়। 9 তামােদর মেধ িক
এমন কউ আেছ য, তার ছেল

চাইেল তােক পাথর দেব? 10িকংবা মাছ চাইেল সাপ দেব?11 তামরা খারাপ

হেয়ও যিদ িনেজেদর ছেলেমেয়েদর ভাল ভাল িজিনস িদেত জান, তেব যারা তামােদর বেহশতী িপতার কােছ চায় িতিন
য তােদর ভাল ভাল িজিনস দেবন এটা কত না িন য়! 12 তামরা অন লাকেদর কাছ থেক য রকম ব বহার পেত
চাও তামরাও তােদর সংেগ সই রকম ব বহার কােরা। এটাই হল তৗরাত িকতাব ও নবীেদর িকতােবর িশ ার মূল
কথা।
স

ও চওড়া দরজা

13“স

দরজা িদেয় ঢােকা, কারণ য পথ

মধ িদেয় ঢােক। 14িক

ংেসর িদেক িনেয় যায় তার দরজাও বড় এবং রা াও চওড়া। অেনেকই তার

য পথ জীবেনর িদেক িনেয় যায় তার দরজাও স , পথও স । খুব কম লাকই তা খুঁেজ

পায়।
ভ

নবীেদর িচনবার উপায়

15“ভ নবীেদর িবষেয় সাবধান হও। তারা তামােদর কােছ ভড়ার চহারায় আেস, অথচ িভতের তারা রা ু েস নকেড়
বােঘর মত। 16তােদর জীবেন য ফল দখা যায় তা িদেয়ই তামরা তােদর িচনেত পারেব। কাঁটােঝােপ িক আং র ফল
িকংবা িশয়ালকাঁটায় িক ডু মুর ফল ধের? 17 ক সইভােব েত ক ভাল গােছ ভাল ফলই ধের আর খারাপ গােছ খারাপ
ফলই ধের। 18ভাল গােছ খারাপ ফল এবং খারাপ গােছ ভাল ফল ধরেত পাের না। 19 য গােছ ভাল ফল ধের না তা
কেট আ েন ফেল দওয়া হয়। 20এইজন বিল, ভ নবীেদর জীবেন য ফল দখা যায় তা িদেয়ই তামরা তােদর
িচনেত পারেব।
বেহশতী রােজ ক ঢু কেত পারেব?
21“যারা আমােক ‘ ভু , ভু ’  বেল তারা েত েক য বেহশতী রােজ ঢু কেত পারেব তা নয়, িক

আমার বেহশতী

িপতার ই া য পালন কের স-ই ঢু কেত পারেব। 22 সই িদন অেনেক আমােক বলেব,  ‘ ভু , ভু , তামার নােম িক
আমরা নবী িহসােব কথা বিল িন? তামার নােম িক ভূ ত ছাড়াই িন? তামার নােম িক অেনক অেলৗিকক িচ -কাজ কির

িন?’ 23তখন আিম সাজাসুিজই তােদর বলব,  ‘আিম তামােদর িচিন না। দুে র দল! আমার কাছ থেক তামরা দূর
হও।’
দুই রকম লাক
24“ সইজন বিল, য কউ আমার এই সম কথা

েন তা পালন কের স এমন একজন বুি মান লােকর মত, য

পাথেরর উপের তার ঘর তরী করল। 25পের বৃি নামল, বন া আসল, ঝড় বইল এবং সই ঘেরর উপের আঘাত করল;
িক

সই ঘরটা পড়ল না কারণ তা পাথেরর উপের তরী করা হেয়িছল। 26 য কউ আমার এই সম কথা

েন তা

পালন না কের স এমন একজন মূখ লােকর মত, য বািলর উপের তার ঘর তরী করল। 27পের বৃি নামল, বন া
আসল, ঝড় বইল এবং সই ঘেরর উপের আঘাত করল; তােত ঘরটা পেড় গল। িক ভীষণ ভােবই না সই ঘরটা পেড়
গল!”
28ঈসা যখন কথা বলা শষ করেলন তখন লােকরা তাঁর িশ ায় আ য হেয় গল, 29কারণ িতিন আেলমেদর মত
িশ া িদি েলন না, বরং যাঁর অিধকার আেছ সই রকম লােকর মতই িশ া িদি েলন।

একজন চমেরাগী সু হল 8
1ঈসা যখন পাহাড় থেক নেম আসেলন তখন অেনক লাক তাঁর িপছেন িপছেন চলল। 2 সই সময় একজন চমেরাগী এেস
তাঁর সামেন উবুড় হেয় বলল,  “ জুর, আপিন ই া করেলই আমােক ভাল করেত পােরন।”
3ঈসা হাত বািড়েয় তােক ছুঁ েয় বলেলন,  “আিম তা-ই চাই, তু িম পাক-সাফ হও।”  তখনই লাক র চমেরাগ ভাল হেয়
গল। 4ঈসা তােক বলেলন,  “ দখ, কাউেক এই কথা বােলা না, বরং ইমােমর কােছ িগেয় িনেজেক দখাও, আর নবী মূসা
যা

ম িদেয়েছন সই মত দান কারবানী দাও। এেত লাকেদর কােছ মাণ হেব তু িম ভাল হেয়ছ।”

সনাপিতর গালাম সু হল
5পের ঈসা কফরনাহূ ম শহের ঢু কেলন। তখন একজন রামীয় শত- সনাপিত তাঁর কােছ এেস অনুেরাধ কের
বলেলন,6“ জুর, আমার গালাম ঘের িবছানায় পেড় আেছ। স অবশ- রােগ ভীষণ ক পাে ।”
7ঈসা তাঁেক বলেলন,  “আিম িগেয় তােক ভাল করব।”
8 সই সনাপিত তাঁেক বলেলন,  “ জুর, আপিন য আমার বাড়ীেত ঢােকন এমন যাগ আিম নই। কবল মু◌ুেখ বলুন,
তােতই আমার গালাম ভাল হেয় যােব। 9আিম এই কথা জািন কারণ আমােকও অেন র কথামত চলেত হয় এবং সেন রা

আমার কথামত চেল। আিম একজনেক ‘যাও’  বলেল স যায়, অন জনেক ‘এস’  বলেল স আেস। আমার গালামেক ‘এটা
কর’  বলেল স তা কের।”
10ঈসা এই কথা

েন আ য হেলন এবং যারা তাঁর িপছেন িপছেন যাি ল তােদর বলেলন,  “আিম আপনােদর সিত ই

বলিছ, বিন-ইসরাইলেদর মেধ ও এত বড় ঈমান কারও মেধ আিম দিখ িন। 11আিম আপনােদর বলিছ য, পূব ও
পি ম থেক অেনেক আসেব এবং ই ািহম, ইসহাক ও ইয়া েবর সংেগ বেহশতী রােজ খেত বসেব। 12িক
বেহশতী রােজ থাকবার কথা তােদর বাইেরর অ কাের ফেল দওয়া হেব। সখােন লােকরা কা াকা

যােদর

করেব ও

য ণায় দাঁেত দাঁত ঘষেত থাকেব।”
13পের ঈসা সই সনাপিতেক বলেলন,  “আপিন যান। আপিন যমন িব াস কেরেছন তমনই হাক।”   ক তখনই
তাঁর গালাম ভাল হেয় গল।
আরও অেনেক সু হল
14এর পের ঈসা িপতেরর বাড়ীেত িগেয় দখেলন, িপতেরর শা ড়ীর র হেয়েছ এবং িতিন েয় আেছন। 15ঈসা তাঁর
হাত ছুঁ েলন আর তােত তাঁর র ছেড় গল। তখন িতিন উেঠ ঈসার খাওয়া-দাওয়ার ব ব া করেত লাগেলন।
16স া হেল পর লােকরা ভূ েত পাওয়া অেনকেক ঈসার কােছ িনেয় আসল। িতিন মুেখর কথােতই সই ভূ তেদর
ছাড়ােলন আর যারা অসু িছল তােদর সবাইেক সু করেলন। 17এই সব ঘটল যােত নবী ইশাইয়ার মধ িদেয় এই য
কথা বলা হেয়িছল তা পূণ হয়:
িতিন আমােদর সম দুবলতা তু েল িনেলন,
আর আমােদর রাগ দূর করেলন।
18ঈসা িনেজর চারিদেক অেনক লােকর িভড় দেখ সাহাবীেদর সাগেরর অন পাের যাবার

ম িদেলন।19একজন

আেলম তখন ঈসার কােছ এেস বলেলন,  “ জুর, আপিন যখােন যােবন আিমও আপনার সংেগ সখােন যাব।”
20ঈসা তাঁেক বলেলন,  “িশয়ােলর গত আেছ এবং পাখীর বাসা আেছ, িক

ই

আদেমর মাথা রাখবার জায়গা

কাথাও নই।”
21সাহাবীেদর মেধ আর একজন এেস তাঁেক বলেলন,  “ জুর, আেগ আমার বাবােক দাফন কের আসেত িদন।”
22ঈসা তাঁেক বলেলন,  “মৃেতরাই তােদর মৃতেদর দাফন ক ক, িক
ঝড় থামােনা

তু িম আমার সংেগ এস।”

23পের ঈসা একটা নৗকােত উঠেলন এবং তাঁর সাহাবীরা তাঁর সংেগ গেলন। 24হঠাৎ সাগের ভীষণ ঝড় উঠল, আর
তােত নৗকার উপর ঢউ আছেড় পড়েত লাগল। ঈসা িক

ঘুমাি েলন। 25তখন সাহাবীরা তাঁর কােছ িগেয় তাঁেক

জািগেয় বলেলন,  “ জুর, বাঁচান; আমরা য মরলাম!”
26তখন িতিন তাঁেদর বলেলন,  “অ িব াসীরা, কন তামরা ভয় পা ?”
এর পের িতিন উেঠ বাতাস ও সাগরেক ধমক িদেলন। তখন সব িকছু খুব শা হেয় গল। 27এেত সাহাবীরা আ য
হেয় বলেলন,  “ইিন িক রকম লাক য, বাতাস এবং সাগরও তাঁর কথা শােন!”
ভূেত পাওয়া লােকরা সু হল
28পের ঈসা সাগেরর অন পাের গাদারীয়েদর এলাকায় গেলন। তখন ভূ েত পাওয়া দু’জন লাক কবর ান থেক বর
হেয় তাঁর কােছ আসল। 29তারা এমন ভয় র িছল য, কউই সই পথ িদেয় যেত পারত না। তারা িচৎকার কের বলল,
“ হ ই নু া , আমােদর সংেগ আপনার িক দরকার? সময় না হেতই িক আপিন আমােদর য ণা িদেত এখােন এেসেছন?”
30তােদর কাছ থেক বশ িকছু দূের খুব বড় এক পাল শূকর চের বড়াি ল। 31ভূ েতরা ঈসােক অনুেরাধ কের বলল,
“আপিন যিদ আমােদর দূর কেরই িদেত চান তেব ঐ শূকেরর পােলর মেধ ই পা েয় িদন।”
32ঈসা তােদর বলেলন,  “তা-ই যাও।”  তখন তারা বর হেয় শূকর েলার মেধ গল। তােত সই শূকেরর পাল ঢালু
পার িদেয় জাের দৗেড় গল এবং সাগেরর পািনেত ডু েব মরল।
33যারা সই পাল চরাি ল তারা তখন দৗেড় ােম িগেয় সব খবর জানাল। িবেশষ কের সই ভূ েত পাওয়া লাকেদর
িবষেয় তারা সবাইেক বলল। 34তখন ােমর সব লাক বর হেয় ঈসার সংেগ দখা করেত গল। তাঁর সংেগ দখা হেল
পর তারা তাঁেক অনুেরাধ করল যন িতিন তােদর এলাকা ছেড় চেল যান।

অবশ- রাগী সু হল 9
1পের ঈসা নৗকায় উেঠ সাগর পার হেয় িনেজর শহের আসেলন। 2 লােকরা তখন িবছানায় পেড় থাকা একজন অবশরাগীেক তাঁর কােছ আনল। সই লাকেদর িব াস দেখ ঈসা সই রাগীেক বলেলন,  “সাহস কর। তামার না মাফ করা
হল।”
3এেত কেয়কজন আেলম মেন মেন বলেত লাগেলন,  “এই লাকটা ফরী করেছ।”
4ঈসা তাঁেদর মেনর িচ া জেন বলেলন,  “আপনারা মেন মেন খারাপ িচ া করেছন কন? 5 কা টা বলা সহজ,
‘ তামার না মাফ করা হল,’  না ‘তু িম উেঠ হঁ েট বড়াও’? 6আপনারা যন জানেত পােরন এই দুিনয়ােত না মাফ

করবার

মতা ই

আদেমর আেছ”- এই পয বেল িতিন সই অবশ- রাগীেক বলেলন,  “ওেঠা, তামার িবছানা তু েল

িনেয় বাড়ী যাও।”
7তখন স উেঠ তার বাড়ীেত চেল গল। 8 লােক এই ঘটনা দেখ ভয় পল, আর আ া মানুষেক এমন

মতা

িদেয়েছন বেল আ া র শংসা করেত লাগল।
হযরত মিথেক আ ান
9ঈসা যখন সখান থেক চেল যাি েলন তখন পেথ মিথ নােম একজন লাকেক খাজনা আদায় করবার ঘের বেস থাকেত
দখেলন। ঈসা তাঁেক বলেলন,  “এস, আমার উ ত হও।”  মিথ তখনই উেঠ তাঁর সংেগ গেলন।
10এর পের ঈসা মিথর বাড়ীেত খেত বসেলন। তখন অেনক খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ লাক এেস ঈসা ও তাঁর
সাহাবীেদর সংেগ খেত বসল। 11তা দেখ ফরীশীরা ঈসার সাহাবীেদর বলেলন,  “ তামােদর ও াদ খাজনা-আদায়কারী ও
খারাপ লাকেদর সংেগ খাওয়া-দাওয়া কেরন কন?”
12এই কথা

েন ঈসা বলেলন,  “যারা সু আেছ তােদর জন ডা ােরর দরকার নই, বরং অসু েদর জন ই দরকার

আেছ। 13‘আিম দয়া দখেত চাই, প - কারবানী নয়’- পাক-িকতােবর এই কথার মােন িক, তা িগেয় খুঁেজ বর ক ন।
যারা ধািমক তােদর আিম ডাকেত আিস িন, বরং না গারেদরই ডাকেত এেসিছ।”
রাজার িবষেয় আরও িশ া
14পের ইয়ািহয়ার সাহাবীরা ঈসার কােছ এেস বলেলন,  “আমরা ও ফরীশীরা এত রাজা রািখ, িক

আপনার সাহাবীরা

রাজা রােখন না কন?”
15ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “বর সংেগ থাকেত িক বেরর সংেগর লােকরা দুঃখ কাশ করেত পাের? িক

সময় আসেছ

যখন বরেক তােদর কাছ থেক িনেয় যাওয়া হেব। সই সময় তারা রাজা রাখেব।
16“ কউ পুরােনা কাতােত নতু ন কাপেড়র তািল দয় না, কারণ পের সই পুরােনা কাপড় থেক নতু ন তািলটা িছঁেড়
আেস আর তােত সই ছঁ ড়াটা আরও বড় হয়। 17পুরােনা চামড়ার থিলেত কউ টাটকা আং র-রস রােখ না। রাখেল
থিল েলা ফেট িগেয় সই রস পেড় যায় আর থিল েলাও ন হয়। লােক নতু ন চামড়ার থিলেতই টাটকা আং র-রস
রােখ; তােত দু’টাই র া পায়।”
এক

মৃত বািলকা ও একজন অসু

ীেলাক

18ঈসা লাকেদর যখন এই সব কথা বলিছেলন তখন একজন ই দী নতা তাঁর কােছ আসেলন এবং তাঁর সামেন উবুড়
হেয় বলেলন,  “আমার মেয়টা এইমা মারা গেছ। িক

আপিন এেস তার উপর হাত রাখুন, তােত স বঁেচ

উঠেব।” 19তখন ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা উেঠ তাঁর সংেগ গেলন।
20 সই সময় একজন ীেলাক িপছন থেক ঈসার কােছ এেস তাঁর চাদেরর িকনারা ছুঁ েলা। ীেলাক
র

বােরা বছর ধের

াব রােগ ভু গিছল। 21 স মেন মেন ভাবিছল, যিদ স কবল তাঁর কাপড়টা ছুঁ েত পাের তাহেলই ভাল হেয়

যােব। 22ঈসা িফের তােক দখেত পেয় বলেলন,  “সাহস কর। তু িম িব াস কেরছ বেল ভাল হেয়ছ।”   সই সময় থেকই
ীেলাক

সু হল।

23এর পের ঈসা সই ই দী নতার বাড়ীেত গেলন। সখােন িতিন দখেলন, যারা বাঁশী বাজায় তারা রেয়েছ এবং
লােকরা হৈচ করেছ। 24এেত ঈসা বলেলন,  “ তামরা বাইের যাও। মেয়

মারা যায় িন, ঘুমাে ।”  এই কথা

েন তারা

হাসাহািস করেত লাগল। 25 লাকেদর বর কের দওয়া হেল পর িতিন িভতের িগেয় মেয় র হাত ধরেলন। তােত স
উেঠ বসল। 26এই ঘটনার কথা সই এলাকার সব জায়গায় ছিড়েয় পড়ল।
অ

ও বাবা সু হল

27ঈসা সই জায়গা ছেড় চেল যাবার সময় দু’জন অ

লাক তাঁর িপছেন িপছেন চলল। তারা িচৎকার কের বলেত

লাগল,  “দাউেদর বংশধর, আমােদর দয়া ক ন।”
28ঈসা ঘের ঢু কেল পর সই অ

লােকরা তাঁর কােছ আসল। তখন িতিন তােদর বলেলন,  “ তামরা িক িব াস কর

য, আিম এই কাজ করেত পাির?”
তারা বলল,  “ ী জুর, কির।”
29িতিন তােদর চাখ ছুঁ েয় বলেলন,  “ তামরা যমন িব াস কেরছ তামােদর িত তমনই হাক।” 30আর তখনই
তােদর চাখ খুেল গল। ঈসা খুব কেঠারভােব তােদর বলেলন,  “ দেখা, কউ যন জানেত না পাের।” 31িক

তারা

বাইের িগেয় সই এলাকার সম জায়গায় ঈসার খবর ছিড়েয় িদল।
32 সই দু’জন লাক যখন চেল যাি ল তখন লােকরা ভূ েত পাওয়া একজন বাবা লাকেক ঈসার কােছ আনল।33ঈসা
সই ভূ তেক ছাড়াবার পর লাকটা কথা বলেত লাগল। তােত সবাই আ য হেয় বলল,  “ইসরাইল দেশ আর কখনও এই
রকম দখা যায় িন।”
34তখন ফরীশীরা বলেলন,  “ স ভূ তেদর বাদশা র সাহােয ভূ ত ছাড়ায়।”
লাকেদর িত হযরত ঈসা মসীেহর মমতা

35ঈসা শহের শহের ও ােম ােম িগেয় ই দীেদর মজিলস-খানায় িশ া িদেত ও বেহশতী রােজ র সুসংবাদ তবিলগ
করেত লাগেলন। এছাড়া িতিন লাকেদর সব রকম রাগও ভাল করেলন। 36 লাকেদর িভড় দেখ তােদর জন ঈসার
মমতা হল, কারণ তারা রাখালহীন ভড়ার মত া ও অসহায় িছল। 37তখন ঈসা তাঁর সাহাবীেদর বলেলন,  “ফসল
সিত ই অেনক িক

কাজ করবার লাক কম। 38 সইজন ফসেলর মািলেকর কােছ অনুেরাধ কর যন িতিন তাঁর ফসল

কাটবার জন লাক পা েয় দন।”

বােরাজন সাহাবীেক পাঠােনা 10
1ঈসা তাঁর বােরাজন সাহাবীেক ডাকেলন এবং ভূ ত ছাড়াবার ও সব রকম রাগ ভাল করবার
পা েয় িদেলন। 2 সই বােরাজন

মতা িদেয় তাঁেদর

িরেতর নাম এই: থম, িশেমান যাঁেক িপতর বলা হয়, তারপর তাঁর ভাই আি য়;

িসবিদেয়র ছেল ইয়া ব ও তাঁর ভাই ইউেহা া; িফিলপ ও ব থলময়; 3 থামা ও খাজনা-আদায়কারী মিথ; আ ফেয়র
ছেল ইয়া ব ও থে য়; 4 মৗলবাদী িশেমান এবং ঈসােক য শ েদর হােত ধিরেয় িদেয়িছল সই এ দা ই ািরেয়াৎ।
5ঈসা সই বােরাজনেক এই সব

ম িদেয় পাঠােলন,  “ তামরা অ-ই দীেদর কােছ বা সােমরীয়েদর কান ােম যেয়া

না, 6বরং ইসরাইল জািতর হারােনা ভড়ােদর কােছ যেয়া। 7 তামরা যেত যেত এই কথা তবিলগ কােরা য, বেহশতী
রাজ কােছ এেস গেছ। 8এছাড়া তামরা অসু েদর সু

কােরা, মৃতেদর জীবন িদেয়া, চমেরাগীেদর ভােলা কােরা ও

ভূ তেদর ছাড়ােয়া। তামরা িবনামূেল পেয়ছ, িবনামূেল ই িদেয়া। 9 তামােদর কামর-বাঁধিনেত তামরা সানা, পা
িকংবা তামার পয়সাও িনেয়া না। 10পেথর জন কান রকম থিল, দু’টা কাতা, জুতা বা লা ও িনেয়া না, কারণ য কাজ
কের স খাওয়া-পরা পাবার যাগ ।
11“ তামরা য কান শহের বা ােম যােব সখােন একজন উপযু

লাক খুঁেজ িনেয়া এবং অন কাথাও চেল না

যাওয়া পয তার বাড়ীেত থেকা। 12 সই বাড়ীর িভতের ঢু কবার সময় তােদর সালাম জানােয়া। 13যিদ সই বাড়ী
উপযু
শাি

হয় তেব তামােদর শাি

সই বাড়ীর উপের নেম আসুক। িক

যিদ সই বাড়ী উপযু

না হয় তেব তামােদর

তামােদর কােছই িফের আসুক। 14যিদ কউ তামােদর হণ না কের বা তামােদর কথা না শােন তেব সই বাড়ী

বা াম থেক চেল যাবার সমেয় তামােদর পােয়র ধুলা ঝেড় ফেলা। 15আিম তামােদর সিত বলিছ, রাজ হাশের সই
ােমর চেয় বরং সাদুম ও আমুরা শহেরর অব া অেনকখািন সহ করবার মত হেব।
সাহাবীেদর িত উপেদশ
16“ দখ, আিম নকেড় বােঘর মেধ ভড়ার মত তামােদর পাঠাি । এইজন সােপর মত সতক এবং কবুতেরর মত
সরল হও। 17সাবধান থেকা, কারণ মানুষ িবচার-সভার লাকেদর হােত তামােদর ধিরেয় দেব এবং তােদর মজিলস-

খানায় তামােদর বত মারেব। 18আমার জন ই শাসনকতা ও বাদশা দর সামেন তামােদর িনেয় যাওয়া হেব যন
তােদর কােছ ও অ-ই দীেদর কােছ তামরা সা

