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ভূক্মো

�ীশুর নাি সগায় শুষ্নযচ। ষ্�ন্তু� উয়ার ষ্শক্া ষ্�? উয়ার জীবনত ষ্� 
িইযল�? ক�্যযন উয়ায় ক্রুশ খরুষ্িত িষ্রযচ? ক�্যং�ষ্রয়া উয়ায় িরন� 
জয় �ষ্র বষ্তি উষ্িযচ? এইলা জাষ্নবার বাযে এই বইখান �যেন।

শ্ী শ্ী �ীশু িইযল� ষ্�িূেী জাষ্তর এ�জন। �ীশুর জযমের কি্যলা বছর 
আগত ভগবান ষ্�িূেী জাষ্তর িানষ্িলা� বাছাই �ষ্রয়া উিার কচৌদ্দ�রুরুি 
অব্ািাযির নগত �ষ্রত্াযনর চরুষ্তি �ষ্রযল�। তার �াছত কচৌদ্দ�রুরুি 
শ্ী কিাষ্শর িইয্াত ভগবান উয়ার ষ্বধান ষ্�িূেীলা� ষ্েযল�। কি্যলা 
খবষ্রয়া ক�্যযিয়া ভগবান উয়ার �ষ্র�ল্পনা উিারলা� জানাইযল�।

ষ্�ন্তু� ষ্�িূেী িানষ্িলা ভগবাযনর ষ্বধান আর সউগ �তা িাষ্নবার 
�াষ্রযল� না। িািরা �ায�াই িাষ্নর �াই নাই, ক�্যযননা ভগবান �ষ্বত্ 
আর িািরা �াষ্�। এই বাযে িািার ষ্� ের�ার? ের�ার এ�জন 
িরুষ্তিোতার। িরুষ্তিোতা িািা� �ায�র ক্িা ষ্েয়া �ষ্বত্ আত্ার চালনা 
�ষ্র নয়া জীবন ষ্েযব। আর এইিা িািার জীবযনর বাযে ের�ার।

এই বইখান �ষ্েয়া কতািরা িরুষ্তিোতার �ষ্রচয় জাষ্নর �াইযবন। 
উয়ার নাি শ্ী শ্ী �ীশু। এই বইখান লূ� নাযি িানষ্ির কনখা। লূ� কতা 
ষ্�িূেী িানষ্ি কনায়ায়। উয়ায় অইন্য জাষ্তর িানষ্ি �ায় �ীশুর ষ্শষ্য িয়া 
এই ভাল্ খবর প্রচার �ষ্রযল�। লূয�র কনখা রাষ্� জাষ্নর �াই, উয়ায় 
এ�জন উচ্চ ষ্শষ্ক্ত, �িরু কনখাইয়া, এ�জন সাবধানী ঐষ্তিাষ্স�, 
আযরা ধি্থ তত্ব জ্ানী আষ্ছযল�।

লূয�র কনখা ভাল্ খবরত গুরু �ীশু� �ষ্রস্ার ঝক্ ঝ�া �ষ্র কেখা 
িইযচ, উয়ায় ভগবাযনর কবিা িরুষ্তিোতার রূ� ষ্নয়া আইসযচ। উয়ায় 
আইসযচ ষ্বষ্ধর ষ্বধান িযত এই দুষ্নয়ার সউগ জাষ্তর িানষ্িলার �ায�র 
ঘািা রাষ্� উ্ার �ষ্রর। 
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নেখাইয়ার তথ্য

1  1-4
 মানেগুেী শ্ী নথয়নিল,

হামার নেজের মােনিলার মইজ্াত একটা নিজেি ঘটো 
ঘনটজে। পইলা থানক যায় যায় নেজের েখু নিয়া পরভু যীশুর 
েীিজের ঘটোলা নিনখজে, উমরা এইলা ঘটোর প্রোর কনরয়া 
হামারলাক োোইজে। আর উমারলার কতা শুনেয়া নম্যলা মােনি 
যীশুর েীিজের কতা নেনখিার নেষ্া কনরজে।

আর মুইও শুরু হাজত নযেি পয্যন্ত ন�াটায় ঘটোলা ভাল্ কনর 
োন্া-োনন্ কনর একটার পাছত একটা ঘটো সাজে-জ�াজে এই 
িইখাে নেনখেুং। ইয়াজত িইখাে পনিয়া নতামরা িুনির পাজিে 
নয, যীশুর সমজধে নযইলা োনেজেে, নসইলা সউজ� সোং।

যীশুই মুনতির ঘাটা
লূজকর নেখা ভাল্ খির
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* ১:৫ সউ� নযহূিী িামেলার পুি্য পুরুি হইজলক নলনিয়। আর একমাত্র 
হাজরাজের গুনষ্ আনছজলক িামে। যাত্রা িই ৬:১৬-২৫, ২৯:৯ নিখ। পাছত ওই 
হাজরাজের িল ২৪টা িজল ভা� হয়া যায়। নিখ, ১ম িংোিনল ২৪ অধ্যায়। 

* ১:৯ কজয়ক খাে কা�জের টুকরাত কজয়ক েোর োম নেনখয়া হানিত থুইয়া 
িজকয়া নযই কা�জের টুকরাখাে যার োজম আ�ত তুনলজি, উয়ায় হইজলক 
িাছাই করা। নলনিয় ১৬:৮ �েো ২৬:৫৫ 

নযাহজের েীিজের ভনিষ্যত িােী
5
 জহজরাি নয্যলা নযহূিীয়া প্রজিজের রাো, নযেলা সখনরয় 