িদেত পার। 19 লােকরা যখন তামােদর ধিরেয় দেব তখন িকভােব

এবং িক বলেত হেব তা ভেবা না। িক বলেত হেব তা তামােদর সই সমেয়ই বেল দওয়া হেব।20 তামরাই য বলেব তা
নয়, বরং তামােদর িপতার

তামােদর মধ িদেয় কথা বলেবন।

21“ভাই ভাইেক এবং বাবা ছেলেক হত া করবার জন ধিরেয় দেব। ছেলেমেয়রা মা-বাবার িব ে দাঁিড়েয় তােদর
খুন করােব। 22আমার জন সবাই তামােদর ঘৃণা করেব, িক

য শষ পয ি র থাকেব স উ ার পােব।23 কান

ােমর লােকরা যখন তামােদর উপর জুলম
ু করেব তখন অন

ােম পািলেয় যেয়া। আিম তামােদর সিত ই বলিছ,

ইসরাইল দেশর সম শহর ও ােম তামােদর কাজ শষ হবার আেগই ই

আদম আসেবন।

24“িশ ক থেক ছা বড় নয় এবং মািলক থেক গালাম বড় নয়। 25ছাে র পে
গালােমর পে

িশ েকর মত হওয়া আর

মািলেকর মত হওয়াই যেথ । ঘেরর কতােকই যখন তারা ব সবূল বেলেছ তখন ঘেরর অন সবাইেক

আরও কত বশী কেরই না ব সবূল বলেব।
26“তেব তামরা তােদর ভয় কােরা না, কারণ লুকােনা সব িকছু ই কাশ পােব এবং গাপন সব িকছু ই জানােনা
হেব। 27আিম তামােদর কােছ যা অ কাের বলিছ তা তামরা আেলােত বােলা। তামরা যা কাে কােন
উপর থেক চার কােরা। 28যারা কবল শরীরটা মের ফলেত পাের িক
না। িযিন শরীর ও
িবি

দু’টাই জাহা ােম

নছ তা ছােদর

ক মারেত পাের না তােদর ভয় কােরা

ংস করেত পােরন বরং তাঁেকই ভয় কর। 29দু’টা চড়াই পাখী িক সামান দােম

হয় না? তবুও তামােদর িপতার অনুমিত ছাড়া তােদর একটাও মা েত পেড় না; 30এমন িক, তামােদর মাথার

চু ল েলাও গাণা আেছ। 31কােজই তামরা ভয় পেয়া না। অেনক অেনক চড়াই পাখীর চেয়ও তামােদর মূল অেনক
বশী।
32“ য কউ মানুেষর সামেন আমােক ীকার কের আিমও আমার বেহশতী িপতার সামেন তােক ীকার
করব।33িক

য কউ মানুেষর সামেন আমােক অ ীকার কের আিমও আমার বেহশতী িপতার সামেন তােক অ ীকার

করব।
34“আিম দুিনয়ােত শাি িদেত এেসিছ এই কথা মেন কােরা না। আিম শাি িদেত আিস িন বরং মানুষেক মানুেষর
িব ে দাঁড় করােত এেসিছ; 35 ছেলেক বাবার িব ে , মেয়েক মােয়র িব ে , ীেক শা ড়ীর িব ে দাঁড় করােত
এেসিছ। 36একজন মানুেষর িনেজর পিরবােরর লােকরাই তার শ

হেব।

37“ য কউ আমার চেয় িপতা-মাতােক বশী ভালবােস স আমার উপযু
আমার চেয় বশী ভালবােস স আমার উপযু

নয়। আর য কউ ছেল বা মেয়েক

নয়। 38 য িনেজর ু শ িনেয় আমার পেথ না চেল স-ও আমার উপযু

নয়। 39 য কউ িনেজর জীবন র া করেত চায় স তার সিত কােরর জীবন হারােব; িক

য কউ আমার জন তার

াণ হারায় স তার সিত কােরর জীবন র া করেব।
40“ য তামােদর হণ কের স আমােকই হণ কের; আর য আমােক হণ কের আমােক িযিন পা েয়েছন স তাঁেকই
হণ কের। 41 কান নবীেক যিদ কউ নবী বেল হণ কের তেব নবী য পুর ার পােব স-ও সই পুর ার পােব। একজন
আ া ভ

লাকেক যিদ কউ আ া ভ

লাক বেল হণ কের তেব আ া ভ

লাক য পুর ার পােব স-ও সই

পুর ার পােব। 42 য কউ এই সামান লাকেদর মেধ একজনেক আমার উ ত বেল এক পয়ালা ঠা া পািন দয়, আিম
তামােদর সিত ই বলিছ, স কানমেত তার পুর ার হারােব না।”

হযরত ঈসা মসীেহর কােছ হযরত ইয়ািহয়ার সাহাবীরা 11
1ঈসা তাঁর বােরাজন সাহাবীেক

ম দওয়া শষ করেলন। তারপর িতিন ােম ােম িশ া দবার ও তবিলগ করবার

জন সখান থেক চেল গেলন।
2ইয়ািহয়া জলখানায় থেক যখন মসীেহর কােজর কথা

নেলন তখন তাঁর সাহাবীেদর িদেয় ঈসােক িজ াসা কের

পাঠােলন, 3“যাঁর আসবার কথা আেছ আপিন িক িতিন, না আমরা আর কারও জন অেপ া করব?”
4জবােব ঈসা তােদর বলেলন,  “ তামরা যা

নছ এবং দখছ তা িগেয় ইয়ািহয়ােক বল। 5তাঁেক জানাও য, অে রা

দখেছ, খাঁড়ারা হাঁটেছ, চমেরাগীরা পাক-সাফ হে , বিধর লােকরা

নেছ, মৃেতরা বঁেচ উঠেছ আর গরীব লাকেদর

কােছ সুসংবাদ তবিলগ করা হে । 6আর ধন স-ই য আমােক িনেয় মেন কান বাধা না পায়।”
হযরত ইয়ািহয়ার িবষেয় হযরত ঈসা মসীেহর কথা
7ইয়ািহয়ার সাহাবীরা চেল যাে , এমন সময় ঈসা লাকেদর কােছ ইয়ািহয়ার িবষেয় বলেত

করেলন,  “আপনারা

ম ভূ িমেত িক দখেত িগেয়িছেলন? বাতােস দালা নল-খাগড়া? 8তা না হেল িক দখেত িগেয়িছেলন? সু র কাপড় পরা
কান লাকেক দখেত িক? আসেল যারা সু র কাপড় পের তারা বাদশা র বাড়ীেত থােক। 9তা না হেল িক দখেত
িগেয়িছেলন? কান নবীেক িক? ী, আিম আপনােদর বলিছ, িতিন নবীর চেয়ও বড়। 10ইয়ািহয়াই সই লাক যাঁর
িবষেয় িকতােব লখা আেছ:
দখ, আিম তামার আেগ আমার সংবাদদাতােক পাঠাি ।
স তামার আেগ িগেয় তামার পথ

ত করেব।

11আিম আপনােদর সিত ই বলিছ, মানুেষর মেধ তিরকাব ীদাতা ইয়ািহয়ার চেয় বড় আর কউ নই। িক
বেহশতী রােজ র মেধ য সকেলর চেয় ছাট স-ও ইয়ািহয়ার চেয় মহান। 12ইয়ািহয়ার সময় থেক এখন পয

বেহশতী রাজ খুব জােরর সংেগ এিগেয় আসেছ, আর যারা শি শালী তারা তা আঁকেড় ধরেছ। 13ইয়ািহয়ার সময় পয
নবীেদর সম িকতাব, এমন িক, তৗরাত িকতাবও ভিবষ েতর কথা বেলেছ। 14যিদ আপনারা এই কথা িব াস করেত
রাজী থােকন তেব

নু যাঁর আসবার কথা িছল এই ইয়ািহয়াই সই নবী ইিলয়াস। 15যার

নবার কান আেছ স

নুক।”
16“এই কােলর লাকেদর আিম কােদর সংেগ তু লনা করব? এরা এমন ছেলেমেয়েদর মত যারা বাজাের বেস অন
ছেলেমেয়েদর ডেক বেল, 17‘আমরা তামােদর জন বাঁশী বাজালাম, তামরা নাচেল না; িবলােপর গান গাইলাম,
তামরা বুক চাপড়ােল না।’ 18ইয়ািহয়া এেস খাওয়া-দাওয়া করেলন না বেল লােক বলেছ,  ‘তােক ভূ েত পেয়েছ।’19আর
ই

আদম এেস খাওয়া-দাওয়া করেলন বেল লােক বলেছ,  ‘ঐ দখ, একজন পটু ক ও মদেখার, খাজনা-আদায়কারী ও

খারাপ লাকেদর ব ু ।’  িক

ান য খাঁ

তার মাণ তার কােজর মেধ ই রেয়েছ।”

বঈমান াম ও শহর েলা
20ঈসা য সব ােম ও শহের বশীর ভাগ অেলৗিকক িচ -কাজ কেরিছেলন সই সব জায়গার লােকরা তওবা কের িন।
এইজন সই জায়গা েলােক িতিন িধ ার িদেয় বলেত লাগেলন, 21“ঘৃণ কারাসীন, ঘৃণ বৎৈসদা! তামােদর মেধ য
সব অেলৗিকক িচ -কাজ করা হেয়েছ স েলা যিদ টায়ার ও িসডন শহের করা হত তেব অেনক িদন আেগই তারা চট পের
ছাই মেখ তওবা করত। 22আিম তামােদর সিত ই বলিছ, রাজ হাশের টায়ার ও িসডেনর অব া বরং তামােদর চেয়
অেনকখািন সহ করবার মত হেব। 23আর তু িম কফরনাহূ ম! তু িম নািক বেহশত পয উঁচুেত উঠেব? কখনও না,
তামােক নীেচ কবের ফেল দওয়া হেব। য সব অেলৗিকক িচ -কাজ তামার মেধ করা হেয়েছ তা যিদ সাদুম শহের
করা হত তেব সাদুম আজও

েক থাকত। 24আিম তামােদর সিত ই বলিছ, রাজ হাশের সাদুেমর অব া বরং তামােদর

চেয় অেনকখািন সহ করবার মত হেব।”
হযরত ঈসা মসীেহর আ ান
25তারপর ঈসা বলেলন,  “ হ িপতা, তু িম বেহশত ও দুিনয়ার মািলক। আিম তামার শংসা কির, কারণ তু িম এই সব
িবষয়

ানী ও বুি মানেদর কাছ থেক লুিকেয় রেখছ, িক

িশ র মত লাকেদর কােছ কাশ কেরছ। 26 ী িপতা,

তামার ই ামতই এটা হেয়েছ।
27“আমার িপতা সব িকছু ই আমার হােত িদেয়েছন। িপতা ছাড়া পু েক কউ জােন না এবং পু ছাড়া িপতােক কউ
জােন না, আর পু যার কােছ িপতােক কাশ করেত ই া কেরন স-ই তাঁেক জােন।

28“ তামরা যারা া ও বাঝা বেয় বড়া"ছ, তামরা সবাই আমার কােছ এস; আিম তামােদর িব াম
দব।29আমার জায়াল তামােদর উপর তু েল নাও ও আমার কাছ থেক শেখা, কারণ আমার ভাব নরম ও
ন ।30এেত তামরা িদেল িব াম পােব, কারণ আমার জায়াল বেয় নওয়া সহজ ও আমার বাঝা হালকা।”

ই

আদমই িব ামবােরর মািলক 12

1একিদন ঈসা একটা শস ে েতর মধ িদেয় যাি েলন। সই িদনটা িব ামবার িছল। তাঁর সাহাবীেদর িখেদ পেয়িছল বেল
তাঁরা শীষ িছঁেড় িছঁেড় খেত লাগেলন। 2তা দেখ ফরীশীরা তাঁেক বলেলন,  “শরীয়ত মেত িব ামবাের যা করা উিচত নয়,
দখুন, আপনার সাহাবীরা তা-ই করেছ।”
3ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “দাউদ ও তাঁর সংগীেদর যখন িখেদ পেয়িছল তখন িতিন িক কেরিছেলন তা িক আপনারা
পেড়ন িন? িতিন তা আ া র ঘের ঢু েক পিব -

খেয়িছেলন। 4নবী দাউদ ও তাঁর সংগীেদর অবশ তা খাওয়া উিচত

িছল না, কবল ইমােমরাই তা খেত পারেতন। 5এছাড়া আপনারা িক তৗরাত শরীেফ পেড়ন িন য, িব ামবাের বায়তু লমাকা েসর ইমােমরা িব ামবােরর িনয়ম ভাংেলও তাঁেদর দাষ হয় না? 6আিম আপনােদর বলিছ, বায়তু ল- মাকা স
থেকও বড় একজন এখােন আেছন। 7‘আিম দয়া দখেত চাই, প - কারবানী নয়’- িকতােবর এই কথার অথ যিদ
আপনারা জানেতন তেব িনেদাষীেদর দাষী করেতন না। 8 জেন রাখুন, ই
কনা-হাত লাক

আদমই িব ামবােরর মািলক।”

সু হল

9পের সই জায়গা ছেড় ঈসা সই ফরীশীেদর মজিলস-খানায় গেলন। 10 সখােন একজন লাক িছল যার একটা হাত
িকেয় িগেয়িছল। ঈসােক দাষী করবার উে েশ ফরীশীরা তাঁেক িজ াসা করেলন,  “শরীয়ত মেত িব ামবাের িক
কাউেক সু করা উিচত?”
11ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “ধ ন, আপনােদর মেধ কারও একটা ভড়া আেছ। সই ভড়াটা যিদ িব ামবাের গেত পেড়
যায় তেব িক িতিন তােক ধের তু লেবন না? 12আর ভড়ার চেয় মানুেষর দাম তা অেনক বশী। তাহেল দখা যায়,
িব ামবাের ভাল কাজ করা উিচত।”
13তারপর িতিন লাক েক বলেলন,  “ তামার হাত বািড়েয় দাও।”   স তার হাতটা বািড়েয় িদেল পর সটা ভাল হেয়
অন হাতটার মত হেয় গল। 14তখন ফরীশীরা বাইের গেলন এবং ঈসােক হত া করবার জন তাঁর িব ে পরামশ
করেত লাগেলন।
আ া র বাছাই করা বা া

15 সই পরামেশর িবষয় জানেত পের ঈসা সখান থেক চেল গেলন। তখন অেনক লাক তাঁর িপছেন িপছেন
গল।16তােদর মেধ যারা অসু িছল িতিন তােদর সবাইেক সু করেলন এবং সাবধান কের িদেলন যন তাঁর িবষেয়
তারা বলাবিল না কের। 17এটা হল যােত নবী ইশাইয়ার মধ িদেয় এই য কথা বলা হেয়িছল তা পূণ হয়:
18 দখ, আমার গালাম যাঁেক আিম বেছ িনেয়িছ।
ইিনই আমার ি য়জন যাঁর উপর আিম স
আিম তাঁর উপের আমার

।

দব,

আর িতিন অ-ই দীেদর কােছ ন ায়িবচার চার করেবন।
19িতিন ঝগড়া বা িচৎকার করেবন না;
িতিন রা ায় রা ায় তাঁর গলার আওয়াজ শানােবন না।
20ন ায়িবচারেক জয়ী না করা পয
িতিন থঁৎেল যাওয়া নল ভাংেবন না
আর িমট িমট কের লেত থাকা স ত িনভােবন না।
21তাঁরই উপর অ-ই দীরা আশা রাখেব।
হযরত ঈসা মসী ও ভূতেদর বাদশা
22পের লােকরা ভূ েত পাওয়া একজন লাকেক ঈসার কােছ আনল। লাক
করেলন। 23তােত লাক

অ

এবং বাবা িছল। ঈসা তােক ভাল

কথা বলেত লাগল ও দখেত পল। তখন সব লােকরা আ য হেয় বলল,  “ইিন িক দাউেদর

সই বংশধর?”
24ফরীশীরা এই কথা

েন বলেলন,  “ও তা কবল ভূ তেদর বাদশা ব সবূেলর সাহােয ভূ ত ছাড়ায়।”

25ফরীশীেদর মেনর িচ া বুঝেত পের ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “ য রাজ িনেজর মেধ ভাগ হেয় যায় সই রাজ

ংস

হয়। আর য শহর বা পিরবার িনেজর মেধ ভাগ হেয় যায় সই শহর বা পিরবার টেক না। 26শয়তান যিদ শয়তানেকই
বর কের দয় তেব স তা িনেজর মেধ ই ভাগ হেয় গল। তাহেল তার রাজ িক কের
সাহােয ই ভূ ত ছাড়াই তেব আপনােদর লােকরা কার সাহােয তােদর ছাড়ায়? আপনারা
আপনােদর লােকরাই তা িবচার করেব। 28িক

আিম যিদ আ া র

কেব? 27আিম যিদ ব সবূেলর
ক কথা বলেছন িক না,

েহর সাহােয ভূ ত ছাড়াই তেব আ া র রাজ তা

আপনােদর কােছ এেস গেছ।
29“ য লােকর গােয় বল আেছ তাঁেক থেম বঁেধ না রাখেল কউ িক তার ঘের ঢু েক িজিনসপ লুট করেত পাের?
বাঁধেল পেরই স তা পারেব।

30“যিদ কউ আমার পে

না থােক তেব স আমার িবপে

আিম আপনােদর বলিছ, মানুেষর সম
না। 32ই

আদেমর িব ে

আেছ। য আমার সংেগ ড়ায় না স ছড়ায়।31এইজন

না এবং ফরী মাফ করা হেব, িক

কউ কান কথা বলেল তােক মাফ করা হেব, িক

পাক- েহর িব ে

ফরী মাফ করা হেব

পাক- েহর িব ে কথা বলেল তাঁেক

মাফ করা হেব না- এই যুেগও না, আগামী যুেগও না।
ফল ারাই গাছ চনা যায়
33“এই কথা ীকার ক ন য, গাছ ভাল হেল তার ফলও ভাল হেব, আবার গাছ খারাপ হেল তার ফলও খারাপ হেব;
কারণ ফল িদেয়ই গাছ চনা যায়। 34সােপর বংশধেররা! িনেজরা খারাপ হেয় কমন কের আপনারা ভাল কথা বলেত
পােরন? মানুেষর িদল যা িদেয় পূণ থােক মুখ তা সই কথাই বেল। 35ভাল লাক তার িদল-ভরা ভাল থেক ভাল কথা
বর কের, আর খারাপ লাক তার িদল-ভরা খারাপী থেক খারাপ কথা বর কের। 36িক
লােক য সব বােজ কথা বেল, রাজ হাশের তার েত ক

আিম আপনােদর বলিছ,

কথার িহসাব তােদর িদেত হেব। 37আপনার কথার ারাই

আপনােক িনেদাষ বলা হেব এবং আপনার কথার ারাই আপনােক দাষী বলা হেব।”
ফরীশীরা িচে র তালাশ কেরন
38এর পের কেয়কজন আেলম ও ফরীশী ঈসােক বলেলন,  “ জুর, আমরা আপনার কাছ থেক একটা িচ
39ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “এই কােলর দু ও বঈমান লােকরা িচে র খাঁজ কের, িক

দখেত চাই।”

ইউনুস নবীর িচ ছাড়া আর

কান িচ ই তােদর দখােনা হেব না। 40ইউনুস যমন সই মােছর পেট িতন িদন ও িতন রাত িছেলন ই

আদমও

তমিন িতন িদন ও িতন রাত মা র নীেচ থাকেবন। 41 রাজ হাশের িনেনেভ শহেরর লােকরা উেঠ এই কােলর লাকেদর
দাষ দিখেয় দেব, কারণ িনেনেভর লােকরা ইউনুেসর তবিলেগর ফেল তওবা কেরিছল। আর দখুন, এখােন ইউনুেসর
চেয় আরও মহান একজন আেছন। 42 রাজ হাশের সাবা দেশর রাণী উেঠ এই কােলর লাকেদর দাষ দিখেয় দেবন,
কারণ বাদশা সালায়মােনর

ােনর কথাবাতা

নবার জন িতিন দুিনয়ার শষ সীমা থেক এেসিছেলন। আর দখুন,

এখােন সালায়মােনর চেয় আরও মহান একজন আেছন।
43“যখন কান ভূ ত কান মানুেষর মধ থেক বর হেয় যায় তখন স িব ােমর খাঁেজ
ঘারােফরা করেত থােক। 44িক

কনা জায়গার মধ িদেয়

তা না পেয় স বেল,  ‘ যখান থেক বর হেয় এেসিছ আমার সই ঘেরই আিম িফের

যাব।’   স িফের এেস সই ঘর খািল, পির ার ও সাজােনা দখেত পায়। 45পের সই ভূ ত িগেয় িনেজর চেয়ও খারাপ
আরও সাতটা ভূ ত সংেগ িনেয় আেস এবং সখােন ঢু েক বাস করেত থােক। তােত সই লাকটার থম দশা থেক শষ দশা
আরও খারাপ হেয় ওেঠ। এই কােলর দু

লাকেদর অব াও তমিন হেব।”

হযরত ঈসা মসীেহর মা ও ভাই কারা?