োজমর একেে িামে আনছজলক। আর উয়ায় অনিয়াথর িজলর। * 
উয়ার িউ এনলোজিি আনছজলক আজ�র কাজলর মহা িামে 
হারজের গুনষ্র। 6 সখনরয় আর এনলোজিি দুইেজে পরমপরভু 
ভ�িাজের েখুত সাধু আনছজলক। ভ�িাজের সউ� নিনধ নেয়ম 
উমরা নেখুনতয়ার োকাে কনর মানে আনসর ধরনছজলক। 7 নকন্তুক 
উমার নকাে ছাওয়া আনছজলক ো নক্যজেো এনলোজিি আটকুনর 
আনছজলক। আর দুইেোজর িয়স খুি হয়া ন�ইজে।

8
 একিার অনিয়াথর িজলর িামেলার উপরা ভ�িাজের নসিা 

কনরর ভার পনরজলক, আর নযেলা িামুজের নেয়ম অনুসাজর 
সখনরয়র নসিা কনরিার পালা পনরজলক। 9 িামজের নিনধ মতে 
সখনরয়ক িাছাই * কনর নেওয়া হয়, যাজত কনর পরমপরভুর 
িেং�নত মনন্জরর পনিত্র ো�াত যায়া ধূপ জ্বজলর পাজর। 
10

 জয্যলা উয়ায় ধূপ জ্বজলর ধরজে নযেলা নম্যলা মােনি িাইরাত 
নোজটা হয়া প্রাথ্যো কনরর ধরজে।

11
 এই োকাে সমায় পরভুর একেে স্ব�্য িূত ধূপ জ্বজলর নিিীর 

ডাইে পাজক আনসজলক। 12
 স্ব�্য িূতটাক নিনখয়া সখনরয় আতঙ্ক 

হয়া ভজয় অনথির হইজলক।
13
 নকন্তুক স্ব�্য িূতটা কইজলক,

লূক 1
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সখনরয়, ভয় ো খাইস! ভ�িাে নতার প্রাথ্যো শুনেজে। 
নতার িউ এনলোজিজির একটা নে্যংরা ছাওয়া হইজি। উয়ার 
োম থুিু নযাহে। 14

 আর উয়ার েজমের তাজে নতার েীিেত 
সুখ আর আেন্ আনসজি। নম্যলা মােনি আেন্ও কনরজি।

15
 জতার নিটা নতা পরমপরভু ভ�িাজের েখুত মহাে 

হইজি। মি, আংগুজরর রস নকাে নিেও খািার নোয়ায়, 
আজরা েমে হাজত পনিত্র আত্াত ভরপুর হইজি। 16

 জম্যলা 
ইজ্াজয়লী োনতর মােনিক উমার পরমপরভুর ঘাটাত 
ঘুনর আনেজি। 17

 ভ�িাজের আজ�র কাজলর খিনরয়া 
এনলয়র নযই োকাে সাধু মজোভাি আরও ক্ষমতা, নসই 
োকাে নতারও নিটা। পরভু আইসার আজ�াত পরভুর 
িাজি মােনিলাক ততয়ানর কনরজি। িাজপর মে নিটার 
পাজক ঘুরাজি। ভ�িােক মাজে ো এই োকাে মােনিলাক 
মজের ঘাটাত নঘাজরয়া ভ�িােক মাো মােনির োকাে 
িা্ করাজি।

লূক 1

নযহূিীলার িেং�নত মনন্র (১:১০)
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* ১:১৯ �ানরিজয়ল স্বজ�্যর িূত সখনরয়ক কতা নিওয়ার ৫৫০ িছর আ�ত, 
একেে িানেজয়ল োজম ভ�িাজের আজ�র কাজলর খিনরয়াক কতা নিজলক। 
নিখ, িানেজয়ল ৮-৯। 

18
 জযেলা সখনরয় ভ�িাজের স্ব�্য িূতটাক কইজলক, “এইলা 

মুই নক্যমে কনর োনের পাইম! মুই নতা িুিা হয়া ন�েুং, নমার 
িউও িুনি হয়া ন�ইজে।”

19
 স্ব�্য িূতটা কইজলক,

নমার োম �ানরিজয়ল। * মুই ভ�িাজের একেে নিশ্বস্ত 
িাস। মুই ভ�িাজের আ�পাজক খািা হয়া থাকং। নতার 
ে�ত কতা কিার, আর এই ভাল্ খিরটা কিার িাজি 
ভ�িাে নমাক নপঠ্যাইজে। 20

 তুই এই কতাটা নোজেক, 
নমার কতা নঠক সমায় পূরে হইজি। নকন্তুক নমার কতা তুই 
নিশ্বাস কনরস োই িুনলয়া যত নিে এই ঘটোটা ো ঘজট 
তত নিে নিািা হয়া থানকিু।

21
 এই সমায় িাইরার মােনিলা উয়ার িাজি িাজচে রিার 

োন�জলক। উমরা অোেক হয়া ভানিিার োন�জলক নয, মনন্জরর 
পনিত্র ো�াত এতক্ষে কী কজর? 22

 সখনরয় মনন্র হাজত িাইর 
হয়া আনসয়া কাজরা সাথত কতা কিার পাইজলক ো। নিািা হয়া 
ন�ইজে, তাজর িাজি উয়ায় ইোরা নিয়া কতা কিার ো�জে। 
ইয়াজত মােনিলা িুনির পাইজলক নয, উয়ায় মনন্রত নকাে 
িে্যে পাইজে।

23
 সখনরয় িামুজের কাম নযেি ো হওয়া পয্যন্ত মনন্জরর 

ওজটজকাো রইজলক। নয্যলা িামুজের কাম নযেি হইজলক নযেলা 
িানি েনল ন�ইজলক। 24

 ইয়ার কজয়ক নিে পাছত এনলোজিি 
�াওভানর হইজলক, আর পাঁে মাস পয্যন্ত িানির িাইরাত ন�ইজলক 
ো। 25

 উয়ায় কইজলক, “পরমপরভু ভ�িাে নমার েীিেত এই 
কামটা করজছ! মােনির মইজ্াত নমার নয আটকুনর হিার 

লূক 1
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* ১:৩৩ মূল ভািাত, “যাজকাজির িংে” যার মাজে, ইজ্াজয়লী মােনিলা ভ�িাে 
উমারলাক িাছাই কনরজে। যীশুর েজমের পরায় এক হাোর িছর আজ�াত, 
ভ�িাে মহারাো িায়ূিক কতা নিজে নয উয়ার গুনষ্র োসে এই োকাে হইজি। 
নিখ, ২ েমূজয়ল ৭:১২-১৬ পি। 

েইজ্া আনছজলক, এইটা িূর কনর নিজে। ভ�িাে নমার নভনত 
েখু তুনল নিনখজে।”

পরভু যীশুর েজমের ভনিষ্যৎ িােী
26-27

 এনলোজিজির �াওভানর হিার ছয় মাস হইজলক। ভ�িাে 
নযেলা �ানরিজয়ল িূতক �ালীল প্রজিজের োসরত ন�রাজমর কুমারী 
মনরয়জমর ওজটজকাো নপ্যঠাইজলক। এই কুমারী মনরয়জমর ে�ত 
নযাজিি োজম একেে মােনির নেরক্ষে হয়া ন�ইজলক। নযাজিি 
আনছজলক নেৌদ্দগুনষ্র মহারাো িাযূজির-গুনষ্র। 28

 �ানরিজয়ল 
িূত আনসয়া মনরয়মক কইজলক, “নহ কুমানর, পরমপরভু ভ�িাে 
নতার সাথত আজছ, নতাক আশুি্যাি কনরজে।”

29
 এই কতা শুেজত কাজল মনরয়জমর মেটা খুি অনথির হইজলক, 

আর মজে মজে ভানিিার োন�জলক, “আজর! এইটা কী োকাজের 
কতা?”

30
 স্ব�্য িূত মনরয়মক কইজলক,

তুই হাতাস ো খাইস মনরয়ম, ভ�িাে নতাক আশুি্যাি 
কনরজে। 31

 জোজেক! তুই �াওভারী হিু আর নতার একটা 
নে্যংরা ছাওয়া েমে হইজি, উয়ার োম থুিু যীশু। 32

 উয়াক 
মহাে আজরা পরমপরভুর নিটা কওয়া হইজি। ভ�িাে 
উয়াক নেৌদ্দগুনষ্র মহারাো িায়ূজির োকাে ক্ষমতা আজরা 
নসংহাসে নিজি। 33

 উয়ায় ভ�িাজের িাছাই করা যাজকাি 
িংজের উপরত নেরকাল োসে কনরজি। ঐ োসে ি্যিথিা 
নকােও নিে নযেি হিার নোয়ায়। *
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34
 মনরয়ম িূতটাক কইজলক, “এইটা নক্যমে কনর হিার পায়? 

নমার নতা নিয়াও হয় োই।”
35
 মনরয়মক িূতটা কইজলক,

পনিত্র আত্া নতার উপরাত ভর কনরজি, আর পরমপরভুর 
মহােনতি, ছায়ার োকাে কনর নতাক ঢানক নেজি। এই িাজি 
নয পনিত্র ছাওয়াটা েমে নেজি উয়াক ভ�িাজের নিটা কওয়া 
হইজি। 36

 আজরা নোজেক, নতামার সা�াই এনলোজিি িুনি 
িয়জস �াওভারী হইজে। স�ায় ো কইজছ উয়ার ছাওয়া-
নছাট হিার নোয়ায়। এলা উয়ায় �াওভারী হিার ছয় মাস 
হইজে। 37

 জক্যজেো ভ�িাজেরজট অসম্ভজির নকছুই োই।
38
 মনরয়ম কইজলক, “মুই পরমপরভু ভ�িাজের োকরােী, 

নতামরা নযইটা কইজলে নসইটায় হউক।” ইয়ার পাছত স্ব�্য 
িূতটা মনরয়জমর ওজঠ হাজত েনল ন�ইজলক।

মনরয়ম এনলোজিজিাক নিনখিার ন�ইজলক
39-40

 খানেক পাছত মনরয়ম পেপে কনরয়া নযহূিী প্রজিজের 
পাহানি এলাকার একটা �ঞ্জত আনসজলক। ওজটজকাো সখনরয় 
আর এনলোজিজির িানি। উমার িানিত নসাজন্য়া মনরয়ম 
এনলোজিি-ওক ভনতি নিজলক। 41

 এনলোজিি নয্যলা মনরয়জমর 
কতা শুনেজলক নযেলা উয়ার নপ্যজটর ছাওয়াটা োনে উনঠজলক, 
আজরা এনলোজিজির উপরাত পনিত্র আত্া ভর কনরজলক। 
42