46ঈসা যখন লাকেদর সংেগ কথা বলিছেলন তখন তাঁর মা ও ভাইেয়রা তাঁর সংেগ কথা বলবার জন বাইের দাঁিড়েয়
িছেলন। 47 কান একজন লাক তাঁেক বলল,  “ দখুন, আপনার মা ও ভাইেয়রা আপনার সংেগ কথা বলবার জন বাইের
দাঁিড়েয় আেছন।”
48তখন ঈসা তােক বলেলন,  “ ক আমার মা, আর আমার ভাইেয়রাই বা কারা?” 49পের িতিন তাঁর সাহাবীেদর
দিখেয় বলেলন,  “এই দখ, আমার মা ও আমার ভাইেয়রা; 50কারণ যারা আমার বেহশতী িপতার ই া পালন কের
তারা-ই আমার ভাই, বান আর মা।”

একজন চাষীর গ

13

1 সই িদনই ঈসা ঘর থেক বর হেয় সাগেরর ধাের িগেয় বসেলন। 2তাঁর কােছ এত লাক এেস জমােয়ত হল য, িতিন
একটা নৗকায় উেঠ বসেলন, আর সম

লাক সাগেরর ধাের দাঁিড়েয় রইল। 3তখন িতিন গে র মধ িদেয় অেনক িবষয়

তােদর িশ া িদেত লাগেলন।
4িতিন বলেলন,  “একজন চাষী বীজ বুনেত গল। বুনবার সময় কত েলা বীজ পেথর পােশ পড়ল আর পাখীরা এেস তা
খেয় ফলল। 5কত েলা বীজ পাথুের জিমেত পড়ল। সখােন বশী মা
চারা গিজেয় উঠল, 6িক

িছল না। মা

গভীর িছল না বেল তাড়াতািড়

সূয উঠেল পর তা পুেড় গল এবং িশকড় ভাল কের বেস িন বেল

িকেয় গল। 7আবার

কত েলা বীজ কাঁটাবেনর মেধ পড়ল। তােত কাঁটাগাছ বেড় উেঠ চারা েলা চেপ রাখল। 8আর কত েলা বীজ ভাল
জিমেত পেড় কানটােত একেশা ণ, কানটােত ষাট ণ আর কানটােত ি শ ণ ফসল জ াল।”
9গে র শেষ ঈসা বলেলন,  “যার

নবার কান আেছ স

নুক।”

গ বলবার উে শ
10পের সাহাবীরা ঈসার কােছ এেস তাঁেক বলেলন,  “আপিন গে র মধ িদেয় লাকেদর িশ া িদে ন কন?”
11জবােব িতিন সাহাবীেদর বলেলন,  “ বেহশতী রােজ র গাপন সত েলা তামােদর জানেত দওয়া হেয়েছ িক
ওেদর জানেত দওয়া হয় িন, 12কারণ যার আেছ তােক আরও দওয়া হেব, আর তােত তার অেনক হেব। িক

যার নই

তার যা আেছ তা-ও তার কােছ থেক িনেয় নওয়া হেব। 13 সইজন আিম গে র মধ িদেয় ওেদর িশ া িদই, কারণ ওরা
দেখও দেখ না,

েনও শােন না এবং বােঝ না। 14এেদর মধ িদেয় ইশাইয়া নবীর এই কথা পূণ হে :

তামরা

নেত থাকেব িক

িদল অসাড় এবং কান ব

কানমেতই বুঝেব না; দখেত থাকেব িক

হেয় গেছ, আর তারা তােদর চাখও ব

কানমেতই জানেব না। 15এই সব লাকেদর

কের রেখেছ, যন তারা চাখ িদেয় না দেখ, কান

িদেয় না শােন এবং িদল িনেয় না বােঝ, আর ভাল হবার জন আমার কােছ িফের না আেস।
16“িক

ধন তামরা, কারণ তামােদর চাখ দখেত পায় এবং তামােদর কান

সিত বলিছ, তামরা যা যা দখছ তা অেনক নবী ও আ া ভ
যা

নছ তা তাঁরা

নেত চেয়ও

নেত পায়। 17আিম তামােদর

লােকরা দখেত চেয়ও দখেত পান িন, আর তামরা যা

নেত পান িন।

চাষীর গে র অথ
18-19“এখন তামরা চাষীর গে র অথ শান। যখন কউ বেহশতী রােজ র কথা

েনও বােঝ না তখন শয়তান এেস

তার িদেল য কথা বানা হেয়িছল তা কেড় নয়। সই পেথর পােশ পড়া বীেজর মধ িদেয় এই রকম লাকেদর স ে
বলা হেয়েছ। 20আর পাথুের জিমেত বানা বীেজর মধ িদেয় তােদর স ে
তখনই আনে র সংেগ তা হণ কের, 21িক

বলা হেয়েছ যারা বেহশতী রােজ র কথা

েন

তােদর মেধ িশকড় ভাল কের বেস না বেল তারা অ সমেয়র জন ি র

থােক। যখন সই কথার জন ক এবং জুলম
ু আেস তখনই তারা িপিছেয় যায়। 22কাঁটার মেধ বানা বীেজর মধ িদেয়
তােদর স ে

বলা হেয়েছ যারা সই কথা শােন, িক

সংসােরর িচ া-ভাবনা এবং ধন-স

ি র মায়া সই কথােক চেপ

রােখ। সইজন তােত কান ফল হয় না। 23ভাল জিমেত বানা বীেজর মধ িদেয় তােদর স ে
কথা

বলা হেয়েছ যারা সই

েন বােঝ এবং ফল দয়। কউ দয় একেশা ণ, কউ দয় ষাট ণ আর কউ দয় ি শ ণ।”

গেমর মেধ শ ামাঘাস
24পের ঈসা লাকেদর িশ া দবার জন আর একটা গ বলেলন। গ টা এই:  “ বেহশতী রাজ এমন একজন লােকর মত
িযিন িনেজর জিমেত ভাল বীজ বুনেলন। 25পের যখন সবাই ঘুিমেয় পড়ল তখন সই লােকর শ

এেস গেমর মেধ

শ ামাঘােসর বীজ বুেন চেল গল। 26 শেষ গেমর চারা যখন বেড় উেঠ ফল ধরল তখন তার মেধ শ ামাঘাসও দখা
গল। 27তা দেখ বাড়ীর গালােমরা এেস মািলকেক বলল,  ‘আপিন িক জিমেত ভাল বীজ বােনন িন? তেব শ ামাঘাস
কাথা থেক আসল?’
28“িতিন তােদর বলেলন,  ‘ কান শ

এটা কেরেছ।’

“ গালােমরা তাঁেক বলল,  ‘তেব আমরা িগেয় স েলা তু েল ফলব িক?’
29“িতিন বলেলন,  ‘না, শ ামাঘাস তু লেত িগেয় তামরা হয়েতা ঘােসর সংেগ গমও তু েল ফলেব। 30ফসল কাটবার
সময় পয ও েলা একসংেগ বাড়েত দাও। যারা ফসল কােট, আিম তখন তােদর বলব যন তারা থেম শ ামাঘাস েলা
জেড়া কের পাড়াবার জন আঁ

আঁ

কের বাঁেধ, আর তার পের গম আমার গালায় জমা কের।’  ”

সিরষা-দানা ও খািমর গ
31ঈসা তােদর আর একটা গ বলেলন। গ টা এই:  “ বেহশতী রাজ এমন একটা সিরষা-দানার মত যা একজন লাক
িনেয় িনেজর জিমেত লাগাল। 32সম বীেজর মেধ ওটা সিত ই সবেচেয় ছাট, িক

গাছ হেয় বেড় উঠেল পর তা সম

শাক-সবজীর মেধ সবেচেয় বড় হয়। ওটা এমন একটা বড় গাছ হেয় ওেঠ য, পাখীরা এেস তার ডালপালায় বাসা বাঁেধ।”
33িতিন তােদর আর একটা গ বলেলন। গ টা এই: “ বেহশতী রাজ খািমর মত। একজন ীেলাক তা িনেয় আঠােরা
কিজ ময়দার মেধ িমশাল। ফেল সম ময়দাই ফঁ েপ উঠল।”
34ঈসা গে র মধ িদেয় লাকেদর এই সব িশ া িদেলন। িতিন গ ছাড়া কান িশ াই তােদর িদেতন না।35এটা হল
যােত নবীর মধ িদেয় এই য কথা বলা হেয়িছল তা পূণ হয়:
িশ া-ভরা উদাহরেণর মধ িদেয় আিম মুখ খুলব;
দুিনয়ার

থেক যা যা লুকােনা িছল, তা বলব।

শ ামাঘােসর গ টার অথ
36পের ঈসা লাকেদর ছেড় ঘের ঢু কেলন। তখন তাঁর সাহাবীরা এেস তাঁেক বলেলন,  “জিমর ঐ শ ামাঘােসর গ টা
আমােদর বুিঝেয় িদন।”
37জবােব ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “িযিন ভাল বীজ বােনন িতিন ই

আদম। 38জিম এই দুিনয়া, আর বেহশতী

রােজ র লােকরা ভাল বীজ। শয়তােনর লােকরা হল সই শ ামাঘাস। 39 য শ

তা বুেনিছল স হল ইবিলস, আর ফসল

কাটবার সময় হল এই যুেগর শষ সময়। যাঁরা শস কাটেবন তাঁরা হেলন ফেরশতা। 40শ ামাঘাস জেড়া কের যমন
আ েন পুিড়েয় দওয়া হয়, যুেগর শেষর সময়ও

ক তমিন হেব। ই

আদম তাঁর ফেরশতােদর পা েয়

দেবন। 41যারা অন েদর না করায় এবং যারা িনেজরা না কের তােদর সবাইেক সই ফেরশতারা ই

আদেমর

রােজ র মধ থেক একসংেগ জমােয়ত করেবন ও ল আ েনর মেধ ফেল দেবন। 42 সখােন লােক কা াকা
ও য ণায় দাঁেত দাঁত ঘষেত থাকেব। 43 সই সমেয় আ া ভ
উ ল হেয় দখা দেব। যার
আরও িতন

নবার কান আেছ স

করেব

লােকরা তােদর বেহশতী িপতার রােজ সূেযর মত

নুক।

গ

44“ বেহশতী রাজ জিমর মেধ লুিকেয় রাখা ধেনর মত। একজন লাক তা খুঁেজ পেয় আবার লুিকেয় রাখল। তারপর স
খুশী মেন চেল গল এবং তার যা িকছু িছল সব িবি

কের সই জিমটা িকনল।

45“আবার, বেহশতী রাজ এমন একজন সওদাগেরর মত য ভাল মু া খুঁজিছল। 46একটা দামী মু ার খাঁজ পেয়
স িগেয় তার যা িকছু িছল সব িবি

কের সই মু াটা িকনল।

47“আবার, বেহশতী রাজ এমন একটা বড় জােলর মত যা সাগের ফলা হল আর তােত সব রকম মাছ ধরা
পড়ল। 48জাল পূণ হেল পর লােকরা সটা পাের টেন তু লল। পের তারা বেস ভাল মাছ েলা বেছ ঝু িড়েত রাখল এবং
খারাপ েলা ফেল িদল। 49যুেগর শেষর সমেয় এই রকমই হেব। ফেরশতারা এেস আ া ভ

লাকেদর মধ থেক

দু েদর আলাদা করেবন এবং ল আ েনর মেধ তােদর ফেল দেবন। 50 সখােন লােক কা াকা

করেব ও য ণায়

দাঁেত দাঁত ঘষেত থাকেব।”
51এর পর ঈসা তাঁর সাহাবীেদর িজ াসা করেলন,  “ তামরা িক এই সব বুঝেত পেরছ?”
তাঁরা তাঁেক বলেলন,  “ ী, পেরিছ।”
52তখন ঈসা তােদর বলেলন,  “ বেহশতী রােজ র িবষেয় য সব আেলম িশ া পেয়েছন তারা সবাই এমন একজন
গৃহেস'র মত িযিন তাঁর ভা ার থেক নতু ন ও পুরােনা িজিনস বর কেরন।”
িনেজর ােম হযরত ঈসা মসীেহর অস ান
53িশ া দবার জন এই সব গ বলা শষ কের ঈসা সখান থেক চেল গেলন। 54তারপর িনেজর ােম িগেয় িতিন
মজিলস-খানায় লাকেদর িশ া িদেত লাগেলন। তাঁর কথা
িচ -কাজ করবার

েন লােক আ য হেয় বলল,  “এই

ান ও এই সব অেলৗিকক

মতা এ কাথা থেক পল? 55এ িক সই ছু তার িম ীর ছেল নয়? তার মােয়র নাম িক মিরয়ম

নয়? আর তার ভাইেয়রা িক ইয়া ব, ইউসুফ, িশেমান ও এ দা নয়? 56তার সব বােনরা িক আমােদর মেধ নই?
তাহেল কাথা থেক স এই সব পল?” 57এইভােব ঈসােক িনেয় লাকেদর মেন বাধা আসেত লাগল।
তখন ঈসা তােদর বলেলন,  “িনেজর াম ও িনেজর বাড়ী ছাড়া আর সব জায়গােতই নবীরা স ান পান।”
58 লাকেদর অিব ােসর জন িতিন সখােন বশী অেলৗিকক িচ -কাজ করেলন না।

হযরত ইয়ািহয়া (আঃ)-এর মৃতু 14
1 সই সমেয় ঈসার িবষয় েন গালীল েদেশর শাসনকতা হেরাদ তাঁর কমচারীেদর বলেলন, 2“ইিন তিরকাব ীদাতা
ইয়ািহয়া; মৃতু থেক বঁেচ উেঠেছন। সইজন ই উিন এই সব অেলৗিকক িচ -কাজ করেছন।”
3 হেরাদ িনেজর ভাই িফিলেপর ী হেরািদয়ার দ ন ইয়ািহয়ােক বঁেধ িনেয় িগেয় জলখানায় রেখিছেলন,4কারণ
ইয়ািহয়া তাঁেক বলেতন,  “ হেরািদয়ােক ী িহসােব রাখা আপনার উিচত নয়।” 5 হেরাদ ইয়ািহয়ােক হত া করেত
চেয়িছেলন, িক

িতিন লাকেদর ভয় করেতন কারণ লােক ইয়ািহয়ােক নবী বেল মানত।

6 হেরােদর জ িদেনর উৎসেব হেরািদয়ার মেয় উপি ত লাকেদর সামেন নেচ হেরাদেক স
হেরাদ কসম খেয় বলেলন স যা চাইেব তা-ই িতিন তােক দেবন। 8 মেয়

করল।7 সইজন

তার মােয়র কাছ থেক পরামশ পেয় বলল,

“থালায় কের তিরকাব ীদাতা ইয়ািহয়ার মাথাটা এখােন আমার কােছ এেন িদন।”
9এেত বাদশা হেরাদ দুঃিখত হেলন, িক
িতিন তা িদেত

যাঁরা তাঁর সংেগ খেত বেসিছেলন তাঁেদর সামেন কসম খেয়িছেলন বেল

ম করেলন। 10িতিন লাক পা েয় জলখানার মেধ ই ইয়ািহয়ার মাথা কাটােলন। 11পের মাথা

থালায় কের এেন মেয় েক দওয়া হেল পর স তার মােয়র কােছ তা িনেয় গল। 12এর পর ইয়ািহয়ার সাহাবীরা এেস
তাঁর লাশটা িনেয় িগেয় দাফন করেলন এবং সই খবর ঈসােক িগেয় িদেলন।
পাঁচ হাজার লাকেক খাওয়ােনা
13ইয়ািহয়ার মৃতু র খবর
কথা

েন িভ িভ

েন ঈসা একাই সখান থেক নৗকায় কের একটা িনজন জায়গায় চেল গেলন। লােকরা সই

াম থেক হাঁটা-পেথ তাঁর িপছন ধরল। 14িতিন নৗকা থেক নেম লাকেদর িভড় দখেত পেলন

আর মমতায় পূণ হেয় তােদর মেধ যারা অসু িছল তােদর সু করেলন।
15িদেনর শেষ সাহাবীরা তাঁর কােছ এেস বলেলন,  “জায়গাটা িনজন, বলাও গেছ। লাকেদর িবদায় কের িদন যন
তারা ােম িগেয় িনেজেদর জন খাবার িকনেত পাের।”
16ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “ওেদর যাবার দরকার নই, তামরাই ওেদর খেত দাও।”
17সাহাবীরা তাঁেক বলেলন,  “আমােদর এখােন পাঁচখানা

আর দু’টা মাছ ছাড়া আর িকছু ই নই।”

18-19িতিন বলেলন,  “ও েলা আমার কােছ আন।”  পের িতিন লাকেদর ঘােসর উপর বসেত
পাঁচখানা

আর দু’টা মাছ িনেয় আসমােনর িদেক তািকেয় আ া ক

ম করেলন, আর সই

কিরয়া জানােলন। এর পের িতিন

ভংেগ

সাহাবীেদর হােত িদেলন আর সাহাবীরা তা লাকেদর িদেলন। তারা েত েক পট ভের খল। 20খাওয়ার পের য
টু করা েলা পেড় রইল সাহাবীরা তা তু েল িনেলন, আর তােত বােরাটা টু কির পূণ হল। 21যারা খেয়িছল তােদর মেধ
ীেলাক ও ছাট ছেলেমেয় ছাড়া কমেবশী পাঁচ হাজার পু ষ িছল।
পািনর উপর িদেয় হাঁটা
22এর পের ঈসা সাহাবীেদর তাগাদা িদেলন যন তাঁরা নৗকায় উেঠ তাঁর আেগ অন পাের যান, আর এিদেক িতিন
লাকেদর িবদায় করেলন। 23 লাকেদর িবদায় কের মুনাজাত করবার জন িতিন একা পাহােড় উেঠ গেলন। যখন স া
ঘিনেয় আসল তখনও িতিন সখােন একাই রইেলন। 24তত েণ সাহাবীেদর নৗকাখানা ডাংগা থেক অেনকটা দূের িগেয়
পেড়িছল এবং বাতাস উ ািদেক থাকােত ঢউেয় ভীষণভােব দুলিছল। 25 শষ রােত ঈসা সাগেরর উপর িদেয় হঁ েট

সাহাবীেদর কােছ আসিছেলন। 26সাহাবীরা একজনেক সাগেরর উপর হাঁটেত দেখ ভীষণ ভয় পেয় বলেলন,  “ভূ ত, ভূ ত,”  
আর তার পেরই িচৎকার কের উঠেলন।
27ঈসা তখনই তাঁেদর বলেলন,  “এ তা আিম; ভয় কােরা না, সাহস কর।”
28িপতর তাঁেক বলেলন,  “ জুর, যিদ আপিনই হন তেব পািনর উপর িদেয় আপনার কােছ যেত আমােক

ম িদন।”

29ঈসা বলেলন,  “এস।”
তখন িপতর নৗকা থেক নেম পািনর উপর িদেয় হঁ েট ঈসার কােছ চলেলন। 30িক

জার বাতাস দেখ িতিন ভয়

পেয় ডু েব যেত লাগেলন এবং িচৎকার কের বলেলন,  “ জুর, আমােক বাঁচান।”
31ঈসা তখনই হাত বািড়েয় তাঁেক ধরেলন এবং বলেলন,  “অ ঈমানদার, কন সে হ করেল?”
32-33ঈসা আর িপতর নৗকায় উঠেল পর বাতাস থেম গল। যাঁরা নৗকার মেধ িছেলন তাঁরা ঈসােক সজদা কের
বলেলন,  “সিত ই আপিন ই নু া ।”
34পের তাঁরা সাগর পার হেয় িগেনষরৎ এলাকায় এেস নামেলন। 35 সখানকার লােকরা ঈসােক িচনেত পের
এলাকার সব জায়গায় খবর পাঠাল। 36তােত লােকরা অসু েদর ঈসার কােছ আনল এবং তাঁেক অনুেরাধ করল যন
সই অসু রা তাঁর চাদেরর িকনারাটা কবল ছুঁ েত পাের; আর যত লাক তা ছুঁ েলা তারা সবাই সু হল।

চলিত িনয়ম 15
1 জ জােলম থেক কেয়কজন ফরীশী ও আেলম ঈসার কােছ এেস বলেলন, 2“পুরােনা িদেনর আেলমেদর দওয়া য িনয়ম
চেল আসেছ আপনার সাহাবীরা তা মেন চেল না কন? খাওয়ার আেগ তারা হাত ধায় না।”
3জবােব ঈসা বলেলন,  “ য িনয়ম চেল আসেছ তার জন আপনারাই বা কন আ া র

ম অমান কেরন?4আ া

বেলেছন,  ‘মা-বাবােক স ান কােরা’  এবং ‘যার কথায় মা-বাবার িত অস ান থােক তােক অবশ ই হত া করেত
হেব।’ 5িক

আপনারা বেল থােকন, যিদ কউ তার মা িকংবা বাবােক বেল,  ‘আমার য িজিনেসর ারা তামার সাহায

হেত পারত, তা আ া র কােছ দওয়া হেয়েছ,’ 6তেব িপতা-মাতােক তার আর স ান করবার দরকার নই। আপনােদর
এই সব চলিত িনয়েমর জন আপনারা আ া র কালাম বািতল কেরেছন। 7ভে রা! আপনােদর স ে
কথাই বেলিছেলন য,
8এই লােকরা মুেখই আমােক স ান কের,
িক

তােদর িদল আমার কাছ থেক দূের থােক।

9তারা িমথ াই আমার এবাদত কের;

ইশাইয়া নবী

ক

তােদর দওয়া িশ া মানুেষর তরী কত েলা িনয়ম মা ।
িকভােব লােক নাপাক হয়
10পের ঈসা লাকেদর ডেক বলেলন,  “আমার কথা
কের না, িক

নুন এবং বুঝুন। 11মুেখর িভতের যা যায় তা মানুষেক নাপাক

মুেখর িভতর থেক যা বর হেয় আেস তা-ই মানুষেক নাপাক কের।”

12তখন তাঁর সাহাবীরা এেস তাঁেক বলেলন,  “ফরীশীরা আপনার এই কথা

েন য অপমান বাধ কেরেছন, তা িক

আপিন জােনন?”
13জবােব িতিন বলেলন,  “ য চারা আমার বেহশতী িপতা লাগান িন তার েত কটােক উ ড় ফলা হেব। তােদর
কথা ছেড় দাও। 14অ েদর পথ দখাবার কথা তাঁেদরই, িক

তাঁরা িনেজরাই অ । অ

অ েক পথ দখােত গেল

দু’জনই গেত পেড়।”
15তখন িপতর ঈসােক বলেলন,  “আপিন য দৃ া িদেলন তা আমােদর বুিঝেয় িদন।”
16-17ঈসা বলেলন,  “ তামরা িক এখনও অবুঝ রেয়ছ? তামরা িক বাঝ না য, যা িকছু মুেখর মেধ যায় তা পেটর
মেধ ঢােক এবং শেষ বর হেয় যায়? 18িক

যা মুেখর িভতর থেক বর হেয় আেস তা অ র থেক আেস, আর

স েলাই মানুষেক নাপাক কের। 19অ র থেকই খারাপ িচ া, খুন, সব রকম জনা, চু ির, িমথ া সা
আেস। 20এই সবই মানুষেক নাপাক কের, িক

ও িন া বর হেয়

হাত না ধুেয় খেল মানুষ নাপাক হয় না।”

অ-ই দী ীেলােকর িব াস
21পের ঈসা সই জায়গা ছেড় টায়ার ও িসডন এলাকায় চেল গেলন। 22 সখানকার একজন কনানীয় ীেলাক এেস
িচৎকার কের বলেত লাগল,  “ হ জুর, দাউেদর বংশধর, আমােক দয়া ক ন। ভূ েত ধরবার দ ন আমার মেয়

ভীষণ

ক পাে ।”
23ঈসা িক

তােক একটা কথাও বলেলন না। তখন তাঁর সাহাবীরা এেস তাঁেক অনুেরাধ কের বলেলন,  “ওেক িবদায়

কের িদন, কারণ ও আমােদর িপছেন িপছেন িচৎকার করেছ।”
24জবােব ঈসা বলেলন,  “আমােক কবল বিন-ইসরাইলেদর হারােনা ভড়ােদর কােছই পাঠােনা হেয়েছ।”
25 সই ীেলাক

িক

ঈসার কােছ এেস তাঁর সামেন উবুড় হেয় পেড় বলল,  “ জুর, আমার এই উপকারটা ক ন।”

26ঈসা বলেলন,  “ ছেলেমেয়েদর খাবার িনেয়

েরর সামেন ফলা ভাল নয়।”

27 স বলল,  “ ক কথা, জুর; তবুও মািলেকর টিবল থেক খাবােরর য সব টু করা পেড় তা

েরই খায়।”

28তখন ঈসা তােক বলেলন,  “সিত ই তামার িব াস খুব বশী। তু িম যমন চাও তমনই হাক।”  আর তখনই তার
মেয়

সু হেয় গল।

চার হাজার লাকেক খাওয়ােনা
29পের ঈসা সই জায়গা ছেড় গালীল সাগেরর পার িদেয় চলেলন এবং একটা পাহােড় উেঠ সখােন বসেলন।30তখন
লােকরা খাঁড়া, অ , নুলা, বাবা এবং আরও অেনকেক সংেগ িনেয় তাঁর কােছ আসল। তারা ঐ সব লাকেদর তাঁর
পােয়র কােছ রাখল আর িতিন তােদর সু করেলন। 31 লােকরা যখন দখল বাবা কথা বলেছ, নুলা সু হে , খাঁড়া
চলােফরা করেছ এবং অ

দখেত পাে , তখন তারা আ য হল এবং বিন-ইসরাইলেদর আ া র শংসা করেত লাগল।

32এর পর ঈসা তাঁর সাহাবীেদর ডেক বলেলন,  “এই লাকেদর জন আমার মমতা হে , কারণ আজ িতন িদন হল
এরা আমার সংেগ সংেগ আেছ, আর এেদর কােছ কান খাবার নই। এই অব ায় আিম এেদর িবদায় িদেত চাই না; হয়েতা
বা তারা পেথ অ ান হেয় পড়েব।”
33সাহাবীরা তাঁেক বলেলন,  “এই িনজন জায়গায় এত লাকেক খাওয়াবার মত
34ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “ তামােদর কােছ কয়টা
সাহাবীরা বলেলন,  “সাতটা
35-36 লাকেদর মা েত বসেত

আমরা কাথায় পাব?”