 উয়ায় পনিএ আত্াত পূরে হয়া নোজর নোজর কিার োন�জলক,
সউ� নিনট ছাওয়ার মইজ্াত তুই ভা�্যিতী! নতার 

নয ছাওয়াটা আজছ, উয়াও আশুি্যাি পাওয়া। 43
 জমার 

মানলজকর মাও নমার এজটজকাো আনসজে, এত ভা�্যিতী 
মুই নক্যমে কনর হলুং! 44

 জয্যলায় মুই নতার কতা শুনের 
পাইলুং নযেলায় নমার নপ্যজটর ছাওয়াটা আেজন্ োনেয়া 
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উনঠজলক। 45
 তুই ভা�্যিতী নক্যজেো তুই নিশ্বাস কনরনেস 

নয, পরমপরভু ভ�িাে নযইলা কইজছ নসইলা পূরে হইজি।

ভা�্যিতী মনরয়ম ভ�িাজের গুে�াে কজর
46
 মনরয়ম কইজলক,
“নমার মে-পরাে পরমপরভুর কনরর ধরজে গুে�াে

 47 জহ নমার মুনতিিাতা! নহ ভ�িাে! উথুনল উনঠজে নমার 
মে-পরাে।

 48 এই অধম িাসীর নভনত নিনেস ধ্যাে
এলা নমাক সউ� মােনি কজি ভা�্যিতী।

 49 পরভু পনিত্র মহাে! উয়ায় সি্যেনতিমাে,
নমার েীিজের িাজি কত মহাে কাম কনরজে! মহাে!

 50 যায় যায় মাজে উয়াক, উমার
িংজের পর িংে ধনর মায়া কজর।

 51 নেজের হাত নিয়া মহােনতির কাম কনরজে।
যার যার মে অহংকাজর ভনর ন�ইজে,

উমাক োইরও পাজক নছন্ন নভন্ন কনর িূরত থুইজে।
 52 সি্যেনতিমাে ভ�িাে নসংহাসে হাজত

রাোলাক োজম নিয়া িনকর িাোইজে,
আর যায় যায় েতেম্র উমাক রাে নসংহাসেত িসাইজে।

 53 িীে দুুঃনখলাক উয়ায় ভাল্ ভাল্ নেনেস নিজে,
নকন্তুক ধনে মােনিলাক খানল হাজত নিিায় কনরজে।

 54-55 পরমপরভু হামার নেৌদ্দ গুনষ্রজট কনরজে পে।
উয়ার িাস ইজ্াজয়লীলাক সাহায্য কনরর আইসজে।

মহাপুরুি অরিাহাম আর উয়ার গুনষ্র মােনিলাক
নেরনিে নপনরত কনরয়া অমৃত েীিে নিিার কতা মেত 

থুইজে।”
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* ১:৫৯ নিখ, আনি িই ১৭:১০-২৭; ৩৪:১৪-১৭; যাত্রা িই ৪:২৪-২৬; 
১২:৪৩-৪৬; নযজহােূয় ৫:২-৯; নলনিয় িই ১২:৩। নকন্তুক, যীশু আইসার পাছত 
আর এই নেে নিওয়ার িরকার োই। নিখ, নিনলপীয় ৩:৩; কলসীয় ৩:১১; 
�ালাতীয় ৫:৬; ৬:১৫। 

56
 ইয়ার পাছত মনরয়ম পরায় নতে মাস পয্যন্ত এনলোজিজির 

িানিত রইজে, আর তার পাছত নেজের িানি েনল ন�ইজে।

নযাহজের েমে
57
 এনলোজিজির ছাওয়া হিার সমায়, একটা নে্যংরা ছাওয়ার 

েমে হইজলক। 58
 জযেলা উয়ার পািা-পরেী সা�াই নসাির 

শুনেজলক নয, পরমপরভু ভ�িাে এনলোজিজির নভনত মহা িয়া 
কনরজে, আর স�ায় এক সাজথ আেন্ কনরজলক। 59

 ছাওয়ার 
েজমের আঠ নিে পাছত পনিত্র নযহূিী োনতর সউ� নে্যংরা 
ছাওয়ার নিহাত ভ�িাজের নেে নিয়া োম নথায়া হয়। * সা�াই 
নসাজিার িধেু-িাধেি, ওজটজকাো আনসয়া উমরা স�ায় ছাওয়াটার 
িাজপর োজম সখনরয় োম থুিার োইজলক। 60

 নকন্তুক ছাওয়াটার 
মাও কইজলক, “ো! ইয়ার োম নযাহে থুিার োন�জি।” 
61

 মােনিলা এনলোজিজিাক কইজলক, “ো নতা! নতামার 
সা�াই নসািজরর মইজ্াত কাজরা এই োকাজের োম োই।” 
62

 উমরা ইোরা কনরয়া ছাওয়াটার িাপক পুনছজলক, উয়ায় নক 
োম থুিার োয়। (নক্যজেো সখনরয় স্ব�্যিূজতর কতা নিশ্বাস ো 
কনরয়া নিািা হইনেজলক।) 63

 সখনরয় ইোরা কনরয়া একখাে 
নেনখিার নেনেস োয়া নেয়া ঐখােত নেনখজলক, “উয়ার োম 
নযাহে।”

স�ায় অোেক হইজলক, 64
 আর নযেলায় নযেলায় নিািা মুখ 

খুনল যায়া উয়ায় কতা কিার োন�জলক আর ভ�িাজের গুে�াে 
কনরর োন�জলক। 65

 এইটা নিনখয়া পািা-পরেী স�ায় ভয় খায়া 
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অোেক হইজলক, এইটা কী ঘটো? নযহূিীয়া নি্যজের পাহািী 
এলাকার মােনিলা স�ায় এই ঘটো নেয়া কওয়া-কনয় কনরর 
োন�জলক। 66

 আর যত মােনি এই কতাটা শুনেজলক স�ায় মজে 
মজে নেন্তা-ভািো কনরর োন�জলক, “ভনিষ্যজত এই ছাওয়াটা 
কী হিার পায়? নক্যজেো পরমপরভু ভ�িাজের ক্ষমতা উয়ার 
সাথত আজছ।”

নিািা সখনরয়র মুখত ভ�িাজের গুে�াে
67
 ছাওয়াটার িাপ সখনরয় পনিত্র আত্াত ভরপুর হয়া ভ�িাজের 

নিওয়া কতা কইজলক,
 68 “ইজ্াজয়জলর পরমপরভুর হউক গুে�াে

নেজের মােনিলাক কনরজে মুনতি আজরা নিজে ধ্যাে।
 69 রাো িায়ূি পরভুর িাস, উয়ার গুনঠি থানক,

হামার মুনতিিাতাক নপ্যঠাইজে, উয়ায় েনতিোনল।
 70 পনিত্র খিনরয়ালার মইজ্া নিয়া

নম্যলা নিে আ�ত কনরজে নকরা,
 71-75 জেৌদ্দ গুনষ্ অরিাহাজমর ে�ত নয পনিত্র েুনতি,

ভ�িাে এইটা মজে কনরয়া হামাক নিজে মুনতি।
েত্রুর নঘে থানক উ্ার কনরজে, ইয়াজত ভয় ো কনরয়া

সৎ আর ধানম্যক েীিে যাপে কনরয়া কনর পরভুর 
নসিা।

 76 জিটা, পরভুর আইসার আ�ত মােনির মজের ঘাটা িাোিু
যাজত পরভুর আইসার সমায় উয়াক মানে নেিার পাইজি।
নতাক পরমপরভু ভ�িাজের খিনরয়া কজি।

 77-78 জক্যজেো উয়ার মােনিলাক এমে মুনতির কতা কিু, নয
পাপ হাজত ক্ষমা পায়া, পরমপরভু ভ�িাজের
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িয়া-মায়া নতামার উপরাত োনম আনসজি।
আর পরভু আইসার সমায়, এক েয়া নিজের নভাজরর 

নিলা
উঠার আজলা, নয োকাে কনর হামার উপরত পনরজি।

 79 আধোজরর মইজ্াত আর মরজের ছায়াত, যায় যায় িনস 
আজছ,

েয়া নিজের আজলা পায়া োনন্তর ঘাটাত যািার পায়।”

80
 পাছত নযাহে িি হিার ো�জে, আর অন্তরত েনতিোলী 

হয়া ন�ইজে। ইজ্াজয়লী মােনিলার প্রোর শুরু ো হওয়া পয্যন্ত 
উয়ায় নেধুয়া পাথারত থানকজলক।

মুনতিিাতা যীশুর েমে 
(মনথ ১:১৮-২৫)

2  ঐ সমায় নরাজমর মহারাো আ�স্ত সউ� ো�াজত মােনি 
�েোর োম নেজখিার িাজি হুকুম োনর কনরজলক। 

2
 সমায়টা হইজলক, নসনরয়ার রাে্যপাল কুরানের সমায়। এই 

পইলািার োম নেনখর িাজি মােনি �েনত করা হয়। 3
 োম 

নেজখিার িাজি স�ায় নেজের নেজের �ঞ্জত ন�ইজলক।
4-5

 আর নযাজিি আনছজলক নেৌদ্দগুনষ্র মহারাো িায়ূজির 
গুনষ্র মােনি। মহারাো িায়ূজির েজমের ো�া আনছজলক, 
নযহূিীয়া প্রজিজের তিৎজলজহম ন�রাম। োম নেজখিার িাজি 
�ালীল প্রজিজের োসরত ন�রাম থানক তিৎজলজহম ন�ইজলক। 
উয়ার নেরক্ষে করা কইো মনরয়মক সাথত নেয়া ন�ইজলক। 
মনরয়ম �াওভানর আনছজলক। 6

 উমরা নয্যলা তিৎজলজহমত 
নপৌছাইজলক নযেলা মনরয়জমর ছাওয়া েমে হিার সমায় হইজলক, 
7
 আর উয়ায় পইলা নে্যংরা ছাওয়াটার েমে নিজলক। নকন্তুক 

লূক 1 ,  2
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নকাে ভাল্ ডানর ঘরত থানকিার ো পায়া, ছাওয়াটাক কাপি 
নিয়া েজিয়া ন�ায়ালী ঘরত নযজটজকাো �রুক খািার নিওয়া 
হয় ওজটজকাো নোজত থুইজলক।

মুনতিিাতা যীশুর েজমের নঢালাই
8
 ওজটজকাো তিৎজলহজমর ি�লত ডািরীত রানতর নিলাত 

কজয়কেে োজখায়াল নভিার পাল পাহারা নিিার ধরনছজলক। 
9
 ঐ সমায় অেমকায় ভ�িাজের এক স্ব�্য িূত উমার ি�লত 

আনসয়া পরমপরভু ভ�িাজের মনহমা নিজখয়া োইজরা পাজক 
তভই-ভভইয়া আজলা হইজলক। এই নিনখয়া োজখায়াললা ভয় 

লূক 2

যীশুর েমে (২:৭)
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খাইজলক। 10
 জযেলা স্ব�্য িূত উমাক কইজলক, “ভয় ো খাে! 