আেছ?”

আর কেয়কটা ছাট মাছ আেছ।”
ম িদেয় ঈসা সই সাতটা

আর মাছ েলা িনেলন। পের িতিন আ া ক

কিরয়া জািনেয় স েলা ভা েলন ও সাহাবীেদর হােত িদেলন, আর সাহাবীরা তা লাকেদর িদেলন। 37 লােকরা সবাই
পট ভের খল, আর য টু করা েলা পেড় রইল সাহাবীরা তা তু েল িনেয় সাতটা টু কির পূণ করেলন। 38যারা খেয়িছল
তােদর মেধ

ীেলাক ও ছাট ছেলেমেয় ছাড়া চার হাজার পু ষ িছল। 39এর পর ঈসা লাকেদর িবদায় িদেয় নৗকায়

উেঠ মগদন এলাকায় গেলন।

লােকরা িচ

দখেত চায় 16

1পের কেয়কজন ফরীশী ও স ক
ূ ী ঈসােক পরী া করবার জন তাঁর কােছ আসেলন এবং বেহশত থেক কান িচ
দখােত বলেলন।
2ঈসা জবােব তাঁেদর বলেলন,  “স া হেল আপনারা বেল থােকন, ‘িদনটা পির ার হেব কারণ আকাশ লাল
হেয়েছ।’ 3আর সকালেবলায় বেলন,  ‘আজ ঝড় হেব কারণ আকাশ লাল ও অ কার হেয়েছ।’  আকােশর অব া আপনারা
ক ভােবই িবচার করেত জােনন, অথচ সমেয়র িচ বুঝেত পােরন না। 4এই কােলর দু ও বঈমান লােকরা িচে র
খাঁজ কের, িক

ইউনুস নবীর িচ ছাড়া আর কান িচ ই তােদর দখােনা হেব না।”  এর পের ঈসা তাঁেদর ছেড় চেল

গেলন।
সাহাবীেদর সাবধান করা

5সাগেরর অন পাের যাবার সময় সাহাবীরা

িনেত ভু েল গেলন। 6ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “ তামরা সতক থাক,

ফরীশী ও স ক
ূ ীেদর খািম থেক সাবধান হও।”
7এেত সাহাবীরা িনেজেদর মেধ বলাবিল করেত লাগেলন,  “আমরা

আিন িন বেল উিন এই কথা বলেছন।”

8এই কথা বুঝেত পের ঈসা বলেলন,  “অ িব াসীরা, তামরা িনেজেদর মেধ কন বলাবিল করছ য, তামােদর
নই? 9 তামরা িক এখনও বাঝ না বা মেনও িক পেড় না, সই পাঁচ হাজার লােকর জন পাঁচখানা
তার পের কত টু কির তামরা তু েল িনেয়িছেল? 10িকংবা সই চার হাজার লােকর জন সাতখানা
টু কির তামরা তু েল িনেয়িছেল? 11আিম য তামােদর কােছ

র কথা, আর
র কথা, আর কত

র কথা বিল িন তা তামরা কন বাঝ না? ফরীশী ও

স ক
ূ ীেদর খািম থেক তামরা সাবধান হও।”
12তখন সাহাবীরা বুঝেত পারেলন য, িতিন

র খািম থেক তাঁেদর সাবধান হেত বেলন িন, িক

ফরীশী ও

স ক
ূ ীেদর িশ া থেক সাবধান হেত বেলেছন।
হযরত ঈসা ক?
13পের ঈসা যখন িসজািরয়া-িফিলিপ এলাকায় গেলন তখন সাহাবীেদর িজ াসা করেলন,  “ই

আদম ক, এই িবষেয়

লােক িক বেল?”
14তাঁরা বলেলন,  “ কউ কউ বেল আপিন তিরকাব ীদাতা ইয়ািহয়া; কউ কউ বেল ইিলয়াস নবী; আবার কউ
কউ বেল ইয়ারিময়া নবী বা নবীেদর মেধ একজন।”
15তখন িতিন তাঁেদর বলেলন,  “িক

তামরা িক বল, আিম ক?”

16িশেমা িপতর বলেলন,  “আপিন সই মসী , জীব আ া র পু ।”
17জবােব ঈসা তাঁেক বলেলন,  “িশেমান ই ন ইউনুস, ধন তু িম, কারণ কান মানুষ তামার কােছ এটা কাশ কের
িন; আমার বেহশতী িপতাই কাশ কেরেছন। 18আিম তামােক বলিছ, তু িম িপতর, আর এই পাথেরর উপেরই আিম
আমার জামাত গেড় তু লব। দাজেখর কান শি ই তার উপর জয়লাভ করেত পারেব না। 19আিম তামােক বেহশতী
রােজ র চািব েলা দব, আর তু িম এই দুিনয়ােত যা বাঁধেব তা বেহশেতও বঁেধ রাখা হেব এবং যা খুলেব তা বেহশেতও
খুেল দওয়া হেব।”
20এর পের িতিন তাঁর সাহাবীেদর সাবধান কের িদেলন যন তাঁরা কাউেক না বেলন য, িতিনই মসী ।
িনেজর মৃতু র িবষেয় হযরত ঈসা মসী

21 সই সময় থেক ঈসা তাঁর সাহাবীেদর জানােত লাগেলন য, তাঁেক জ জােলেম যেত হেব এবং বৃ

নতােদর, ধান

ইমামেদর ও আেলমেদর হােত অেনক দুঃখেভাগ করেত হেব। পের তাঁেক হত া করা হেব এবং তৃ তীয় িদেন মৃতু থেক
জীিবত হেয় উঠেত হেব।
22তখন িপতর তাঁেক একপােশ িনেয় িগেয় অনুেযাগ কের বলেলন,  “ জুর, এ দূর হাক। আপনার উপর কখনও এমন
হেব না।”
23ঈসা িফের িপতরেক বলেলন,  “আমার কাছ থেক দূর হও, শয়তান। তু িম আমার পেথর বাধা। যা আ া র তা তু িম
ভাবছ না িক

যা মানুেষর তা-ই ভাবছ।”

24এর পের ঈসা তাঁর সাহাবীেদর বলেলন,  “যিদ কউ আমার পেথ আসেত চায় তেব স িনেজর ই ামত না চলুক;
িনেজর ু শ বেয় িনেয় স আমার িপছেন আসুক। 25 য কউ তাঁর িনেজর জন বঁেচ থাকেত চায় স তার সিত কােরর
জীবন হারােব; িক

য কউ আমার জন তার াণ হারায় স তার সিত কােরর জীবন র া করেব।26যিদ কউ সম

দুিনয়া লাভ কের তার িবিনমেয় তার সিত কােরর জীবন হারায় তেব তার িক লাভ হল? সিত কােরর জীবন িফের পাবার
জন তার দবার মত িক আেছ? 27ই

আদম তাঁর ফেরশতােদর সংেগ িনেয় তাঁর িপতার মিহমায় আসেছন। তখন

িতিন েত ক লাকেক তার কাজ অনুসাের ফল দেবন। 28আিম তামােদর সিত ই বলিছ, এখােন এমন কেয়কজন আেছ
যােদর কােছ ই

আদম বাদশা িহসােব দখা না দওয়া পয তারা কানমেতই মারা যােব না।”

হযরত ঈসা মসীেহর নূরানী চহারা 17
1এর ছয় িদন পের ঈসা কবল িপতর, ইয়া ব এবং ইয়া েবর ভাই ইউেহা ােক সংেগ িনেয় একটা উঁচু পাহােড়
গেলন। 2তাঁেদর সামেন ঈসার চহারা বদেল গল। তাঁর মুখ সূেযর মত উ ল এবং 3তাঁর কাপড় আেলার মত সাদা হেয়
গল। তাঁরা নবী মূসা এবং নবী ইিলয়াসেক ঈসার সংেগ কথা বলেত দখেলন।
4তখন িপতর ঈসােক বলেলন,  “ জুর, ভালই হেয়েছ য, আমরা এখােন আিছ। আপিন যিদ চান তেব আিম এখােন
িতনটা ঁ েড়-ঘর তরী করব- একটা আপনার, একটা মূসার ও একটা ইিলয়ােসর জন ।”
5িপতর যখন কথা বলিছেলন তখন একটা উ ল মঘ তাঁেদর ঢেক ফলল। সই মঘ থেক এই কথা শানা গল,
“ইিনই আমার ি য় পু , এঁর উপর আিম খুবই স
6এই কথা

। তামরা এঁর কথা শান।”

েন সাহাবীরা খুব ভয় পেয় মা েত উবুড় হেয় পড়েলন। 7তখন ঈসা এেস তাঁেদর ছুঁ েয় বলেলন,  “ওেঠা,

ভয় কােরা না।” 8তখন তাঁরা উপেরর িদেক তািকেয় কবল ঈসা ছাড়া আর কাউেক দখেত পেলন না।

9যখন তাঁরা সই পাহাড় থেক নেম আসিছেলন তখন ঈসা তাঁেদর এই

ম িদেলন,  “ তামরা যা দখেল, ই

আদম

মৃতু থেক জীিবত হেয় না ওঠা পয তা কাউেক বােলা না।”
10সাহাবীরা তাঁেক িজ াসা করেলন,  “তাহেল আেলেমরা কন বেলন য, থেম ইিলয়াস নবীর আসা দরকার?”
11ঈসা তাঁেদর জবাব িদেলন,  “সিত ই ইিলয়াস আসেবন এবং সব িকছু আেগর অব ায় িফিরেয় আনেবন।12িক
আিম তামােদর বলিছ, ইিলয়াস এেসিছেলন আর লােক তাঁেক িচনেত পাের িন। লােকরা তাঁর উপর যা ই া তা-ই
কেরেছ। এইভােব ই

আদমেকও লাকেদর হােত ক েভাগ করেত হেব।” 13তখন সাহাবীরা বুঝেত পারেলন য, িতিন

তাঁেদর কােছ তিরকাব ীদাতা ইয়ািহয়ার িবষয় বলেছন।
ভূেত পাওয়া ছেল

সু হল

14ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা যখন লাকেদর কােছ িফের আসেলন তখন একজন লাক এেস ঈসার সামেন হাঁটু পেত বেস
বলল, 15“ জুর, আপিন আমার ছেল র উপর দয়া ক ন। স মৃগী রােগ খুব ক পাে । ায়ই স আ েন এবং
পািনেত পেড় যায়। 16আিম তােক আপনার সাহাবীেদর কােছ এেনিছলাম িক
17জবােব ঈসা বলেলন,  “ বঈমান ও দু

তাঁরা তােক ভাল করেত পারেলন না।”

লােকরা! আর কতকাল আিম তামােদর সংেগ সংেগ থাকব? কতিদন

তামােদর সহ করব? ছেল েক এখােন আমার কােছ আন।” 18ঈসা সই ভূ তেক ধমক িদেল পর স ছেল র মধ
থেক বর হেয় গল, আর ছেল

তখনই সু হল।

19এর পর সাহাবীরা গাপেন ঈসার কােছ এেস বলেলন,  “আমরা কন সই ভূ তেক ছাড়ােত পারলাম না?”
20ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “ তামােদর অ িব ােসর জন ই পারেল না। আিম তামােদর সিত ই বলিছ, যিদ একটা সিরষা
দানার মত িব াসও তামােদর থােক তেব তামরা এই পাহাড়েক বলেব,  ‘এখান থেক সের ওখােন যাও,’  আর তােত ওটা
সের যােব। তামােদর পে

িকছু ই অস ব হেব না। 21মুনাজাত ও রাজা ছাড়া এই রকম ভূ ত আর িকছু েত বর হয় না।

22পের গালীল দেশর মধ িদেয় যাবার সময় ঈসা তাঁর সাহাবীেদর বলেলন,  “ই

আদমেক লাকেদর হােত ধিরেয়

দওয়া হেব। 23 লােকরা তাঁেক হত া করেব, আর তৃ তীয় িদেন িতিন মৃতু থেক জীিবত হেয় উঠেবন।”  এেত সাহাবীরা
খুব দুঃিখত হেলন।
মােছর মুেখ

পার টাকা

24পের ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা যখন কফরনাহূ েম গেলন তখন বায়তু ল- মাকা েসর খাজনা-আদায়কারীরা িপতেরর
কােছ এেস বলেলন,  “আপনােদর ও াদ িক বায়তু ল- মাকা েসর খাজনা দন না?”
25িপতর বলেলন “ ী, দন।”

এর পর িপতর ঘের এেস িকছু বলবার আেগই ঈসা তাঁেক বলেলন,  “িশেমান, তামার িক মেন হয়? এই দুিনয়ার বাদশা
রা কােদর কাছ থেক ক বা খাজনা আদায় কের থােকন? িনেজর দেশর লাকেদর কাছ থেক, না িবেদশীেদর কাছ
থেক?”
26িপতর বলেলন,  “িবেদশীেদর কাছ থেক।”
তখন ঈসা তাঁেক বলেলন,  “তাহেল তা িনেজর দেশর লােকরা রহাই পেয় গেছ। 27িক

আমােদর ব বহাের

খাজনা-আদায়কারীরা যন অপমান বাধ না কের এইজন তু িম সাগের িগেয় বড়শী ফল, আর থেম য মাছটা উঠেব
তার মুখ খুলেল একটা পার টাকা পােব। ওটা িনেয় িগেয় তামার আর আমার খাজনা িদেয় এস।”

বড় ক? 18
1 সই সমেয় সাহাবীরা ঈসার কােছ এেস বলেলন,  “ বেহশতী রােজ র মেধ সবেচেয় বড় ক?”
2তখন ঈসা একটা িশ েক ডেক তাঁেদর মেধ দাঁড় কিরেয় বলেলন, 3“আিম তামােদর সিত ই বলিছ, যিদ তামরা
মন িফিরেয় িশ েদর মত না হও তেব কানমেতই বেহশতী রােজ ঢু কেত পারেব না। 4 য কউ এই িশ র মত িনেজেক
ন কের স-ই বেহশতী রােজ র মেধ সবেচেয় বড়। 5আর য কউ এর মত কান িশ েক আমার নােম হণ কের স
আমােকই হণ কের।
নােহর পেথ িনেয় যাওয়া
6“আমার উপর ঈমানদার এই ছাটেদর মেধ কাউেক যিদ কউ নােহর পেথ িনেয় যায় তেব তার গলায় একটা বড়
পাথর বঁেধ তােক সাগেরর গভীর পািনেত ডু িবেয় দওয়া বরং তার পে

ভাল। 7ঘৃণ দুিনয়া! নােহর পেথ িনেয় যাবার

জন কত উসকািনই না তামার মেধ আেছ! অবশ সই সব উসকািন আসেবই; তবুও ঘৃণ সই লাক, যার মধ িদেয়
সই উসকািন আেস!
8“ তামার হাত িকংবা পা যিদ তামােক নােহর পেথ টােন তেব তা কেট ফেল দাও। দুই হাত ও দুই পা িনেয়
িচরকােলর আ েন পড়বার চেয় বরং নুলা বা খাঁড়া হেয় জীবেন ঢাকা তামার পে

ভাল। 9 তামার চাখ যিদ

তামােক নােহর পেথ টােন তেব তা উ ড় ফেল দাও। দুই চাখ িনেয় জাহা ােমর আ েন পড়বার চেয় বরং কানা হেয়
জীবেন ঢাকা তামার পে

ভাল।

10“ দেখা, তামরা যন এই ছাটেদর মেধ একজনেকও তু
ফেরশতারা সব সময় আমার বেহশতী িপতার মুখ দখেছন।

না কর। আিম তামােদর বলিছ, বেহশেত তােদর

11“যা হািরেয় গেছ তা উ ার করবার জন ই

আদম এেসেছন। 12 তামরা িক মেন কর? ধর, একজন লােকর

একেশাটা ভড়া আেছ। স েলার মেধ যিদ একটা ভু ল পেথ চেল যায় তেব স িক িনরান ইটা পাহােড়র ধাের রেখ সই
ভড়াটা খুঁজেত যায় না? 13আিম তামােদর সিত ই বলিছ, যিদ স সটা পায় তেব য িনরান ইটা ভু ল পেথ যায় িন,
তােদর চেয় যটা ভু ল পেথ চেল িগেয়িছল তার জন স আরও বশী আন

কের। 14 ক সইভােব, তামােদর

বেহশতী িপতার ই া নয় য, এই ছাটেদর মেধ একজনও ন হয়।
দাষী ভাইেয়র িত কতব
15“ তামার ভাই যিদ তামার িব ে অন ায় কের তেব তার কােছ িগেয় যখন আর কউ থাকেব না তখন তার দাষ
দিখেয় িদেয়া। যিদ স তামার কথা শােন তেব তু িম তা তামার ভাইেক িফের পেল। 16িক

যিদ স না শােন তেব

অন দু’একজনেক তামার সংেগ িনেয় যেয়া, যন দুই বা িতনজন সা ীর কথায় এই সব িবষয় সত বেল মািণত
হয়। 17যিদ স তােদর কথা না শােন তেব জামাতেক বােলা। স যিদ জামােতর কথাও না শােন তেব স তামার কােছ
অ-ই দী বা খাজনা-আদায়কারীর মত হাক।
18“আিম তামােদর সিত ই বলিছ, তামরা দুিনয়ােত যা বাঁধেব তা বেহশেতও বঁেধ রাখা হেব, আর যা খুলেব তা
বেহশেতও খুেল দওয়া হেব।
19“আিম তামােদর আরও বলিছ, তামােদর মেধ দু’জন যিদ একমত হেয় কান িবষেয় মুনাজাত কের তেব আমার
বেহশতী িপতা তামােদর জন তা করেবন, 20কারণ যখােন দুই বা িতনজন আমার নােম জমােয়ত হয় সখােন আিম
তােদর মেধ উপি ত থািক।”
মােফর িবষেয় িশ া
21তখন িপতর এেস ঈসােক বলেলন,  “ জুর, আমার ভাই আমার িব ে অন ায় করেল আিম কতবার তােক মাফ
করব? সাত বার িক?”
22ঈসা তাঁেক বলেলন,  “ কবল সাত বার নয়, িক

আিম তামােক স র ণ সাত বার পয মাফ করেত বিল।

23“ দখ, বেহশতী রাজ এমন একজন বাদশা র মত িযিন তাঁর কমচারীেদর কােছ িহসাব চাইেলন। 24িতিন যখন
িহসাব িনেত

করেলন তখন তােদর মধ থেক এমন একজন কমচারীেক আনা হল, বাদশা র কােছ যার ল

টাকা ঋণ িছল। 25তার ঋণ শাধ করবার

মতা িছল না। তখন সই মািলক

ী ও ছেলেমেয়েক আর তার যা িকছু আেছ সম িবি

ল

ম করেলন যন সই লাকেক এবং তার

কের পাওনা আদায় করা হয়। 26তােত সই কমচারী মা েত

পেড় মািলেকর পা ধের বলল,  ‘ জুর, আমার উপর ধয ধ ন, আপনােক আিম সম ই শাধ কের দব।’ 27তখন মািলক
মমতা কের সই কমচারীেক ছেড় িদেলন এবং তার ঋণ মাফ কের িদেলন।

28“পের সই কমচারী বাইের িগেয় তার একজন সংগী-কমচারীেক দখেত পল। তার কােছ সই সংগী-কমচারী র
ায় একেশা টাকা ঋণ িছল। সই কমচারী তার সংগীর গলা
29“সংগী-কমচারী
দব।’ 30িক

েপ ধের বলল,  ‘তু ই য টাকা ধার কেরিছ তা শাধ ক ।’

তখন তার পােয় পেড় তােক অনুেরাধ কের বলল,  ‘আমার উপর ধয ধর, আিম সব শাধ কের

স রাজী হল না বরং ঋণ শাধ না করা পয তােক জলখানায় আটক রাখল।

31“এই সব ঘটনা দেখ তার অন সংগী-কমচারীরা খুব দুঃিখত হল। তারা িগেয় তােদর মািলেকর কােছ সব কথা
জানাল। 32তখন মািলক সই কমচারীেক ডেক বলেলন,  ‘দু কমচারী! তু িম আমােক অনুেরাধ কেরিছেল বেল আিম
তামার সব ঋণ মাফ কেরিছলাম। 33আিম যমন তামােক দয়া কেরিছলাম তমিন তামার সংগী-কমচারীেক দয়া করা
িক তামার উিচত িছল না?’ 34পের তার মািলক রাগ কের তার সম ঋণ শাধ না করা পয তােক ক

দবার জন

জলখানার লাকেদর হােত তু েল িদেলন।
35“ ক সইভােব, তামরা েত েক যিদ তামােদর ভাইেক অ র িদেয় মাফ না কর তেব আমার বেহশতী িপতাও
তামােদর উপর এই রকম করেবন।”

তালাক দবার িবষেয় িশ া 19
1এই সব কথা বলা শষ কের ঈসা গালীল েদশ ছেড় জডান নদীর অন পাের এ িদয়া েদেশ গেলন। 2অেনক লাক
তাঁর িপছেন িপছেন গল আর িতিন সখােন তােদর সু করেলন।
3তখন কেয়কজন ফরীশী ঈসােক পরী া করবার জন তাঁর কােছ এেস বলেলন,  “মূসার শরীয়ত মেত য কান কারেণ
ীেক তালাক দওয়া িক কারও পে

উিচত?”

4জবােব ঈসা বলেলন,  “আপনারা িক পেড়ন িন, সৃি কতা থেম তাঁেদর পু ষ ও ীেলাক কের সৃি কেরিছেলন আর
বেলিছেলন, 5‘এইজন ই মানুষ িপতা-মাতােক ছেড় তার ীর সংেগ এক হেয় থাকেব আর তারা দু’জন একশরীর
হেব’? 6এইজন তারা আর দুই নয়, িক

একশরীর। তাই আ া যা একসংেগ যাগ কেরেছন মানুষ তা আলাদা না

ক ক।”
7তখন ফরীশীরা তাঁেক বলেলন,  “তাহেল নবী মূসা কন তালাক-নামা িদেয় ীেক তালাক িদেত

ম িদেয়েছন?”