মুই নতামার িাজি ভাল্ খির নেয়া আইসেুং। এই খিরটা 
স�াজর িাজি মহা আেজন্র হইজি। 11

 জক্যজেো আনে মহারাো 
িায়ূজির �ঞ্জত নতামারলার মুনতিিাতার েমে হইজে। উয়ায় 
ভ�িাজের িাছাই করা রাো; উয়ায় মানলক। 12

 এই কতাটা 
নয সোং, নতামরা একটা নেন্ নিনখর পাজিে এই োকাে, 
ছাওয়াটাক কাপিত েজিয়া ন�ায়ালী ঘজরর নখারত নোজতয়া 
নথায়া হইজে।”

13
 পইলা স্ব�্য িূতটার ে�ত হঠাৎ কনর আজরা নম্যলা স্ব�্যিূত 

একজট হইজলক, আর উমরা স�ায় ভ�িাজের গুে�াে কনরর 
োন�জলক।
 14 সোতে ভ�িাজের েয় হউক! েয় হউক!

স্ব�্যত ভ�িাজের ন�ৌরি হউক,
আর এই দুনেয়াত উয়ার মজের মােনিলার োনন্ত হউক।

15
 স্ব�্য িূতলা উমারলাক ছানিয়া স্ব�্যত েনল ন�ইজলক, নযেলা 

োজখায়াললা একেে আজরক েেক কিার োন�জলক, “েল, 
হামরা তিৎজলজহম যাই। নয কতা পরভু হামাক কইজলক যায়া 
নিনখ!”

16
 োজখায়াললা পচ্-পজে যায়া মনরয়ম আর নযাজিজির 

ে�ত ন�ায়ালীর নখারত ছাওয়াটাক নোজতয়া নথায়া নিনখর 
পাইজলক। 17

 এই নিনখয়া ছাওয়াটার সম্বজধে নয কতা কওয়া 
হইজে নসই কতালা উমরা স�াজক কইজলক। 18

 ইমার কতা 
শুনেয়া স�ায় অোেক হইজলক। 19

 নকন্তুক মনরয়ম এই কতাটা 
মেত �াঁনথয়া আকুল হয়া ভানিিার োন�জলক। 20

 োজখায়াললাক 
নয্যংকনর কওয়া হইজে, অংকনর সউ� নিনখ শুনে ভ�িাজের 
মনহমার গুে�াে কনরজত কনরজত নভিার পাজলর ঐজট েনল 
ন�ইজলক।

লূক 2
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* ২:২১ নলিীয় িই ১২:৩ আনি পুস্তক ১৭:৯-১৪ * ২:২১ লূক ১:৩১ মনথ 
১:১৮-২১ * ২:২২-২৪ নলিীয় িই ১২ অধ্যায় ন�াটায় পি। * ২:২২-২৪ 
এক নোিা ঘুঘু সঁজপ নিওয়াজত িুিা যায় নয নযাজিি আর মনরয়ম �রীি 
আনছজলক। নলনিয় িই নিখ, ১২:৮। 

21
 ছাওয়া েজমের আঠ নিে পাছত পনিত্র নযহূিী োতীর প্রনতটা 

নে্যংরা ছাওয়ার নিহাত ভ�িাজের নেন্ নিয়া োম নথায়া হয়। * 
আর এজক োকাে কনর মনরয়জমর ছাওয়াটার োম নথায়া হইজলক, 
“যীশু”। নক্যজেো মনরয়ম �াওভানর হিার আ�ত স্ব�্য িূত এই 
োমটা থুইজে। *

নেনমজয়াে আর হান্না যীশুক নিনখয়া ভ�িাজের গুে�াে কনরজলক
22-24

 মহাপুরুি নমানের নিধাে মজত নযহূিীলার ছাওয়া েজমের 
পাছত শুন্ হিার একটা অনুঠিাে করা হয়। * এই োকাে কনর 
পরভুর নিধাে মানেিার িাজি মনরয়ম আর নযাজিি এক নোিা 
ঘুঘু আর এক নোিা কইতর িনল নিিার িাজি নযরূোজলম 
িেং�নত মনন্রত ন�ইজলক। * এইলা ছািাও পরভুর নিধােত 
নেখা আজছ, নকাে নিনটছাওয়ার পইলা নে্যংরা ছাওয়া েমে 
হইজল পরভুজট সঁজপ নিিার োন�জি। এই নিধাে মানেিার িাজি 
মনরয়ম আর নযাজিি নযরূোজলম ন�ইজলক।

25
 ঐ সমায় নযরূোজলমত নেনমজয়াে োজমর একেে মােনি 

আনছজলক। উয়ায় সাধু আর ভ�িাে ভতি। ভ�িাে নকাে নিে 
ইজ্াজয়লী মােনিলার দুুঃখ িূর কনরজি, এই িাজি উয়ায় িাঁজচে 
আনছজলক। পনিত্র আত্া উয়ার সাথত নছজলক। 26

 পনিত্র আত্া 
উয়াক আশ্বাস নিনেজলক নয, পরমপরভু ভ�িাজের িাছাই করা 
রাোটাক ো নিনখজল নেনমজয়াে মনরজি ো।

27
 জসই নিে নেনময়েক ভ�িাজের আত্া োলো কনর নেয়া 

ন�ইজলক নযহূিীলার িেং�নত মনন্রত। আর এজকই নিজে যীশুর 

লূক 2
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িাপ-মাও শ্ী নমানের নিধাে মজত নযইলা করা িরকার নসইলা 
কনরর িাজি কাঁেুয়া ছাওয়া যীশুক নেয়া ঐ মনন্রত ন�ইজলক। 
28

 নেনমজয়াে কাঁেুয়া যীশুক নকালাত নেয়া ভ�িােক ধন্যিাি 
নিয়া কইজলক।
 29 “জহ পরভু! এলা নতার িাইক্য মতে

নতার এই িাসক োনন্তজত নিিায় নি!
 30-31 জক্যজেো সউ� োনতর েখুর আ�ত

তুই নয মুনতিিাতাক নপ্যজঠয়া নিনেস,
উয়াক মুই নেজের েখু নিয়া নিনখর পালুং।

 32 অইন্য োনতর মেত আজলা নিিার িাজি আইসজে।
নতার ইজ্াজয়লী োনতর এইটা ন�ৌরজির নিিয়।”

33
 নেনমজয়াে ছাওয়াটার নিিয় নযইলা কইজলক, এইলা শুনেয়া 

ছাওয়াটার িাপ-মাও অোেক হইজলক।
34
 ইয়ার পাছত নেনমজয়াে উমাক আশুি্যাি কনরজলক আর 

যীশুর মাওকও কইজলক,
ভ�িাে আ�জত এইটা নথর কনর থুইজে, এই ছাওয়াটার 

মইজ্া নিয়া নম্যলা ইজ্াজয়লী মােনি মুনতি পাজি, আজরা 
নম্যলা ইজ্াজয়লী মােনি োে হইজি। আর উয়ায় একটা এই 
োকাে নেন্ হইজি নয, নম্যলা মােনির েখুর তিরী হইজি। 
35

 ইয়াজত নম্যলা মােনির অন্তজরর ন�াপে নেন্তা ভািো 
নিনরয়া আনসজি। আর মনরয়ম তুইও িম্ থুইস কাটার 
গুতার োকাে কনর নতার মেত দুুঃখ কষ্ নিজি।

36-37
 ওজটজকাো হান্না োজম একেে নিনটছাওয়াও আনছজলক। 

উয়ায় ভ�িাজের খিনরয়া, আজরা আজের গুনষ্র পেূজয়জলর 
নিনট। আর এলা উয়ার িয়স েুরানে হয়া ন�ইজে; নিয়াও করার 
পাছত সাত িছর খানল নসায়ামীর সাথত ঘর সংসার কনরজে। 
হান্নার নসায়ামী মরার পাছত উয়ায় নিধুয়া হয়া িেং�নত মনন্র 

লূক 2
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ছানিয়া নকােজঠ যায় োই, খানল উপাস প্রাথ্যো কনরয়া নিে রানত 
ভ�িাজের নসিা কনরর ধরজে।

38
 নঠক ঐ সমায় নয্যলা নেনমজয়াে নযাজিি আর মনরয়ম কতা 

কিার ধরজে, হান্না নযেলা ভ�িাজের ধন্যিাি কনরর োন�জলক। 
আর যায় যায় নযরূোজলজমর মুনতির িাজি িাজচে আনছজলক, 
উমারলাক ছাওয়াটার সমজধে কিার োন�জলক, “মুনতিিাতা 
আইসজে!”

39
 পরমপরভুর নিধাে মজত নযইলা করা িরকার সউজ� 

কনরয়া নযাজিি মনরয়ম উমরা নেজের �ঞ্জত �ালীজলর োসরত 
ন�রামত নিনর আনসজলক। 40

 কাঁেুয়া ছাওয়া যীশু িি হইজত 
হইজত েনতিিাে আজরা খুি জ্ােী-গুেী হিার োন�জলক। উয়ার 
উপরত ভ�িাজের আশুি্যাি আনছজলক।

িাজরা িছজরর যীশু িেং�নত মনন্রত
41
 মুনতি নভাে পাি্যজের সমায় যীশুর মাও িাপ পনতি িছর 

নযরূোজলম যায়। 42
 যীশুর িয়স নয্যলা িাজরা িছর, নযেলাও 

উমরা রীনত-েীনত মতে মুনতি নভাে পাি্যেত ন�ইজলক। 
43

 পাি্যজের নযেিত নয্যলা উমরা িানি নিনর আনসর ধরজলক, 
নযেলা যীশু নযরূোজলমত রয়া ন�ইজলক। নকন্তুক উয়ার মাও িাপ 
নকাে নকছুই োনের পাইজলক ো। 44

 উমরা মজে কনরজলক নয, 
হয় নতা সঙ্ী-সাথীর ে�ত আজছ, এই মজে কনরয়া এক নিজের 
ঘাটা হাটার পাছত সঙ্ী-সাথী, সা�াই-জসাজিাজরর মইজ্াত 
যীশুক খুনেিার োন�জলক। 45

 নকন্তুক নিনখর ো পায়া উমরা 
োন্াইজত োন্াইজত আজরা নযরূোজলমত েনল ন�ইজলক।

46
 নতে নিে পাছত উয়াক িেং�নত মনন্জরর ওজটজকাো 

খুনেয়া পাওয়া ন�ইজলক। উয়ায় ধম্য গুরুলার সাথত িনসয়া 
উমার কতা শুনেিার ধরজে। আজরা উমাক প্রশ্ন পুনছর ধরজে। 