8ঈসা তােদর বলেলন,  “আপনােদর মন ক ন বেলই ীেক তালাক িদেত মূসা আপনােদর অনুমিত িদেয়েছন। িক
থম থেক এই রকম িছল না। 9আিম আপনােদর বলিছ, য কউ জনার দাষ ছাড়া অন কান কারেণ ীেক তালাক
িদেয় অন েক িবেয় কের স জনা কের।”
10তখন তাঁর সাহাবীরা তাঁেক বলেলন,  “ ামী- ীর স

যিদ এই রকেমরই হয় তাহেল তা িবেয় না করাই ভাল।”

11ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “সবাই এই কথা মেন িনেত পাের না; কবল যােদর সই
মেন িনেত পাের। 12 কউ কউ খাজা হেয় জ

মতা দওয়া হেয়েছ তারাই তা

হণ কের, সইজন তারা িবেয় কের না। আর কাউেক কাউেক মানুেষই

খাজা কের, সইজন তারা িবেয় কের না। আবার এমন কউ কউ আেছ যারা বেহশতী রােজ র জন িবেয় করেব না
বেল মন ি র কের। য এই কথা মেন িনেত পাের স মেন িনক।”
হযরত ঈসা মসী ও ছেলেমেয়রা
13পের লােকরা ছাট ছাট ছেলেমেয়েদর ঈসার কােছ িনেয় আসল যন িতিন তােদর মাথার উপর হাত রেখ মুনাজাত
কেরন। িক

সাহাবীরা তােদর ব িন িদেত লাগেলন।

14তখন ঈসা বলেলন,  “ ছেলেমেয়েদর আমার কােছ আসেত দাও, বাধা িদেয়া না; কারণ বেহশতী রাজ এেদর মত
লাকেদরই।” 15 ছেলেমেয়েদর মাথার উপর হাত রেখ মুনাজাত করবার পর ঈসা সখান থেক চেল গেলন।
একজন ধনী যুবক
16পের একজন যুবক এেস ঈসােক বলল,  “ জুর, অন জীবন পাবার জন আমােক ভাল িক করেত হেব?”
17ঈসা তােক বলেলন,  “ভােলার িবষেয় কন আমােক িজ াসা করছ? ভাল মা একজনই আেছন। যিদ তু িম অন
জীবন পেত চাও তেব তাঁর সব
18 সই যুবক

ম পালন কর।”

বলল,  “ কা কা

ম?”

ঈসা বলেলন,  “খুন কােরা না, জনা কােরা না, চু ির কােরা না, িমথ া সা

িদেয়া না, 19িপতা-মাতােক স ান

কােরা আর তামার িতেবশীেক িনেজর মত মহ ত কােরা।”
20 সই যুবক

ঈসােক বলল,  “আিম এ েলা সবই পালন কের আসিছ, তেব আমােক আর িক করেত হেব?”

21ঈসা তােক বলেলন,  “যিদ তু িম পুেরাপুির খাঁ

হেত চাও তেব িগেয় তামার সম স

ি িবি

কের গরীবেদর দান

কর। তােত তু িম বেহশেত ধন পােব। তারপর এেস আমার উ ত হও।”
22এই কথা

েন যুবক

খুব দুঃিখত হেয় চেল গল, কারণ তার অেনক ধন-স

ি িছল।

23তখন ঈসা তাঁর সাহাবীেদর বলেলন,  “আিম তামােদর সিত ই বলিছ, ধনী লােকর পে
ক ন হেব। 24আিম আবার তামােদর বলিছ, ধনী লােকর পে

বেহশতী রােজ ঢাকা

আ া র রােজ ঢু কবার চেয় বরং সূেচর ফু টা িদেয়

উেটর ঢাকা সহজ।”
25এই কথা

েন সাহাবীরা আ য হেয় বলেলন,  “তাহেল ক নাজাত পেত পাের?”

26ঈসা সাহাবীেদর িদেক তািকেয় বলেলন,  “মানুেষর পে

এটা অস ব বেট, িক

আ া র পে

সবই স ব।”

27তখন িপতর তাঁেক বলেলন,  “ দখুন, আমরা সব িকছু ছেড় আপনার সাহাবী হেয়িছ; আমরা িক পাব?”

28ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “আিম তামােদর সিত ই বলিছ, তামরা যারা আমার সাহাবী হেয়ছ, নতু ন সৃি েত যখন ই
আদম তাঁর স ােনর িসংহাসেন বসেবন তখন তামরাও বােরাটা িসংহাসেন বসেব এবং ইসরাইেলর বােরা বংেশর
িবচার করেব। 29আর য কউ আমার জন বাড়ী-ঘর, ভাই- বান, মা-বাবা, ছেল- মেয় িকংবা জায়গা-জিম ছেড়
িদেয়েছ, স তার একেশা ণ বশী পােব আর অন জীবনও পােব। 30যারা থম সািরেত আেছ তােদর মেধ অেনেক
শেষ পড়েব, আর যারা শেষর সািরেত আেছ তােদর মেধ অেনেক থম হেব।

আং র

েতর মজুেররা 20

1“ বেহশতী রাজ একজন গৃহেস'র মত। িতিন একিদন সকালেবলায়
গেলন। 2িতিন মজুরেদর সংেগ

েতর কােজ মজুর লাগাবার জন বাইের

ক করেলন য, িদেন এক দীনার কের দেবন। এর পর িতিন তােদর তাঁর আং র

েত পা েয় িদেলন। 3 ায় ন’টার সময় আবার িতিন বাইের গেলন এবং বাজাের আরও কেয়কজন িবনা কােজ দাঁিড়েয়
থাকেত দখেলন। 4িতিন তােদর বলেলন,  ‘ তামরাও আমার আং র

েত কাজ করেত যাও। আিম তামােদর উপযু

মজুির দব।’ 5তােত সই লােকরাও কাজ করেত গল।
“ সই গৃহস' আবার ায় বােরাটায় এবং িতনটায় বাইের িগেয় ঐ একই রকম করেলন। 6 ায় পাঁচটার সময় বাইের
িগেয় অন কেয়কজনেক দাঁিড়েয় থাকেত দেখ িতিন তােদর বলেলন,  ‘ তামরা কাজ না কের সারািদন এখােন দাঁিড়েয় আছ
কন?’
7“তারা তাঁেক বলল,  ‘ কউ আমােদর কােজ লাগায় িন।’
“িতিন সই লাকেদর বলেলন,  ‘ তামরাও আমার আং র
8“পের স া হেল আং র
জন পয

েতর কােজ যাও।’

েতর মািলক তাঁর কমচারীেক বলেলন,  ‘মজুরেদর ডেক শষ জন থেক

কের থম

েত কেক মজুির দাও।’

9“িবকাল পাঁচটার সময় য মজুরেদর কােজ লাগােনা হেয়িছল তারা এেস েত েক এক এক দীনার কের িনেয়
গল।10এেত যােদর থেম কােজ লাগােনা হেয়িছল তারা বশী পােব বেল মেন করল, িক
দীনার কেরই পল। 11তােত তারা সই মািলেকর িব ে িবরি
পুেড় কাজ কেরিছ। িক

তারাও েত েক এক এক

কাশ কের বলেত লাগল, 12‘আমরা সারা িদন রােদ

যােদর শেষ কােজ লাগােনা হেয়িছল তারা মা এক ঘ া কাজ কেরেছ, অথচ তােদর আপিন

আমােদর সমান মজুির িদেলন।’
13“তখন মািলক তােদর মেধ একজনেক বলেলন,  ‘ব ু , আিম তামার উপর তা অন ায় কির িন। তু িম িক এক
দীনাের কাজ করেত রাজী হও িন? 14 তামার পাওনা িনেয় চেল যাও। তামােক যমন িদেয়িছ, এই শেষর জনেকও

তমনই িদেত আমার ই া। 15যা আমার িনেজর, তা আমার খুশীমত ব বহার করবার অিধকার িক আমার নই? নািক
আিম দয়ালু বেল তামার চাখ টাটাে ?’  ”
16গে র শেষ ঈসা বলেলন,  “এইভােবই শেষ যারা তারা থম হেব, আর থম যারা তারা শেষ পড়েব।”
আবার তাঁর মৃতু র কথা
17পের ঈসা জ জােলেম যাবার পেথ তাঁর বােরাজন সাহাবীেক এক পােশ ডেক িনেয় িগেয় বলেলন, 18“ দখ, আমরা
জ জােলেম যাি । সখােন ই

আদমেক ধান ইমামেদর ও আেলমেদর হােত ধিরেয় দওয়া হেব। 19তাঁরা তাঁর

িবচার কের তাঁেক মৃতু র উপযু

বেল ি র করেবন। তাঁরা তাঁেক ঠা া-িব প করবার জন এবং চাবুক মারবার ও

ু েশর উপের হত া করবার জন অ-ই দীেদর হােত দেবন; পের তৃ তীয় িদেন িতিন মৃতু থেক জীিবত হেয় উঠেবন।”
স ানেদর জন মােয়র অনুেরাধ
20পের িসবিদেয়র দুই ছেলেক তাঁেদর মা সংেগ কের িনেয় ঈসার কােছ আসেলন এবং তাঁর কােছ িকছু চাইবার উে েশ
তাঁর সামেন উবুড় হেয় পড়েলন।
21ঈসা তাঁেক বলেলন,  “আপিন িক চান?”
িতিন বলেলন,  “আপিন এই

ম িদন যন আপনার রােজ আমার এই দুই ছেলর একজন আপনার ডান পােশ আর

একজন বাঁ পােশ বসেত পায়।”
22জবােব ঈসা বলেলন,  “ তামরা িক চাইছ তা জান না। য দুঃেখর পয়ালায় আিম খেত যাি

তােত িক তামরা

খেত পার?”
তাঁরা তাঁেক বলেলন,  “পাির।”
23তখন ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “সিত ই তামরা আমার পয়ালায় খােব, িক
অিধকার আমার নই। আমার িপতা যােদর জন তা
24এই সব কথা

আমার ডােন বা বাঁেয় বসেত দবার

ক কের রেখেছন তারাই তা পােব।”

েন বাকী দশজন সাহাবী সই দুই ভাইেয়র উপর িবর

হেলন। 25তখন ঈসা সাহাবীেদর ডেক

বলেলন,  “ তামরা এই কথা জান য, অ-ই দীেদর মেধ শাসনকতারা তােদর ভু হয় এবং নতারা তােদর উপর
চালায়। 26িক

ম

তামােদর মেধ তা হওয়া উিচত নয়। তামােদর মেধ য বড় হেত চায় তােক তামােদর সবাকারী

হেত হেব, 27আর য থম হেত চায় তােক তামােদর গালাম হেত হেব। 28“মেন রেখা, ই ন-আদম সবা পেত
আেসন িন বরং সবা করেত এেসেছন এবং অেনক লােকর মুি র মূল িহসােব তােদর ােণর পিরবেত িনেজর াণ িদেত
এেসেছন।”
হযরত ঈসা মসী ও দু’জন অ

29ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা জিরেকা শহর ছেড় যাবার সময় অেনক লাক তাঁর িপছেন িপছেন চলল। 30পেথর ধাের
দু’জন অ

লাক বেস িছল। ঈসা সই পথ িদেয় যাে ন

েন তারা িচৎকার কের বলল,  “ জুর, দাউেদর বংশধর,

আমােদর দয়া ক ন।”
31তারা যন চু প কের সইজন লােকরা তােদর ধমক িদল। িক

তারা আরও িচৎকার কের বলল,  “ জুর, দাউেদর

বংশধর, আমােদর দয়া ক ন।”
32তখন ঈসা দাঁড়ােলন এবং তােদর ডেক বলেলন,  “ তামরা িক চাও? আিম তামােদর জন িক করব?”
33তারা তাঁেক বলল,  “ জুর, আমােদর চাখ খুেল িদন।”
34তখন ঈসা মমতায় পূণ হেয় তােদর চাখ ছুঁ েলন, আর তখনই তারা দখেত পল এবং তাঁর িপছেন িপছেন চলল।

জ জােলেম েবশ 21
1ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা জ জােলেমর কাছাকািছ পৗঁেছ জতু ন পাহােড়র উপের বৎফগী ােমর কােছ আসেলন। তখন
ঈসা দু’জন সাহাবীেক এই বেল পা েয় িদেলন, 2“ তামরা ঐ সামেনর ােম যাও। সখােন গেলই দখেত পােব একটা গাধা
বাঁধা আেছ এবং একটা বা াও তার সংেগ আেছ। সই দু’টা খুেল আমার কােছ িনেয় এস। 3 কউ যিদ িকছু বেল তেব
বােলা,  ‘ জুেরর দরকার আেছ।’  তােত তখনই স তােদর ছেড় দেব।”
4এটা হল যন নবীর মধ িদেয় এই য কথা বলা হেয়িছল তা পূণ হয়: 5“ তামরা িসেয়া কন ােক বল, তামার বাদশা
তামার কােছ আসেছন। িতিন ন । িতিন গাধার উপের, গাধীর বা ার উপের চেড় আসেছন।”
6ঈসা সই সাহাবীেদর যমন

ম িদেয়িছেলন তাঁরা িগেয় তমিন করেলন। 7তাঁরা সই গাধা ও গাধীর বা াটা এেন

তােদর উপর িনেজেদর গােয়র চাদর পেত িদেল পর ঈসা বসেলন। 8অেনক লাক পেথর উপের তােদর গােয়র চাদর
িবিছেয় িদল। অেন রা গােছর ডাল কেট িনেয় পেথর উপের ছড়াল। 9যারা ঈসার সামেন ও িপছেন যাি ল তারা িচৎকার
কের বলেত লাগল,
“মারহাবা, দাউেদর বংশধর!
মাবুেদর নােম িযিন আসেছন তাঁর শংসা হাক।
বেহশেতও মারহাবা!”
10ঈসা জ জােলেম ঢু কেল পর শহেরর সম জায়গায় লস'◌ূ ল পেড় গল। সবাই িজ াসা করেত লাগল,  “ইিন ক?”
11 লােকরা বলল,  “উিন গালীেলর নাসরত ােমর ঈসা নবী।”
পিব বায়তু ল- মাকা েস হযরত ঈসা মসী

12পের ঈসা বায়তু ল- মাকা েস ঢু কেলন এবং সখােন যারা কনা- বচা করিছল তােদর সবাইেক তািড়েয় িদেলন। িতিন
টাকা বদল কের দবার লাকেদর টিবল এবং যারা কবুতর িবি

করিছল তােদর বসবার জায়গা উে

বলেলন, 13“পাক-িকতােব আ া বেলেছন,  ‘আমার ঘরেক এবাদত-ঘর বলা হেব,’  িক
আ

িদেয়

তামরা এটােক ডাকােতর

াখানা কের তু লছ।”
14এর পের অ

ও খাঁড়া লােকরা বায়তু ল- মাকা েস ঈসার কােছ আসল, আর িতিন তােদর সু করেলন।15িতিন

য সব অেলৗিকক িচ -কাজ করিছেলন ধান ইমােমরা ও আেলেমরা তা দখেলন। তাঁরা বায়তু ল- মাকা েসর মেধ
ছেলেমেয়েদর িচৎকার কের বলেত

নেলন, “মারহাবা, দাউেদর বংশধর!” 16এই সব দেখ- েন তারা িবর

ঈসােক বলেলন,  “ওরা যা বলেছ তা তু িম

হেয়

নেত পা ?”

িতিন তাঁেদর বলেলন,  “ ী, পাি । পাক-িকতােব আপনারা িক কখনও পেড়ন িন:
ছাট ছেলেমেয় এবং িশ েদর কথার মেধ
তু িম িনেজর জন

শংসার ব ব া কেরছ?”

17এর পের ঈসা তাঁেদর ছেড় শহেরর বাইের বথািনয়া ােম চেল গেলন এবং সখােনই রাতটা কাটােলন।
ডু মুর গাছ
18পরিদন সকােল শহের িফের আসবার সময় ঈসার িখেদ পল। 19পেথর পােশ একটা ডু মুর গাছ দেখ িতিন গাছটার
কােছ গেলন, িক

তােত পাতা ছাড়া আর িকছু ই দখেত পেলন না। তখন িতিন গাছটােক বলেলন,  “আর কখনও

তামার মেধ ফল না ধ ক।”  আর তখনই ডু মুর গাছটা

িকেয় গল।

20সাহাবীরা তা দেখ আ য হেয় বলেলন,  “ডু মুর গাছটা এত তাড়াতািড় কমন কের

িকেয় গল?”

21জবােব ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “আিম তামােদর সিত ই বলিছ, তামরা সে হ না কের যিদ িব াস কর তেব ডু মুর
গােছর উপের আিম যা কেরিছ তামরাও তা করেত পারেব। কবল তা নয়, িক

যিদ এই পাহাড়েক বল,  ‘উেঠ সাগের

িগেয় পড়,’  তেব তাও হেব। 22 তামরা যিদ িব াস কের মুনাজাত কর তেব তামরা যা চাইেব তা-ই পােব।”
হযরত ঈসা মসী ও ধম- নতারা
23পের ঈসা আবার বায়তু ল- মাকা েস গেলন। যখন িতিন সখােন িশ া িদি েলন তখন ধান ইমােমরা ও ই দীেদর
বৃ

নতারা তাঁর কােছ এেস বলেলন,  “তু িম কা অিধকাের এই সব করছ? এই অিধকার তামােক ক িদেয়েছ?”
24ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “আিমও আপনােদর একটা কথা িজ াসা করব। আপনারা যিদ আমােক তার জবাব িদেত

পােরন তেব আিমও আপনােদর বলব আিম কা অিধকাের এই সব করিছ। 25বলুন দিখ, তিরকাব ী দবার অিধকার
ইয়ািহয়া কাথা থেক পেয়িছেলন? আ া র কাছ থেক, না মানুেষর কাছ থেক?”

তখন তাঁরা িনেজেদর মেধ এই আেলাচনা করেলন,  “আমরা যিদ বিল,  ‘আ া র কাছ থেক,’  তাহেল স আমােদর
বলেব,  ‘তেব কন আপনারা ইয়ািহয়ােক িব াস কেরন িন?’ 26আবার যিদ বিল,  ‘মানুেষর কাছ থেক,’  তেব লাকেদর
কাছ থেক আমােদর ভয় আেছ, কারণ ইয়ািহয়ােক সবাই নবী বেল মেন কের।”
27এইজন জবােব তাঁরা ঈসােক বলেলন,  “আমরা জািন না।”
তখন ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “তেব আিমও আপনােদর বলব না আিম কা অিধকাের এই সব করিছ।”
দুই ছেলর গ
28তারপর ঈসা বলেলন,  “আ া, আপনারা িক মেন কেরন? ধ ন, একজন লােকর দু’
ছেলর কােছ িগেয় বলল,  ‘আজ তু িম আং র
স মন িফিরেয় কােজ গল। 30 লাক
‘আিম যাি ,’  িক

েত িগেয় কাজ কর।’ 29জবােব ছেল

ছেল িছল। লাক

তাঁর বড়

বলল,  ‘আিম যাব না।’  িক

পের অন ছেল র কােছ িগেয় সই একই কথা বলল। অন ছেল

পের

জবােব বলল,

গল না। 31এই দু’জেনর মেধ ক িপতার ই া পালন করল?”

তখন ধম- নতারা জবাব িদেলন,  “ থম জন।”
ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “আিম আপনােদর সিত ই বলিছ, খাজনা-আদায়কারীরা এবং বশ ারা আপনােদর আেগ আ া র
রােজ ঢু কেছ, 32কারণ ইয়ািহয়া আ া র ই ামত চলবার পথ দখাবার জন আপনােদর কােছ এেসিছেলন, আর
আপনারা তাঁর কথায় ঈমান আেনন িন। িক

খাজনা-আদায়কারীরা এবং বশ ারা তাঁর কথায় ঈমান এেনিছল। এ

দেখও আপনারা তওবা কের তাঁর কথায় ঈমান আেনন িন।
আং র

েতর চাষীেদর গ

33“আর একটা দৃ া িদই,

নুন। একজন গৃহস' একটা আং র

ত কের তার চারিদেক বড়া িদেলন। পের সই

েতর মেধ আং র-রস করবার জন গত খুঁড়েলন এবং একটা উঁচু পাহারা-ঘর তরী করেলন। এর পের িতিন
কেয়কজন চাষীর কােছ সই আং র

তটা ইজারা িদেয় িবেদেশ চেল গেলন। 34যখন ফল পাকবার সময় হেয় আসল

তখন িতিন সই ফেলর ভাগ িনেয় আসবার জন তাঁর গালামেদর সই চাষীেদর কােছ পা েয় িদেলন।35চাষীরা তাঁর
গালামেদর একজনেক ধের মারল, একজনেক খুন করল এবং অন আর একজনেক পাথর মারল।36এর পর িতিন থম
বােরর চেয় আরও বশী গালাম পা েয় িদেলন, িক
করল। 37আং র

চাষীরা সই গালামেদর সংেগ একই রকেমর ব বহার

েতর মািলক শেষ িনেজর ছেলেকই তােদর কােছ পাঠােলন। িতিন ভাবেলন, তারা অ তঃ তাঁর

ছেলেক স ান করেব। 38িক

সই চাষীরা ছেলেক দেখ িনেজেদর মেধ বলাবিল করল,  ‘এ-ই পের স

হেব। চল, আমরা ওেক মের ফিল, 39তােত আমরাই স

ি র মািলক

ি র মািলক হব।’  এই বেল তারা সই ছেলেক ধের আং র

ত থেক বাইের িনেয় িগেয় মের ফলল। 40তাহেল বলুন দিখ, আং র

েতর মািলক যখন িনেজ আসেবন তখন

িতিন সই চাষীেদর িনেয় িক করেবন?”
41 সই ধম- নতারা ঈসােক বলেলন,  “িতিন সই দু

লাকেদর এেকবাের

সময়মত ফেলর ভাগ দেব তােদর কােছই সই আং র

ংস করেবন এবং য চাষীরা তাঁেক

তটা ইজারা দেবন।”

42তখন ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “আপনারা িক পাক-িকতােবর মেধ কখনও পেড়ন িন,
‘রাজিমি রা য পাথরটা বািতল কের িদেয়িছল,
সটাই সবেচেয় দরকারী পাথর হেয় উঠল;
মাবুদই এটা করেলন,
আর তা আমােদর চােখ খুব আ য লােগ’?
43এইজন আপনােদর বলিছ, আ া র রাজ আপনােদর কাছ থেক িনেয় নওয়া হেব এবং এমন লাকেদর দওয়া হেব
যােদর জীবেন সই রােজ র উপযু

ফল দখা যােব। 44 য সই পাথেরর উপের পড়েব স ভংেগ টু করা টু করা হেয় যােব

এবং সই পাথর যার উপের পড়েব স চু রমার হেয় যােব।”
45 ধান ইমােমরা এবং ফরীশীরা ঈসার িশ া-ভরা গ
বলেছন।46তখন তাঁরা তাঁেক ধরেত চাইেলন, িক

েলা

েন বুঝেত পারেলন িতিন তাঁেদর কথাই

লাকেদর ভেয় তা করেলন না, কারণ লােক ঈসােক নবী বেল মেন

করত।

িবেয়র মজবানীর গ 22
1িশ া দবার জন ঈসা আবার সই ধম- নতােদর কােছ এই গ টা বলেলন, 2“ বেহশতী রাজ এমন একজন বাদশা র
মত িযিন তাঁর ছেলর িবেয়র মজবানী

ত করেলন। 3 য লােকরা সই ভােজ দাওয়াত পেয়িছল, তােদর ডাকবার

জন িতিন তাঁর গালামেদর পা েয় িদেলন, িক

তারা আসেত চাইল না। 4তখন িতিন আবার অন গালামেদর িদেয় য

লাকেদর দাওয়াত করা হেয়িছল, তােদর বেল পাঠােলন,  ‘ দখুন, আিম আমার বলদ ও মাটােসাটা বাছু র েলা জবাই কের
মজবানী

ত কেরিছ। এখন সবই

ত, আপনারা ভােজ আসুন।’

5“ য লােকরা দাওয়াত পেয়িছল, তারা িক

সই গালামেদর কথা না

েন একজন তার িনেজর

েত ও আর

একজন তার িনেজর কােজ চেল গল। 6বাকী সবাই বাদশা র গালামেদর ধের অপমান করল ও হত া করল।7তখন
বাদশা খুব রেগ গেলন এবং সন পা েয় িতিন সই খুনীেদর
িতিন তাঁর গালামেদর বলেলন,  ‘ মজবানী

ত, িক

ংস করেলন আর তােদর শহর পুিড়েয় িদেলন। 8পের

যােদর দাওয়াত করা হেয়িছল তারা এর যাগ নয়। 9 তামরা

বরং রা ার মােড় মােড় যাও, আর যত জেনর দখা পাও সবাইেক িবেয়র ভােজ ডেক আন।’10তখন সই গালােমরা
বাইের রা ায় রা ায় িগেয় ভাল-ম

যােদর পল সবাইেক ডেক আনল। তােত িবেয়-বাড়ী সই মহমােন ভের গল।

11“এর পর বাদশা মহমানেদর দখবার জন িভতের এেস দখেলন, 12একজন লাক িবেয়র কাপড় না পেরই সখােন
এেসেছ। বাদশা তােক িজ াসা করেলন,  ‘ব ু , িবেয়র কাপড় ছাড়া কমন কের এখােন ঢু কেল?’   স এর কান জবাব িদেত
পারল না। 13তখন বাদশা চাকরেদর বলেলন,  ‘এর হাত-পা বঁেধ বাইেরর অ কাের ফেল দাও। সই জায়গায় লােক
কা াকা

করেব ও য ণায় দাঁেত দাঁত ঘষেত থাকেব।’  ”

14গে র শেষ ঈসা বলেলন,  “এইজন বিল, অেনক লাকেক ডাকা হেয়েছ িক

অ

লাকেক বেছ নওয়া হেয়েছ।”

খাজনা দওয়া িক উিচত?
15তখন ফরীশীরা চেল গেলন এবং কমন কের ঈসােক তাঁর কথার ফাঁেদ ফলা যায় সই পরামশ করেত
লাগেলন।16তারা হেরােদর দেলর কেয়কজন লােকর সংেগ িনেজেদর কেয়কজন শাগেরদেক ঈসার কােছ পাঠােলন। তারা
তাঁেক বলল,  “ জুর, আমরা জািন আপিন একজন সৎ লাক। আ া র পেথর িবষেয় আপিন সত ভােব িশ া িদেয়
থােকন। লােক িক মেন করেব না করেব তােত আপনার িকছু যায় আেস না, কারণ আপিন কারও মুখ চেয় িকছু কেরন
না। 17তাহেল আপিন বলুন, মূসার শরীয়ত অনুসাের রাম-স াটেক িক খাজনা দওয়া উিচত? আপনার িক মেন হয়?”
18তােদর খারাপ উে শ বুঝেত পের ঈসা বলেলন,  “ভে রা, কন আমােক পরী া করছ? 19 য টাকায় খাজনা দেব
তার একটা আমােক দখাও।”  তারা একটা দীনার ঈসার কােছ আনল। 20তখন ঈসা তােদর বলেলন,  “এর উপের এই ছিব
ও নাম কার?”
21তারা বলল,  “ রাম-স ােটর।”
ঈসা তােদর বলেলন,  “তেব যা স ােটর তা স াটেক দাও, আর যা আ া র তা আ া ক দাও।”
22এই কথা

েন তারা আ য হল এবং তাঁেক ছেড় চেল গল।

জীিবত হেয় উঠবার িবষেয়
23 সই একই িদেন কেয়কজন স ক
ূ ী ঈসার কােছ আসেলন। স ক
ূ ীেদর মেত মৃতেদর জীিবত হেয় ওঠা বেল িকছু
নই। 24এইজন তাঁরা ঈসােক িজ াসা করেলন,  “ জুর, মূসা বেলেছন, যিদ কান লাক স ানহীন অব ায় মারা যায়
তেব তার ভাই তার ীেক িবেয় কের ভাইেয়র হেয় তার বংশ র া করেব। 25আমােদর এখােন সাত ভাই িছল। থম জন
িবেয় কের মারা গল এবং স ান না থাকােত স তার ভাইেয়র জন িনেজর ীেক রেখ গল। 26এইভােব ি তীয়, তৃ তীয়
ও স ম ভাই পয

সই ীেক িবেয় করল। 27 শেষ সই ীেলাক ও মারা গল। 28তাহেল মৃেতরা যখন জীিবত হেয়

উঠেব তখন ঐ সাত ভাইেয়র মেধ এই ীেলাক

কার ী হেব? তারা সবাই তা তােক িবেয় কেরিছল।”

29ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “আপনারা ভু ল করেছন, কারণ আপনারা পাক-িকতাবও জােনন না, আ া র শি র িবষেয়ও
জােনন না। 30মৃেতরা জীিবত হেয় উঠবার পের িবেয় করেব না এবং তােদর িবেয় দওয়াও হেব না; তারা ফেরশতােদর
মত হেব। 31মৃতেদর জীিবত হেয় উঠবার িবষেয় আ া য কথা আপনােদর বেলেছন সই কথা িক আপনারা পাকিকতােব পেড়ন িন? 32তােত লখা আেছ,  ‘আিম ই ািহেমর আ া , ইসহােকর আ া এবং ইয়া েবর আ া ।’  িক
আ া তা মৃতেদর আ া নন, িতিন জীিবতেদরই আ া ।”
33এই কথা
সবেচেয় বড়

েন লােকরা তাঁর িশ ায় আ য হল।
ম

34ঈসা স ক
ূ ীেদর মুখ ব

কের িদেয়েছন

েন ফরীশীরা এক হেলন। 35তাঁেদর মেধ একজন আেলম ঈসােক পরী া

করবার জন িজ াসা করেলন, 36“ জুর, তৗরাত শরীেফর মেধ সবেচেয় বড়
37-38ঈসা তাঁেক বলেলন,  “সবেচেয় বড় এবং সবেচেয় দরকারী
সম

ম কা টা?”

ম হল,  ‘ তামরা েত েক তামােদর সম িদল,

াণ ও সম মন িদেয় তামােদর মাবুদ আ া ক মহ ত করেব।’ 39তার পেরর দরকারী

‘ তামার িতেবশীেক িনেজর মত মহ ত করেব।’ 40স

মটা থমটারই মত-

ূণ তৗরাত শরীফ এবং নবীেদর সম িকতাব এই দু’

েমর উপেরই ভরসা কের আেছ।”
আেলমেদর কােছ হযরত ঈসা মসীেহর
41ফরীশীরা তখনও একসংেগ িছেলন, এমন সময় ঈসা তােদর িজ াসা করেলন, 42“আপনারা মসীেহর িবষেয় িক মেন
কেরন? িতিন কার বংশধর?”
তাঁরা ঈসােক বলেলন,  “দাউেদর বংশধর।”
43তখন ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “তেব দাউদ কমন কের মসী ক পাক- েহর পিরচালনায় ভু বেল ডেকিছেলন?
িতিন বেলিছেলন,
44‘মাবুদ আমার ভু েক বলেলন,
যত ণ না আিম তামার শ েদর
তামার পােয়র তলায় রািখ,
তত ণ তু িম আমার ডানিদেক বস।’
45তাহেল দাউদ যখন মসী ক ভু বেল ডেকেছন তখন মসী কমন কের দাউেদর বংশধর হেত পােরন?”
46এর জবােব কউ এক কথাও তাঁেক বলেত পারল না এবং সই িদন থেক কউ তাঁেক আর িকছু িজ াসা করেতও
সাহস করল না।

ধম- নতােদর িব ে

হযরত ঈসা মসীেহর কথা 23

1পের ঈসা লাকেদর কােছ ও তাঁর সাহাবীেদর কােছ বলেলন, 2“শরীয়ত িশ া দবার ব াপাের আেলেমরা ও ফরীশীরা
মূসা নবীর জায়গায় আেছন। 3এইজন তাঁরা যা িকছু করেত বেলন তা কােরা এবং যা পালন করবার
পালন কােরা। িক

ম দন তা

তাঁরা যা কেরন তামরা তা কােরা না, কারণ তাঁরা মুেখ যা বেলন কােজ তা কেরন না। 4তাঁরা

ভারী ভারী বাঝা বঁেধ মানুেষর কাঁেধ চািপেয় দন, িক

স েলা সরাবার জন িনেজরা একটা আং লও নাড়ােত চান

না। 5 লাকেদর দখাবার জন ই তাঁরা সব কাজ কেরন। পাক-িকতােবর আয়াত- লখা তািবজ তাঁরা বড় কের তরী
কেরন আর িনেজেদর ধািমক দখাবার জন চাদেরর কাণায় কাণায় ল া থা না লাগান। 6 মজবানীর সময় স ােনর
জায়গায় এবং মজিলস-খানায় ধান ধান আসেন তাঁরা বসেত ভালবােসন। 7তাঁরা হােট-বাজাের স ান খুঁেজ বড়ান
আর চান যন লােকরা তাঁেদর ও াদ বেল ডােক।
8“ কউ তামােদর ও াদ বেল ডা ক তা চেয়া না, কারণ তামােদর ও াদ বলেত কবল একজনই আেছন, আর
তামরা সবাই ভাই ভাই। 9এই দুিনয়ােত কাউেকই িপতা বেল ডেকা না, কারণ তামােদর একজনই িপতা আর িতিন
বেহশেত আেছন। 10 কউ তামােদর নতা বেল ডা ক তা চেয়া না, কারণ তামােদর নতা বলেত কবল একজনই
আেছন, িতিন মসী । 11 তামােদর মেধ য সবেচেয় বড় স তামােদর সবাকারী হাক। 12 য কউ িনেজেক উঁচু কের
তােক নীচু করা হেব এবং য কউ িনেজেক নীচু কের তােক উঁচু করা হেব।
13“ভ আেলম ও ফরীশীরা, ঘৃণ আপনারা! আপনারা লাকেদর সামেন বেহশতী রােজ র দরজা ব

কের রােখন।

তােত িনেজরাও ঢােকন না আর যারা ঢু কেত চ া করেছ তােদরও ঢু কেত দন না।
14“ভ আেলম ও ফরীশীরা, ঘৃণ আপনারা! এক িদেক আপনারা লাকেদর দখাবার জন ল া ল া মুনাজাত কেরন,
অন িদেক িবধবােদর স

ি দখল কেরন। এইজন আপনােদর অেনক বশী শাি হেব।

15“ভ আেলম ও ফরীশীরা, ঘৃণ আপনারা! এক

মা

লাকেক আপনােদর ধম-মেত আনবার জন আপনারা

দুিনয়ার কাথায় না যান। আর স যখন আপনােদর ধম-মেত আেস তখন আপনারা িনেজেদর চেয় তােক অেনক বশী
কের জাহা ামী কের তােলন।
16“ঘৃণ আপনারা! আপনারা িনেজরা অ

অথচ অন েদর পথ দখান। আপনারা বেল থােকন, বায়তু ল- মাকা েসর

নােম কউ কসম খেল তােত িকছু হয় না, িক

যিদ কউ বায়তু ল- মাকা েসর সানার নােম কসম খায় তেব স সই

কসেম বাঁধা পেড়। 17মূখ ও অে র দল, কা টা বড়? সানা, না সই বায়তু ল- মাকা স যা সই সানােক পিব

কের? 18আপনারা আবার এই কথাও বেল থােকন, কারবানগােহর নােম কউ কসম খেল িকছু ই হয় না, িক

যিদ কউ

সই কারবানগােহর উপের য দান আেছ তার নােম কসম খায় তেব স সই কসেম বাঁধা পেড়।19অে র দল, কা টা
বড়? সই দান, না সই কারবানগা যা সই দানেক পিব কের? 20এইজন কারবানগােহর নােম য কসম খায় স সই
কারবানগা এবং তার উপেরর সব িকছু র নােমই কসম খায়। 21আর বায়তু ল- মাকা েসর নােম য কসম খায় স
বায়তু ল- মাকা স এবং তার িভতের িযিন থােকন তাঁরই নােম কসম খায়। 22 য বেহশেতর নােম কসম খায় স আ া
র িসংহাসন এবং িযিন তার উপর বেস আেছন তাঁরই নােম কসম খায়।
23“ভ আেলম ও ফরীশীরা, ঘৃণ আপনারা! আপনারা পুিদনা, মৗির আর িজরার দশ ভােগর এক ভাগ আ া ক
কমতই িদেয় থােকন; িক

ন ায়, দয়া এবং িব

তা, যা মূসার শরীয়েতর আরও দরকারী িবষয় তা আপনারা বাদ

িদেয়েছন। আেগর েলা পালন করবার সংেগ সংেগ পেরর েলাও পালন করা আপনােদর উিচত। 24আপনারা িনেজরা অ
অথচ অন েদর পথ দখান। একটা ছাট মািছও আপনারা ছাঁেকন অথচ উট িগেল ফেলন।
25“ভ আেলম ও ফরীশীরা, ঘৃণ আপনারা! আপনারা থালা- পয়ালার বাইেরর িদকটা পির ার কের থােকন, িক
স েলা জুলেু মর িজিনস আর লােভর ফল িদেয় পূণ। 26অ

ফরীশীরা, আেগ স েলার িভতেরর িদকটা পির ার ক ন,

তােত তার বাইেরর িদকটাও পির ার হেব।
27“ভ আেলম ও ফরীশীরা, ঘৃণ আপনারা! আপনারা চু নকাম করা কবেরর মত, যার বাইেরর িদকটা সু র িক
িভতরটা মরা মানুেষর হাড়- গাড় ও সব রকম ময়লায় ভরা। 28 ক সইভােব, বাইের আপনারা লাকেদর চােখ ধািমক
িভতের ভ ামী ও নােহ পূণ।

িক

29“ভ আেলম ও ফরীশীরা, ঘৃণ আপনারা! আপনারা নবীেদর কবর নতু ন কের গাঁেথন এবং আ া ভ

লাকেদর

কবর সাজান। 30আপনারা বেলন,  ‘আমরা যিদ আমােদর পূবপু ষেদর সময় বঁেচ থাকতাম তেব নবীেদর খুন করবার
জন তাঁেদর সংেগ যাগ িদতাম না।’ 31এেত আপনারা িনেজেদর িব ে এই সা
আপনারা তােদরই বংশধর। 32তাহেল আপনােদর পূবপু েষরা যা

িদে ন য, নবীেদর যারা খুন কেরেছ

কের গেছন তার বাকী অংশ আপনারা শষ

ক ন।
33“সােপর দল আর সােপর বংশধেররা! কমন কের আপনারা জাহা ােমর আজাব থেক র া পােবন?34এইজন ই
আিম আপনােদর কােছ নবী,

ানী লাক এবং আেলমেদর পাঠাি । আপনারা তাঁেদর মেধ কেয়কজনেক খুন করেবন ও

কেয়কজনেক ু েশর উপের হত া করেবন। কেয়কজনেক আপনােদর মজিলস-খানায় চাবুক মারেবন এবং এক াম থেক
অন

ােম তাড়া কের বড়ােবন। 35এইজন িনেদাষ হািবেলর খুন থেক

জাকািরয়ােক পিব

কের আপনারা য বরিখেয়র ছেল

ান আর কারবানগােহর মাঝখােন খুন কেরিছেলন, সই জাকািরয়ার খুন পয দুিনয়ােত যত

িনেদাষ লাক খুন হেয়েছ আপনারা সই সম রে র দায়ী হেবন। 36আিম আপনােদর সিত ই বলিছ, এই কােলর
লােকরাই সই সম রে র দায়ী হেব।
জ জােলেমর জন দুঃখ কাশ
37“ জ জােলম! হায় জ জােলম! তু িম নবীেদর খুন কের থাক এবং তামার কােছ যােদর পাঠােনা হয় তােদর পাথর
মের থাক। মুরগী যমন বা ােদর তার ডানার নীেচ জেড়া কের তমিন আিম তামার লাকেদর কতবার আমার কােছ
জেড়া করেত চেয়িছ, িক

তারা রাজী হয় িন। 38 হ জ জােলেমর লােকরা, তামােদর বাড়ী তামােদর সামেন খািল

হেয় পেড় থাকেব। 39আিম তামােদর বলিছ, য পয না তামরা বলেব,  ‘িযিন মাবুেদর নােম আসেছন তাঁর শংসা
হাক,’   সই পয আর তামরা আমােক দখেত পােব না।”

কয়ামেতর আলামত 24
1ঈসা বায়তু ল- মাকা স থেক বর হেয় চেল যাি েলন, এমন সময় তাঁর সাহাবীরা তাঁেক বায়তু ল- মাকা েসর
দালান েলা দখাবার জন তাঁর কােছ আসেলন। 2তখন ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “ তামরা তা এই সব দখছ, িক

আিম

তামােদর সিত ই বলিছ, এখােন একটা পাথেরর উপের আর একটা পাথর থাকেব না; সম ই ভংেগ ফলা হেব।”
3পের ঈসা যখন জতু ন পাহােড় বেস িছেলন তখন সাহাবীরা গাপেন তাঁর কােছ এেস বলেলন,  “আমােদর বলুন, কখন
এই সব হেব এবং িক রকম িচে র ারা বুঝা যােব আপনার আসবার সময় ও কয়ামেতর সময় হেয়েছ?”
4জবােব ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “ দেখা, কউ যন তামােদর না ঠকায়, 5কারণ অেনেকই আমার নাম িনেয় এেস বলেব,
‘আিমই মসী ,’  এবং অেনক লাকেক ঠকােব। 6 তামােদর কােন যুে র আওয়াজ আসেব আর যুে র খবরাখবরও
তামরা

নেত পােব। িক

সাবধান! এেত ভয় পেয়া না, কারণ এই সব হেবই; িক

তখনও শষ নয়।7এক জািত অন

জািতর িব ে এবং এক রাজ অন রােজ র িব ে যু করেব। অেনক জায়গায় দুিভ
সব কবল য ণার

ও ভূ িমকমপ হেব। 8িক

এই

।

9“ সই সমেয় লােক তামােদর ক

দবার জন ধিরেয় দেব এবং তামােদর খুন করেব। আমার জন সব লােকরা

তামােদর ঘৃণা করেব। 10 সই সমেয় অেনেকই িপিছেয় যােব এবং এেক অন েক ধিরেয় দেব ও ঘৃণা করেব।11অেনক
ভ নবী এেস অেনকেক ঠকােব। 12দু তা বেড় যােব বেল অেনেকর মহ ত খুব কেম যােব। 13িক
ি র থাকেব স উ ার পােব। 14সম জািতর কােছ সা
তবিলগ করা হেব এবং তার পেরই শষ সময় উপি ত হেব।
কয়ামেতর িদেনর ভীষণ ক

য শষ পয

দবার জন বেহশতী রােজ র সুসংবাদ সারা দুিনয়ােত

15“দািনয়াল নবীর মধ িদেয় য সবনাশা ঘৃণার িজিনেসর কথা বলা হেয়িছল তা তামরা পিব জায়গায় রাখা হেয়েছ
দখেত পােব। ( য পেড় স বুঝুক।) 16 সই সময় যারা এ িদয়ােত থাকেব তারা পাহাড়ী এলাকায় পািলেয় যাক। 17 য
ছােদর উপের থাকেব স ঘর থেক িজিনসপ

নবার জন নীেচ না নামুক। 18

েতর মেধ য থাকেব স তার গােয়র

চাদর নবার জন না িফ ক। 19তখন যারা গভবতী আর যারা স ানেক বুেকর দুধ খাওয়ায় তােদর অব া িক ভীষণই
না হেব! 20মুনাজাত কর যন শীতকােল বা িব ামবাের তামােদর পালােত না হয়।21তখন এমন মহাক হেব যা
দুিনয়ার

থেক এই সময় পয কখনও হয় িন এবং হেবও না। 22 সই কে র িদন েলা যিদ আ া কিমেয় না িদেতন

তেব কউই বাঁচত না। িক

তাঁর বাছাই করা বা ােদর জন আ া সই িদন েলা কিমেয় দেবন।

23“ সই সমেয় যিদ কউ তামােদর বেল,  ‘ দখ, মসী এখােন’  িকংবা ‘ দখ,মসী ওখােন,’  তেব তা িব াস কােরা
না; 24কারণ তখন অেনক ভ মসী ও ভ নবী আসেব এবং বড় বড় িচ -কাজ ও দরিত দখােব যােত স ব হেল
আ া র বাছাই করা বা ােদরও তারা ঠকােত পাের। 25 দখ, আিম আেগই তামােদর এই সব বেল রাখলাম।
26“ সইজন লােক যিদ তামােদর বেল,  ‘িতিন ম ভূ িমেত আেছন,’   তামরা বাইের যেয়া না। যিদ বেল,  ‘িতিন
িভতেরর ঘের আেছন,’  িব াস কােরা না। 27িবদু ৎ যমন পূব িদেক দখা িদেয় পি ম িদক পয চ ক যায় ই
আদেমর আসা সইভােবই হেব। 28 যখােন লাশ থাকেব সখােনই শ ন এেস একসংেগ জেড়া হেব।
হযরত ঈসা মসী যভােব আসেবন
29“ সই সময়কার কে র

ক পেরই সূয অ কার হেয় যােব, চাঁদ আর আেলা দেব না, তারা েলা আসমান থেক খেস

পেড় যােব এবং চাঁদ-সূয-তারা আর ি র থাকেব না। 30এমন সময় আসমােন ই
দুিনয়ার সম

লাক দুঃেখ বুক চাপড়ােব। তারা ই

আদমেক শি

দখেব।31 জাের জাের িশংগা বেজ উঠেব আর সংেগ সংেগ ই

আদেমর িচ

দখা দেব। তখন

ও মিহমার সংেগ মেঘ কের আসেত
আদম তাঁর ফেরশতােদর পা েয় দেবন। সই

ফেরশতারা দুিনয়ার এক িদক থেক অন িদক পয চার িদক থেক তাঁর বাছাই করা বা ােদর একসংেগ জমােয়ত
করেবন।
32“ডু মুর গাছ দেখ িশ া লাভ কর। যখন তার ডালপালা নরম হেয় তােত পাতা বর হয় তখন তামরা জানেত পার
য, গরমকাল কােছ এেসেছ। 33 সইভােব তামরা এই সব ঘটনা দখেল পর বুঝেত পারেব য, ই

আদম কােছ এেস

গেছন, এমন িক, দরজায় উপি ত। 34আিম তামােদর সিত বলিছ, যখন এই সব হেব তখনও এই কােলর িকছু লাক
বঁেচ থাকেব। 35আসমান ও জমীন শষ হেব, িক

আমার কথা িচরিদন থাকেব।

হযরত ঈসা মসী কখন আসেবন
36“ সই িদন ও সই সমেয়র কথা কউই জােন না, বেহশেতর ফেরশতারাও না, পু ও না; কবল িপতাই জােনন।

37“নবী নূেহর সমেয় য অব া হেয়িছল ই
িদন েলােত নূ জাহােজ না ঢাকা পয

আদেমর আসবার সমেয়

ক সই অব াই হেব। 38বন ার আেগর

লােক খাওয়া-দাওয়া কেরেছ, িবেয় কেরেছ এবং িবেয় িদেয়েছ। 39 য পয না

বন া এেস তােদর সবাইেক ভািসেয় িনেয় গল সই পয তারা িকছু ই বুঝেত পারল না। ই

আদেমর আসাও

ক সই

রকমই হেব। 40তখন দু’জন লাক মােঠ থাকেব; একজনেক নওয়া হেব এবং অন জনেক ফেল যাওয়া হেব।41দু’জন
ীেলাক জাঁতা ঘুরােব; একজনেক নওয়া হেব, অন জনেক ফেল যাওয়া হেব।
42“তাই বিল, তামরা সতক থাক, কারণ তামােদর ভু কা িদন আসেবন তা তামরা জান না। 43তেব তামরা
এই কথা জেনা, ঘেরর কতা যিদ জানেতন কা সময় চার আসেব তাহেল িতিন জেগই থাকেতন, িনেজর ঘের িতিন
চারেক ঢু কেত িদেতন না। 44 সইজন তামরাও
সমেয়ই ই
িব

ত থাক, কারণ য সমেয়র কথা তামরা িচ াও করেব না সই

আদম আসেবন।

হওয়ার উপেদশ

45“ সই িব

ও বুি মান গালাম ক, যােক তার মািলক তাঁর অন ান গালামেদর

িদেয়েছন? 46ধন সই গালাম, যােক তার মািলক এেস িব
বলিছ, িতিন সই গালামেকই তাঁর সম িবষয়-স

ক সমেয় খাবার দবার ভার

ভােব কাজ করেত দখেবন। 47আিম তামােদর সিত

ি র ভার দেবন। 48িক

ধর, সই গালাম দু , আর স মেন মেন

বলল,  ‘আমার মািলক আসেত দির করেছন।’ 49 সই সুেযােগ স তার সংগী- গালামেদর মারধর করেত লাগল এবং
মাতালেদর সংেগ খাওয়া-দাওয়া কের মদ খেত লাগল। 50িক

যিদন ও য সমেয়র কথা সই গালাম িচ াও করেব না,

জানেবও না, সই িদন ও সই সমেয়ই তার মািলক এেস হািজর হেবন। 51তখন িতিন তােক কেট দু’টু করা কের ভ েদর
মেধ তার ান

ক করেবন। সখােন লােক কা াকা

দশজন মেয়র গ

করেব ও য ণায় দাঁেত দাঁত ঘষেত থাকেব।

25

1“ সই সমেয় বেহশতী রাজ এমন দশজন মেয়র মত হেব যারা বা বীর বরেক এিগেয় আনবার জন বািত িনেয় বাইের
গল। 2তােদর মেধ পাঁচজন িছল বুি মিত। 3বুি হীন মেয়রা তােদর বািত িনল বেট িক

সংেগ কের তল িনল

না। 4বুি মিত মেয়রা তােদর বািতর সংেগ পাে কের তলও িনল। 5বর আসেত দির হওয়ােত তারা ঢু লেত ঢু লেত
সবাই ঘুিমেয় পড়ল।
6“পের মাঝ রােত িচৎকার শানা গল,  ‘ঐ দখ, বর আসেছন! বরেক এিগেয় আনেত বর হও।’ 7তখন সই মেয়রা
উেঠ তােদর বািত

ক করল। 8বুি হীন মেয়রা বুি মিতেদর বলল,  ‘ তামােদর তল থেক আমােদর িকছু দাও, কারণ

আমােদর বািত িনেভ যাে ।’ 9তখন সই বুি মিত মেয়রা জবােব বলল,  ‘না, তল যা আেছ তােত হয়েতা আমােদর ও

তামােদর লােব না। তামরা বরং দাকানদারেদর কােছ িগেয় িনেজেদর জন তল িকেন নাও।’10 সই বুি হীন মেয়রা
যখন তল িকনেত গল তখনই বর এেস পড়েলন। তখন য মেয়রা
তারা সবাই িভতের গেল পর দরজা ব

ত িছল তারা বেরর সংেগ িবেয় বাড়ীেত গল।

কের দওয়া হল।

11“পের সই বুি হীন মেয়রা এেস বলল,  ‘ দখুন, দরজাটা খুেল িদন।’ 12জবােব বর বলেলন,  ‘সিত বলিছ, আিম
তামােদর িচিন না।’  ”
13গে র শেষ ঈসা বলেলন,  “এইজন সতক থাক, কারণ সই িদন বা সই সমেয়র কথা তামরা জান না।
িতনজন গালােমর গ
14“ বেহশতী রাজ এমন একজন লােকর মত িযিন িবেদেশ যাবার আেগ তাঁর গালামেদর ডেক তাঁর সম স
ভার তােদর হােত িদেয় গেলন। 15 সই গালামেদর

ি র

মতা অনুসাের িতিন একজনেক পাঁচ হাজার, একজনেক দু’হাজার ও

একজনেক এক হাজার টাকা িদেলন। 16 য পাঁচ হাজার টাকা পল স তা িদেয় ব বসা কের আরও পাঁচ হাজার টাকা লাভ
করল। 17 য দু’হাজার টাকা পল স-ও একইভােব আরও দু’হাজার টাকা লাভ করল।18িক

য এক হাজার টাকা পল

স মা েত গত খুঁেড় তার মািলেকর টাকা েলা লুিকেয় রাখল।
19“অেনক িদন পের সই মািলক এেস গালামেদর কাছ থেক িহসাব চাইেলন। 20 য পাঁচ হাজার টাকা পেয়িছল স
আরও পাঁচ হাজার টাকা িনেয় এেস বলল,  ‘আপিন আমােক পাঁচ হাজার টাকা িদেয়িছেলন। 21 দখুন, আিম আরও পাঁচ
হাজার টাকা লাভ কেরিছ।’  তখন তার মািলক তােক বলেলন,  ‘শাবাশ! তু িম ভাল ও িব
িব

গালাম। তু িম অ িবষেয়

বেল আিম তামােক অেনক িবষেয়র ভার দব। এস, আমার আনে র ভাগী হও।’
22“ য দু’হাজার টাকা পেয়িছল স এেস বলল,  ‘আপিন আমােক দু’হাজার টাকা িদেয়িছেলন। দখুন, আিম আরও

দু’হাজার টাকা লাভ কেরিছ।’ 23তখন তার মািলক তােক বলেলন,  ‘শাবাশ! তু িম ভাল ও িব
িবষেয় িব
24“িক

গালাম। তু িম অ

বেল আিম তামােক অেনক িবষেয়র ভার দব। এস, আমার আনে র ভাগী হও।’
য এক হাজার টাকা পেয়িছল স এেস বলল,  ‘ দখুন, আিম জানতাম আপিন ভয়ানক ক ন লাক। আপিন

যখােন বীজ বােনন িন সখান থেক কােটন এবং যখােন ছড়ান িন সখান থেক ড়ান। 25এইজন আিম ভেয় ভেয়
বাইের িগেয় মা েত আপনার টাকা লুিকেয় রেখিছলাম। এই দখুন, আপনার িজিনস আপনারই আেছ।’26জবােব তার
মািলক তােক বলেলন,  ‘দু ও অলস গালাম! তু িম তা জানেত যখােন আিম বুিন িন সখােন কা

আর যখােন ছড়াই িন

সখােন ড়াই। 27তাহেল মহাজনেদর কােছ আমার টাকা জমা রাখ িন কন? তা করেল তা আিম এেস টাকাটাও পতাম
এবং সংেগ িকছু সুদও পতাম।’ 28তারপর িতিন অন েদর বলেলন,  ‘ তামরা ওর কাছ থেক টাকা েলা িনেয় যার দশ
হাজার টাকা আেছ তােক দাও। 29যার আেছ তােক আরও দওয়া হেব আর তােত তার অেনক হেব। িক

যার নই তার

যা আেছ তা-ও তার কাছ থেক িনেয় নওয়া হেব। 30ঐ অপদাথ গালামেক তামরা বাইেরর অ কাের ফেল দাও;
সখােন লােক কা াকা

করেব আর য ণায় দাঁেত দাঁত ঘষেত থাকেব।’

সম জািতর িবচার
31“ই

আদম সম

ফেরশতােদর সংেগ িনেয় যখন িনেজর মিহমায় আসেবন তখন িতিন বাদশা িহসােব তাঁর িসংহাসেন

মিহমার সংেগ বসেবন। 32 সই সময় সম জািতর লাকেদর তাঁর সামেন একসংেগ জমােয়ত করা হেব। রাখাল যমন
ভড়া আর ছাগল আলাদা কের তমিন িতিন সব লাকেদর দু’ভােগ আলাদা করেবন। 33িতিন িনেজর ডান িদেক
ভড়ােদর আর বাঁ িদেক ছাগলেদর রাখেবন।
34“এর পের বাদশা তাঁর ডান িদেকর লাকেদর বলেবন,  ‘ তামরা যারা আমার িপতার দায়া পেয়ছ, এস। দুিনয়ার
েত য রাজ তামােদর জন

ত কের রাখা হেয়েছ তার অিধকারী হও। 35যখন আমার িখেদ পেয়িছল তখন

তামরা আমােক খেত িদেয়িছেল; যখন িপপাসা পেয়িছল তখন পািন িদেয়িছেল; যখন মহমান হেয়িছলাম তখন আ য়
িদেয়িছেল; 36যখন খািল গােয় িছলাম তখন কাপড় পিরেয়িছেল; যখন অসু হেয়িছলাম তখন আমার দখােশানা
কেরিছেল; আর যখন আিম জলখানায় ব ী অব ায় িছলাম তখন আমােক দখেত িগেয়িছেল।’
37“তখন সই আ া ভ

লােকরা জবােব তাঁেক বলেব,  ‘ ভু , আপনার িখেদ পেয়েছ দেখ কখন আপনােক খেত

িদেয়িছলাম বা িপপাসা পেয়েছ দেখ পািন িদেয়িছলাম? 38কখনই বা আপনােক মহমান িহসােব আ য় িদেয়িছলাম,
িকংবা খািল গােয় দেখ কাপড় পিরেয়িছলাম? 39আর কখনই বা আপনােক অসু বা জলখানায় আেছন জেন আপনার
কােছ িগেয়িছলাম?’
40“এর জবােব বাদশা তখন তােদর বলেবন,  ‘আিম তামােদর সিত ই বলিছ, আমার এই ভাইেদর মেধ সামান কান
একজেনর জন যখন তা কেরিছেল তখন আমারই জন তা কেরিছেল।’
41“পের িতিন তাঁর বাঁ িদেকর লাকেদর বলেবন,  ‘ওেহ বদেদায়া া
ইবিলস এবং তার ফেরশতােদর জন য িচরকােলর আ ন

লােকরা, আমার কাছ থেক তামরা দূর হও।

ত করা হেয়েছ তার মেধ যাও। 42যখন আমার িখেদ

পেয়িছল তখন তামরা আমােক খেত দাও িন; যখন িপপাসা পেয়িছল তখন পািন দাও িন; 43যখন মহমান হেয়িছলাম
তখন আ য় দাও িন; যখন খািল গােয় িছলাম তখন আমােক কাপড় পরাও িন; যখন অসু হেয়িছলাম এবং জলখানায়
ব ী অব ায় িছলাম তখন আমােক দখেত যাও িন।’
44“তখন তারা তাঁেক বলেব,  ‘ ভু , কখন আপনার িখেদ বা িপপাসা পেয়েছ দেখ, িকংবা মহমান হেয়েছন দেখ,
িকংবা খািল গােয় দেখ, িকংবা অসু বা জলখানায় আেছন জেন সাহায কির িন?’

45“জবােব িতিন তােদর বলেবন,  ‘আিম তামােদর সিত ই বলিছ, তামরা যখন এই সামান লাকেদর মেধ কান
একজেনর জন তা কর িন তখন তা আমার জন ই কর িন।’  ”
46তারপর ঈসা বলেলন,  “এই লােকরা অন শাি

পেত যােব, িক

ঐআ া ভ

লােকরা অন জীবন ভাগ

করেত যােব।”

হযরত ঈসা মসী ক হত া করবার ষড়য 26
1এই সব কথার শেষ ঈসা তাঁর সাহাবীেদর বলেলন, 2“ তামরা তা জান আর দুই িদন পেরই উ ার-ঈদ, আর ই
আদমেক ু েশর উপের হত া করবার জন ধিরেয় দওয়া হেব।”
3-4 সই সমেয় মহা-ইমাম কাইয়াফার বাড়ীেত ধান ইমােমরা ও ই দীেদর বৃ

নতারা এক হেলন এবং ঈসােক

গাপেন ধের এেন হত া করবার ষড়য করেলন। 5তেব তাঁরা বলেলন,  “ঈেদর সমেয় নয়; তােত লাকেদর মেধ হয়েতা
গালমাল

হেব।”

হযরত ঈসা মসীেহর মাথায় আতর ঢালা
6ঈসা যখন বথািনয়ােত চমেরাগী িশেমােনর বাড়ীেত িছেলন তখন একজন ীেলাক তাঁর কােছ আসল। 7 সই ীেলাক
একটা সাদা পাথেরর পাে কের খুব দামী আতর এেনিছল। ঈসা যখন খেত বসেলন তখন স তাঁর মাথায় সই আতর
ঢেল িদল।
8সাহাবীরা তা দেখ িবর

হেয় বলেলন,  “এই দামী িজিনসটা কন ন করা হে ? 9এটা তা অেনক দােম িবি

কের

টাকাটা গরীবেদর দওয়া যত।”
10ঈসা এই কথা বুঝেত পের সাহাবীেদর বলেলন,  “ তামরা এই ীেলাক েক দুঃখ িদ
ভাল কাজই কেরেছ। 11গরীেবরা তা সব সময় তামােদর মেধ আেছ, িক
আমার গােয়র উপর এই আতর ঢেল িদেয় আমােক কবেরর জন

কন? স তা আমার িত

আমােক তামরা সব সময় পােব না।12 স

ত কেরেছ। 13আিম তামােদর সিত ই বলিছ,

দুিনয়ার য কান জায়গায় সুসংবাদ তবিলগ করা হেব সখােন এই ীেলাক র কথা মেন কিরেয় দবার জন তার এই
কােজর কথাও বলা হেব।”
ি শটা টাকার লােভ
14তখন সই বােরাজন সাহাবীেদর মেধ এ দা ই ািরেয়াৎ নােম সাহাবী
আপনােদর হােত ধিরেয় িদেল আপনারা আমােক িক দেবন?”

ধান ইমামেদর কােছ িগেয় বলল,15“ঈসােক

ধান ইমােমরা ি শটা পার টাকা েণ তােক িদেলন। 16তার পর থেকই এ দা ঈসােক ধিরেয় দবার জন সুেযাগ
খুঁজেত লাগল।
শষ উ ার-ঈেদর মজবানী
17খািমহীন

র ঈেদর থম িদেন সাহাবীরা ঈসার কােছ এেস বলেলন,  “আপনার জন উ ার-ঈেদর মজবানী

আমােদর কাথায়

ত করেত বেলন?”

18ঈসা বলেলন,  “শহেরর মেধ িগেয় ঐ লাকেক বল য, জুর বলেছন,  ‘আমার সময় কােছ এেস গেছ। আমার
সাহাবীেদর সংেগ আিম তামার বাড়ীেতই উ ার-ঈদ পালন করব।’  ” 19ঈসা সাহাবীেদর য
সইভােবই উ ার-ঈেদর মজবানী

ম িদেয়িছেলন সাহাবীরা

ত করেলন।

20পের স া হেল ঈসা সই বােরাজন সাহাবীেক িনেয় খেত বসেলন। 21খাবার সমেয় িতিন বলেলন,  “আিম
তামােদর সিত ই বলিছ, তামােদর মেধ একজন আমােক শ েদর হােত ধিরেয় দেব।”
22এেত সাহাবীরা খুব দুঃিখত হেয় একজেনর পর একজন ঈসােক িজ াসা করেত লাগেলন,  “ স িক আিম, জুর?”
23জবােব িতিন তাঁেদর বলেলন,  “ য আমার সংেগ পাে র মেধ হাত িদে
আদেমর িবষেয় পাক-িকতােব যভােব লখা আেছ
আদমেক শ েদর হােত ধিরেয় দয়! সই মানুেষর জ

স-ই আমােক ধিরেয় দেব।24ই

ক সইভােব িতিন মারা যােবন বেট, িক
না হেলই বরং তার পে

হায় সই লাক, য ই

ভাল হত।”

25 য ঈসােক শ েদর হােত ধিরেয় িদেত যাি ল সই এ দা বলল,  “ জুর, স িক আিম?”
ঈসা তােক বলেলন,  “তু িম

ক কথাই বলেল।”

26খাওয়া-দাওয়া চলেছ, এমন সময় ঈসা

িনেয় আ া ক

কিরয়া জানােলন। পের িতিন সই

টু করা টু করা

করেলন এবং সাহাবীেদর িদেয় বলেলন,  “এই নাও, খাও; এ আমার শরীর।”
27এর পের িতিন পয়ালা িনেয় আ া ক

কিরয়া জানােলন ও সটা সাহাবীেদর িদেয় বলেলন,  “ পয়ালার এই

আং র-রস তামরা সবাই খাও, 28কারণ এ আমার র

যা অেনেকর নােহর

মার জন দওয়া হেব। মানুেষর জন

আ া র নতু ন ব ব া আমার এই রে র ারাই বহাল করা হেব। 29আিম তামােদর বলিছ, এখন থেক যতিদন আিম
আমার িপতার রােজ তামােদর সংেগ আং র ফেলর রস নতু ন ভােব না খাই ততিদন পয আিম আর তা খাব না।”
30পের তাঁরা একটা কাওয়ালী গেয় বর হেয় জতু ন পাহােড় গেলন।
হযরত িপতেরর অ ীকার করবার কথা

31পের ঈসা তাঁর সাহাবীেদর বলেলন,  “আজ রােত আমােক িনেয় তামােদর সকেলর মেন বাধা আসেব। পাক-িকতােব
লখা আেছ,  ‘আিম রাখালেক মের ফলব, তােত পােলর মষ েলা ছিড়েয় পড়েব।’ 32িক

আমােক মৃতু থেক জীিবত

করা হেল পর আিম তামােদর আেগই গালীেল যাব।”
33তখন িপতর তাঁেক বলেলন,  “আপনােক িনেয় সবার মেন বাধা আসেলও আমার মেন কখনও বাধা আসেব না।”
34ঈসা তাঁেক বলেলন,  “িক

আিম তামােক সিত ই বলিছ, আজ শষ রােত মারগ ডাকবার আেগই তু িম িতন বার

বলেব য, তু িম আমােক চেনা না।”
35িপতর ঈসােক বলেলন,  “আমােক যিদ আপনার সংেগ মরেতও হয় তবুও আিম কখনও বলব না, আিম আপনােক
িচিন না।”  অন সাহাবীরা সবাই সই একই কথা বলেলন।
গৎিশমানী বাগােন
36পের ঈসা সাহাবীেদর সংেগ গৎিশমানী নােম একটা জায়গায় গেলন এবং সাহাবীেদর বলেলন,  “আিম ওখােন িগেয়
যত ণ মুনাজাত কির তত ণ তামরা এখােন বেস থাক।”
37এই বেল িতিন িপতর আর িসবিদেয়র দুই ছেলেক সংেগ িনেয় গেলন। তাঁর মন দুঃেখ ও কে ভের উঠেত
লাগল। 38িতিন তাঁেদর বলেলন,  “দুঃেখ যন আমার াণ বিরেয় যাে । তামরা এখােনই থাক আর আমার সংেগ জেগ
থাক।”
39পের িতিন িকছু দূের িগেয় মা েত উবুড় হেয় পড়েলন এবং মুনাজাত কের বলেলন,  “আমার িপতা, যিদ স ব হয়
তেব এই দুঃেখর পয়ালা আমার কাছ থেক দূের যাক। তবুও আমার ই ামত না হাক, তামার ই ামতই হাক।”
40এর পের িতিন সাহাবীেদর কােছ এেস দখেলন তাঁরা ঘুিমেয় পেড়েছন। িতিন িপতরেক বলেলন,  “এ িক! আমার সংেগ
এক ঘ াও িক তামরা জেগ থাকেত পারেল না? 41 জেগ থাক ও মুনাজাত কর যন পরী ায় না পড়। িদেল ই া আেছ
বেট, িক

শরীর দুবল।”

42িতিন িফের িগেয় ি তীয় বার মুনাজাত কের বলেলন,  “িপতা আমার, আিম হণ না করেল যিদ এই দুঃেখর পয়ালা
দূর না হয় তেব তামার ই াই পূণ হাক।” 43িতিন িফের এেস দখেলন তাঁরা আবার ঘুিমেয় পেড়েছন, কারণ তাঁেদর
চাখ ঘুেম ভারী হেয় িগেয়িছল।
44িতিন আবার তাঁেদর ছেড় িগেয় তৃ তীয় বার সই একই কথা বেল মুনাজাত করেলন। 45পের িতিন সাহাবীেদর
কােছ এেস বলেলন,  “এখনও তামরা ঘুমা"ছ আর িব াম করছ? দখ, সময় এেস পেড়েছ, ই

আদমেক না গারেদর

হােত ধিরেয় দওয়া হেব। 46ওেঠা, চল, আমরা যাই। দখ, য আমােক শ েদর হােত ধিরেয় দেব স এেস পেড়েছ।”
শ েদর হােত হযরত ঈসা মসী

47ঈসা তখনও কথা বলেছন, এমন সময় এ দা সখােন আসল। স সই বােরাজন সাহাবীেদর মেধ একজন িছল। তার
সংেগ অেনক লাক ছারা ও লা

িনেয় আসল। ধান ইমােমরা ও বৃ

হােত য ধিরেয় িদেয়িছল সই এ দা ঐ লাকেদর সংেগ একটা িচ

নতারা এেদর পা েয়িছেলন। 48ঈসােক শ েদর
ক কেরিছল; স বেলিছল,  “যােক আিম চু মু দব স-

ই সই লাক; তামরা তােক ধরেব।”
49তাই এ দা সাজা ঈসার কােছ িগেয় বলল,  “আ সালামু আলাই ম, জুর।”  এই কথা বেলই স ঈসােক চু মু িদল।
50ঈসা তােক বলেলন,  “ব ু , যা করেত এেসছ, কর।”
সংেগ সংেগই লােকরা এেস ঈসােক ধরল। 51যাঁরা ঈসার সংেগ িছেলন তাঁেদর মেধ একজন তাঁর ছারা বর করেলন
এবং তার আঘােত মহা-ইমােমর গালােমর একটা কান কেট ফলেলন। 52তখন ঈসা তাঁেক বলেলন,  “ তামার ছারা
খােপ রাখ। ছারা যারা ধের তারা ছারার আঘােতই মের। 53তু িম িক মেন কর য, আিম আমার িপতােক ডাকেল িতিন
এখনই আমােক হাজার হাজার ফেরশতা পা েয় দেবন না? িক

তাহেল পাক-িকতােবর কথা িকভােব পূণ

হেব? 54িকতােব তা লখা আেছ এই সব এভােবই ঘটেব।”
55পের ঈসা লাকেদর বলেলন,  “আিম িক ডাকাত য, আপনারা ছারা ও লা

িনেয় আমােক ধরেত এেসেছন? আিম

েত ক িদনই বায়তু ল- মাকা েস বেস িশ া িদতাম, আর তখন তা আপনারা আমােক ধেরন িন। 56িক

এই সব ঘটল

যােত পাক-িকতােব নবীরা যা িলেখেছন তা পূণ হয়।”  সাহাবীরা সবাই তখন ঈসােক ফেল পািলেয় গেলন।
মহাসভার সামেন হযরত ঈসা মসী
57যারা ঈসােক ধেরিছল তারা তােক মহা-ইমাম কাইয়াফার কােছ িনেয় গল। সখােন আেলেমরা ও বৃ
একসংেগ জমােয়ত হেয়িছেলন। 58িপতর দূের থেক ঈসার িপছেন িপছেন মহা-ইমােমর উঠান পয

নতারা

গেলন এবং শেষ িক

হয় তা দখবার জন িভতের ঢু েক র ীেদর সংেগ বসেলন।
59ঈসােক হত া করবার উে েশ

ধান ইমােমরা এবং মহাসভার সম

করিছেলন।60অেনক িমথ া সা ী উপি তও হেয়িছল, তবুও তাঁরা

লােকরা িমথ া সাে

কমত কান সা

র খাঁজ

ই পেলন না। শেষ দু’জন লাক

এিগেয় এেস বলল, 61“এই লাকটা বেলিছল, স আ া র ঘরটা ভংেগ ফেল িতন িদেনর মেধ আবার তা তরী কের
িদেত পাের।”
62তখন মহা-ইমাম উেঠ দাঁিড়েয় ঈসােক বলেলন,  “তু িম িক কান জবাব দেব না? এরা তামার িব ে এই সব িক
সা

িদে ?” 63ঈসা িক

চু প কেরই রইেলন।

মহা-ইমাম আবার তাঁেক বলেলন,  “তু িম আ া র কসম খেয় আমােদর বল য, তু িম সই মসী ই নু া িক না।”

64তখন ঈসা তাঁেক বলেলন,  “ ী, আপিন
আপনারা ই

ক কথাই বেলেছন। তেব আিম আপনােদর এটাও বলিছ, এর পের

আদমেক সবশি মান আ া র ডান পােশ বেস থাকেত এবং মেঘ কের আসেত দখেবন।”

65তখন মহা-ইমাম তাঁর কাপড় িছঁেড় ফেল বলেলন,  “এ ফরী করল। আমােদর আর সা ীর িক দরকার? এখনই
তা আপনারা

নেলন, স ফরী করল। 66আপনারা িক মেন কেরন?”

তাঁরা জবাব িদেলন,  “এ মৃতু র উপযু ।”
67তখন লােকরা ঈসার মুেখ থুথু িদল এবং ঘুিষ ও চড় মারল। 68তারা বলল,  “এই মসী , ব তা দিখ, ক তােক
মারল?”
হযরত িপতেরর অ ীকার
69 সই সময় িপতর বাইেরর উঠােন বেস িছেলন। একজন চাকরাণী তাঁর কােছ এেস বলল,  “গালীেলর ঈসার সংেগ তা
আপিনও িছেলন।”
70িক

িপতর সকেলর সামেন অ ীকার কের বলেলন,  “তু িম িক বলছ তা আিম জািন না।”

71এর পের িপতর বাইের দরজার কােছ গেলন। তাঁেক দেখ আর একজন চাকরাণী সখানকার লাকেদর বলল,  “এই
লাকটা নাসরেতর ঈসার সংেগ িছল।”
72তখন িপতর কসম খেয় আবার অ ীকার কের বলেলন,  “আিম ঐ লাকটােক িচিন না।”
73 য লােকরা সখােন দাঁিড়েয় িছল তারা িকছু ণ পের িপতরেক এেস বলল,  “িন য়ই তু িম ওেদর একজন; তামার
ভাষাই তামােক ধিরেয় িদে ।”
74তখন িপতর িনেজেক বদেদায়া িদেলন এবং কসম খেয় বলেত লাগেলন,  “আিম ঐ লাকটােক মােটই িচিন না।”  
আর তখনই একটা মারগ ডেক উঠল।
75তখন িপতেরর মেন পড়ল ঈসা বেলিছেলন,  “ মারগ ডাকবার আেগ তু িম িতন বার বলেব য, তু িম আমােক চেনা
না।”  আর িপতর বাইের িগেয় খুব কাঁদেত লাগেলন।

পীলােতর সামেন হযরত ঈসা মসী 27
1খুব ভাের ধান ইমােমরা ও বৃ

নতারা সবাই ঈসােক হত া করবার কথাই

িগেয় রামীয় ধান শাসনকতা পীলােতর হােত িদেলন।
এ দার মৃতু

ক করেলন। 2তাঁরা ঈসােক বঁেধ িনেয়

3ঈসােক শ েদর হােত য ধিরেয় িদেয়িছল সই এ দা যখন দখল ঈসােক িবচাের দাষী বেল
মেন খুব দুঃখ হল। স ধান ইমামেদর ও বৃ

ক করা হেয়েছ তখন তার

নতােদর কােছ সই ি শটা পার টাকা িফিরেয় িদেয় বলল,4“আিম

িনেদাষীেক মের ফলবার জন ধিরেয় িদেয় না কেরিছ।”
তাঁরা বলেলন,  “তােত আমােদর িক? তু িমই তা বুঝেব।”
5তখন এ দা সই পার টাকা েলা িনেয় বায়তু ল- মাকা েসর মেধ ছুঁ েড় ফেল িদেয় চেল গল এবং গলায় দিড় িদেয়
মরল।
6 ধান ইমােমরা সই পার টাকা েলা িনেয় বলেলন,  “এই টাকা বায়তু ল- মাকা েসর তহিবেল রাখা
এটা রে র দাম।” 7পের তাঁরা পরামশ কের সই টাকা িদেয় িবেদশীেদর একটা কবর ােনর জন

ক নয়, কারণ

মােরর জিম

িকনেলন। 8 সইজন সই জিমেক আজও ‘রে র জিম’  বলা হয়। 9এেত নবী ইয়ারিময়ার মধ িদেয় য কথা বলা হেয়িছল
তা পূণ হল:  “তারা ি শটা পার টাকা িনল। এই টাকা তাঁর দাম। বিন-ইসরাইলরা তাঁর জন এই দাম
কেরিছল। 10মাবুদ যমন আমােক

ক

ম িদেয়িছেলন সইমতই তারা মােরর জিমর জন এই টাকা েলা িদল।”

হযরত ঈসা মসীেহর িবচার
11এিদেক ঈসা তখন ধান শাসনকতা পীলােতর সামেন দাঁিড়েয় িছেলন। শাসনকতা তাঁেক িজ াসা করেলন,  “তু িম িক
ই দীেদর বাদশা ?”
ঈসা জবাব িদেলন,  “আপিন

কই বলেছন।”

12 ধান ইমােমরা এবং বৃ

নতারা ঈসােক অেনক দাষ িদেলন িক

ঈসােক বলেলন,  “ওরা তামােক কত দাষ িদে

তা িক তু িম

নেত পা

িতিন কান জবাব িদেলন না। 13তখন পীলাত
না?” 14ঈসা িক

একটা কথারও জবাব

িদেলন না। এেত সই শাসনকতা খুব আ য হেয় গেলন।
15 েত ক উ ার-ঈেদর সময় ধান শাসনকতা লাকেদর পছ

করা একজন কেয়দীেক ছেড় িদেতন। এটাই িছল

তাঁর িনয়ম। 16 সই সময় বারা া নােম একজন খ াত কেয়দী িছল। 17 লােকরা একসংেগ জমােয়ত হেল পর পীলাত
তােদর িজ াসা করেলন,  “ তামরা িক চাও? তামােদর কােছ আিম কােক ছেড় দব, বারা ােক, না যােক মসী বেল
সই ঈসােক?” 18পীলাত জানেতন, লােকরা িহংসা কেরই ঈসােক ধিরেয় িদেয়েছ।
19পীলাত যখন িবচােরর আসেন বেস িছেলন তখন তাঁর ী তাঁেক বেল পাঠােলন,  “ঐ িনেদাষ লাক েক তু িম িকছু
কােরা না, কারণ আজ ে আিম তাঁর দ ন অেনক ক

পেয়িছ।”

20িক

ধান ইমােমরা এবং বৃ

নতারা লাকেদর উ িকেয় িদেলন যন তারা বারা ােক চেয় নয় এবং ঈসােক

হত া করবার কথা বেল। 21পের ধান শাসনকতা লাকেদর িজ াসা করেলন,  “এই দু’জেনর মেধ আিম তামােদর কােছ
কােক ছেড় দব?”
তারা বলল,  “বারা ােক।”
22তখন পীলাত তােদর বলেলন,  “তাহেল যােক মসী বেল সই ঈসােক িনেয় আিম িক করব?”
তারা সবাই বলল,  “ওেক ু েশ দওয়া হাক।”
23পীলাত বলেলন,  “ কন, স িক দাষ কেরেছ?”
এেত তারা আরও বশী চঁ িচেয় বলেত লাগল,  “ওেক ু েশ দওয়া হাক।”
24পীলাত যখন দখেলন িতিন িকছু ই করেত পারেছন না বরং আরও গালমাল হে , তখন িতিন পািন িনেয় লাকেদর
সামেন হাত ধুেয় বলেলন,  “এই লােকর রে র জন আিম দায়ী নই; তামরাই তা বুঝেব।”
25জবােব লােকরা সবাই বলল,  “আমরা এবং আমােদর স ােনরা ওর রে র দায়ী হব।”
26তখন পীলাত বারা ােক লাকেদর কােছ ছেড় িদেলন, িক

ঈসােক ভীষণভােব চাবুক মারবার

ম িদেয় ু েশর

উপের হত া করবার জন িদেলন।
সন েদর ঠা া-তামাশা
27তখন ধান শাসনকতা পীলােতর সেন রা ঈসােক িনেয় তাঁর বাড়ীর িভতের গল এবং সম

সন দলেক ঈসার

চারিদেক জেড়া করল। 28তারা ঈসার কাপড়- চাপড় খুেল িনেয় তাঁেক লাল রংেয়র পাশাক পরাল। 29পের তারা কাঁটালতা িদেয় একটা তাজ গঁেথ তাঁর মাথায় পিরেয় িদল, আর তাঁর ডান হােত একটা লা

িদল। তার পের তাঁর সামেন হাঁটু

পেত তাঁেক তামাশা কের বলল,  “মারহাবা, ই দীেদর বাদশা !” 30তখন তাঁর গােয় তারা থুথু িদল এবং সই লা

িদেয়

তাঁর মাথায় বারবার আঘাত করল। 31তাঁেক তামাশা করবার পর তারা সই পাশাক খুেল িনল এবং তাঁর িনেজর
কাপড়- চাপড় পিরেয় তাঁেক ু েশর উপের হত া করবার জন িনেয় চলল।
ু েশর উপের হযরত ঈসা মসী
32 সখান থেক বর হেয় যাবার সময় সেন রা রীণী শহেরর িশেমান নােম একজন লােকর দখা পল। সেন রা তােক
ঈসার ু শ বেয় িনেয় যেত বাধ করল। 33-34পের তারা ‘গ গথা,’  অথাৎ ‘মাথার খুিলর ান’  নােম একটা জায়গায়
এেস ঈসােক তেতা িমশােনা িসরকা খেত িদল। িতিন তা মুেখ িদেয় আর খেত চাইেলন না।
35ঈসােক ু েশ দবার পর সেন রা িলবাঁট কের তাঁর কাপড়- চাপড় িনেজেদর মেধ ভাগ কের িনল। 36পের তারা
সখােন বেস তাঁেক পাহারা িদেত লাগল। 37তারা ু েশ ঈসার মাথার উপেরর িদেক এই দাষ-নামা লািগেয় িদল,  “এ ঈসা,

ই দীেদর বাদশা ।” 38তারা দু’জন ডাকাতেকও ঈসার সংেগ ু েশ িদল, একজনেক ডান িদেক আর অন জনেক বাঁ
িদেক। 39 য সব লাক সই পথ িদেয় যাি ল তারা মাথা নেড় ঈসােক ঠা া কের বলল, 40“তু িম না বায়তু ল- মাকা স
ভংেগ আবার িতন িদেনর মেধ তরী করেত পার! তাহেল এখন িনেজেক র া কর। যিদ তু িম ই নু া হও তেব ু শ
থেক নেম এস।”
41 ধান ইমােমরা ও আেলেমরা এবং বৃ

নতারাও তাঁেক ঠা া কের বলেলন, 42“ও অন েদর র া করত, িনেজেক

র া করেত পাের না। ও তা ইসরাইেলর বাদশা ! এখন ু শ থেক ও নেম আসুক। তাহেল আমরা ওর উপর ঈমান
আনব। 43ও আ া র উপর ভরসা কের; এখন আ া যিদ ওর উপর খুশী থােকন তেব ওেক িতিন উ ার ক ন। ও তা
িনেজেক ই নু া বলত।” 44 য ডাকাতেদর তাঁর সংেগ ু েশ দওয়া হেয়িছল তারাও সই একই কথা বেল তাঁেক

কাির

িদল।
হযরত ঈসা মসীেহর মৃতু
45 সই িদন দুপুর বােরাটা থেক বলা িতনটা পয সম

দশ অ কার হেয় রইল। 46 ায় িতনটার সময় ঈসা জাের

িচৎকার কের বলেলন,  “ইলী, ইলী, লামা শব ানী,”  অথাৎ “আ া আমার, আ া আমার, কন তু িম আমােক ত াগ
কেরছ?”
47যারা সখােন দাঁিড়েয় িছল তােদর মেধ কেয়কজন এই কথা

েন বলল,  “ও নবী ইিলয়াসেক ডাকেছ।”

48তােদর মেধ একজন তখনই দৗেড় িগেয় িসরকায় পূণ একটা সপ িনল এবং একটা লা র মাথায় সটা লািগেয়
ঈসােক খেত িদল। 49অেন রা বলল,  “থা , দিখ নবী ইিলয়াস ওেক র া করেত আেসন িক না।”
50ঈসা আবার জাের িচৎকার করবার পের াণত াগ করেলন। 51তখন বায়তু ল- মাকা েসর পদাটা উপর থেক
নীচ পয িচের দু’ভাগ হেয় গল; আর ভূ িমকমপ হল ও বড় বড় পাথর ফেট গল। 52কত েলা কবর খুেল গল এবং
আ া র য বা ারা ইে কাল কেরিছেলন তাঁেদর অেনেকর দহ জীিবত হেয় উঠল। 53তাঁরা কবর থেক বর হেয়
আসেলন এবং ঈসা মৃতু থেক জীিবত হেয় উঠেল পর পিব শহেরর মেধ গেলন। তাঁরা সখােন অেনকেক দখা িদেলন।
54 সনাপিত ও তাঁর সংেগ যারা ঈসােক পাহারা িদি ল তারা ভূ িমকমপ ও অন সব ঘটনা দেখ ভীষণ ভয় পেয়
বলল,  “সিত ই উিন ই নু া িছেলন।”
55অেনক ীেলাকও সখােন দূের দাঁিড়েয় সব িকছু দখিছেলন। ঈসার সবা করবার জন তাঁরা গালীল থেক তাঁর
সংেগ সংেগ এেসিছেলন। 56তাঁেদর মেধ িছেলন ম দলীনী মিরয়ম, ইয়া ব ও ইউসুেফর মা মিরয়ম এবং িসবিদেয়র ছেল
ইয়া ব ও ইউেহা ার মা।
হযরত ঈসা মসীেহর কবর

57স া হেল পর অিরমািথয়া ােমর ইউসুফ নােম একজন ধনী লাক সখােন আসেলন। ইিন ঈসার উ ত
হেয়িছেলন। 58পীলােতর কােছ িগেয় িতিন ঈসার লাশটা চাইেলন। তখন পীলাত তাঁেক সই লাশটা িদেত

ম

িদেলন।59ইউসুফ ঈসার লাশটা িনেয় িগেয় পির ার কাপেড় জড়ােলন, 60আর য নতু ন কবর িতিন িনেজর জন
পাহােড়র মেধ কেট রেখিছেলন সখােন সই লাশটা দাফন করেলন। পের সই কবেরর মুেখ বড় একটা পাথর গিড়েয়
িদেয় িতিন চেল গেলন। 61িক

ম দলীনী মিরয়ম ও সই অন মিরয়ম সখােন সই কবেরর সামেন বেস রইেলন।

62পেরর িদন, অথাৎ আেয়াজ িদেনর পেরর িদন ধান ইমােমরা এবং ফরীশীরা পীলােতর কােছ জমােয়ত হেয়
বলেলন, 63“ জুর, আমােদর মেন পেড়েছ, সই ঠগটা বঁেচ থাকেত বেলিছল,  ‘আিম িতন িদন পের বঁেচ
উঠব।’64 সইজন

ম িদন যন িতন িদন পয কবরটা পাহারা দওয়া হয়। না হেল তাঁর সাহাবীরা হয়েতা এেস তাঁর

লাশটা চু ির কের িনেয় িগেয় লাকেদর বলেব,  ‘িতিন মৃতু থেক বঁেচ উেঠেছন।’  তাহেল থম ছলনার চেয় শষ ছলনাটা
আরও খারাপ হেব।”
65তখন পীলাত তাঁেদর বলেলন,  “পাহারাদারেদর িনেয় িগেয় আপনারা যভােব পােরন সইভােব পাহারা দবার ব ব া
ক ন।” 66তখন তাঁরা িগেয় পাথেরর উপের সীলেমাহর করেলন এবং পাহারাদারেদর সখােন রেখ কবরটা
কড়াকিড়ভােব পাহারা দবার ব ব া করেলন।

মৃতু র উপের জয়লাভ 28
1িব ামবােরর পের স ার থম িদেনর খুব ভাের ম দলীনী মিরয়ম ও সই অন মিরয়ম কবরটা দখেত গেলন।2তখন
হঠাৎ ভীষণ ভূ িমকমপ হল, কারণ মাবুেদর একজন ফেরশতা বেহশত থেক নেম আসেলন এবং কবেরর মুখ থেক
পাথরখানা সিরেয় িদেয় তার উপর বসেলন। 3তাঁর চহারা িবদু েতর মত িছল আর তাঁর কাপড়- চাপড় িছল ধ ধেব
সাদা। 4তাঁর ভেয় পাহারাদােররা কাঁপেত লাগল এবং মরার মত হেয় পড়ল।
5 ফেরশতা ীেলাকেদর বলেলন,  “ তামরা ভয় কােরা না, কারণ আিম জািন, যাঁেক ু েশর উপর হত া করা হেয়িছল
তামরা সই ঈসােক খুঁজছ। 6িতিন এখােন নই। িতিন যমন বেলিছেলন তমন ভােবই জীিবত হেয় উেঠেছন। এস, িতিন
যখােন

েয় িছেলন সই জায়গাটা দখ। 7 তামরা তাড়াতািড় িগেয় তাঁর সাহাবীেদর বল িতিন মৃতু থেক জীিবত হেয়

উেঠেছন এবং তােদর আেগ গালীেল যাে ন। তারা তাঁেক সখােনই দখেত পােব। দখ, কথাটা আিম তামােদর জািনেয়
িদলাম।”

8 সই ীেলােকরা অবশ ভয় পেয়িছেলন, িক

তবুও খুব আনে র সংেগ তাড়াতািড় কবেরর কাছ থেক চেল গেলন

এবং ঈসার সাহাবীেদর এই খবর দবার জন দৗড়ােত লাগেলন। 9এমন সময় ঈসা হঠাৎ সই ীেলাকেদর সামেন এেস
বলেলন,  “আ সালামু আলাই ম।”
তখন সই ীেলােকরা তাঁর কােছ িগেয় পা ধের তাঁেক সজদা করেলন। 10ঈসা তাঁেদর বলেলন,  “ভয় কােরা না;
তামরা িগেয় ভাইেদর গালীেল যেত বল। তারা সখােনই আমােক দখেত পােব।”
11 সই ীেলােকরা যখন চেল যাি েলন তখন সই পাহারাদারেদর কেয়কজন শহের গল এবং যা যা ঘেটিছল তা ধান
ইমামেদর জানাল। 12তখন ইমােমরা ও বৃ

নতারা এক হেয় পরামশ করেলন এবং সই সন েদর অেনক টাকা িদেয়

বলেলন, 13“ তামরা বােলা,  ‘আমরা রােত যখন ঘুমাি লাম তখন তাঁর সাহাবীরা এেস তাঁেক চু ির কের িনেয়
গেছ।’ 14এই কথা যিদ ধান শাসনকতা

নেত পান তেব আমরা তাঁেক শা করব এবং শাি র হাত থেক তামােদর

র া করব।”
15তখন পাহারাদােররা সই টাকা িনল এবং তােদর যমন বলা হেয়িছল তমনই বলল। আজও পয

সই কথা

ই দীেদর মেধ ছিড়েয় আেছ।
হযরত ঈসা মসীেহর শষ

ম

16ঈসা গালীেলর য পাহােড় সাহাবীেদর যেত বেলিছেলন সই এগােরাজন সাহাবী তখন সই পাহােড় গেলন।17 সখােন
ঈসােক দেখ তাঁরা তাঁেক সজদা করেলন, িক

কেয়কজন সে হ করেলন।

18তখন ঈসা কােছ এেস তাঁেদর এই কথা বলেলন,  “ বেহশেতর ও দুিনয়ার সম

মতা আমােক দওয়া

হেয়েছ।19এইজন তামরা িগেয় সম জািতর লাকেদর আমার উ ত কর। িপতা, পু ও পাক- েহর নােম তােদর
তিরকাব ী দাও। 20আিম তামােদর য সব

ম িদেয়িছ তা পালন করেত তােদর িশ া দাও। দখ, যুেগর শষ পয

সব সময় আিম তামােদর সংেগ সংেগ আিছ।”  ॥ভব