লূক 2
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* ২:৪৮ নতার িািা — নযাজিি মনরয়জমর নসায়ামী হিার িাজি সামানেক নেয়জম 
যীশুর িাপ আনছজলক। নকন্তুক েমে িাতা িাপ আনছজলক ো, নিখ লূকা 
১:৩০-৩৮। 

47
 যায় যায় যীশুর কতা শুনেজলক স�ায় উয়ার িুন্ নিনখয়া আজরা 

উয়ার সনঠক উতির শুনেয়া অোেক হইজলক। 48
 জয্যলা উয়ার 

িাপ-মাও উয়াক নিনখর পাইজলক, উমরাও অোেক হইজলক। 
উয়ার মাও পুনছজলক, “নকজর িাউ! নক্যজে তুই এই োকাে 
কনরলু? নতার িািা * আর মুই ি্যাকুল হয়া খুনেিার ো�নে।”

49
 যীশু উমাক কইজলক, “নতামরা নক্যজে নমাক খুনেিার 

ো�জেে? নতামরা কী োজেে ো? নমাক নমার িাজপর িানিত 
রওয়ার োন�জি।” 50

 নকন্তুক যীশু নযইলা কইজলক, নসইলার 
মাজে উমরা িুনের পায় োই।

51
 ইয়ার পাছত যীশু উমার সাথত োসরত ন�রামত নিনর 

আনসজলক। আর িাপ-মাওজয়র িা্ হয়া থানকজলক। উয়ার 
মাও এই কতালা মেত থুইজলক। 52

 আর এনিয়া যীশু মােনি 
আজরা ভ�িাজের আশুি্যাজি িয়জস জ্াজে িি হিার োন�জলক।

িীক্ষা িাতা নযাহজের নঢালাই 
(মনথ ৩:১-১২; মাক্য ১:১-৮; নযাহে ১:১৯-২৮)

3  এই কালটা হইজলক নরাজমর মহারাো নতনিনরয়াস 
আ�াজস্তর পজেজরা িছর োসজের সমায়। ঐ সমায়,

নযহূিীয়া প্রজিজের রাে্যপাল পন্তীয় পীলাত
আর �ালীল প্রজিজের োসেকত্যা নহজরাি,
নযতুনরয়া আর ত্রাজখােীনতয়া প্রজিজের োসেকত্যা 

নহজরাজির ভাই নিনলপ,
অনিলীেী প্রজিজের োসেকত্যা আনছজলক লুিানেয়া।

 2 আর নযহূিীলার মহাপনডিত হােে আর কাইিা আনছজলক।

লূক 2 ,  3
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* ৩:৩ ভ�িাজের খিনরয়া নযাহে একেেক েিীর েলত নডাজিয়া টপকনর 
উজঠয়া িীক্ষা নিজলক। এই অনুঠিাজের মাজে, মরা পাপী েীিেটা ধুইয়া মােনিটা 
শুন্ হয়া েয়া েীিেত নসান্াইজলক। গ্ীক ভািাত এই অনুঠিাজের োম 
“িানতিস্ম”। 
* ৩:৬ নযোইয় ৪০:৩-৫ 

নঠক এই সমায় সখনরয়র নিটা নযাহেক নেধয়ুা পাথারত ভ�িাে ভাল্ 
খিরটা োোইজলক। 3 উয়ায় যি্যে েিীর োইজরা পাজকর মােনিলারজট 
প্রোর কনরজলক, “নতামরা ক্ষমা পািার িাজি পাজপর ঘাটা হাজত মে 
নিরাে আর নেন্ নহসাজি েল নিয়া িীক্ষা নেে। * 4 ভ�িাজের আজ�র 
কাজলর খিনরয়া নযোইয় নযই োকাে কনর নেনখজে,

একেে নেধুয়া পাথারত নেনকনরয়া কিার ো�জে,
পরমপরভু আনসিার িাজি মজের ঘাটা নঠক কর!

ঘাটাটা নসাো কর!
 5 সউ�লায় খাল মঞ্জা হইজি,

পাহাি পি্যত সমাে করা হইজি,
নটনরয়া নভ্যজকরা ঘাটা নসাো করা হইজি,

নহটা উো ঘাটা সমাে করা হইজি।
 6 ভ�িাে মােনিক মুনতি নিিার িাজি যাক নপঠাইজছ,

উয়াক সউ� োনতর মােনি োনেয়া নিনখর পাজি।” *
7
 জযাহে নম্যলা নভজরর মােনির মইজ্াত ধজম্যর প্রোর কনরর 

োন�জলক। নযেলা নম্যলা মােনি েল নিয়া িীক্ষা নেিার িাজি 
নযাহজেরজট আনসজলক। আর নযাহে উমাক কইজলক,

নকজর! কাল সাজপর গুনষ্! ভ�িাজের নয নিোর নতামার 
উপরত োনম আনসর ধরজে, এইটার হাত থানক পাজলয়া 
িনতিিার কায় নতামাক নেতো নিজলক? 8

 জতামাক প্রমাে 
কনর নিজখয়া নিিার োন�জি, নয নতামরা পাজপর ঘাটা থানক 
মে ঘুরাইজেে। আর এই কতা ো কন্ নয, অরিাহাম নতামার 

লূক 3
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* ৩:১২ নযহূিী মােনিলা মজে কজর নয নরাজমর এই মাসুল আিায়কারী, ইমরা 
অন্যায় কনর মাসুল আিায় কজর, আজরা নরাজমর নিয়া মহারাোর নসিা কজর। 
এই িাজি নযহূিী সমাজের মােনিলা স�ায় এই মাসুল আিায়কারীক নঘে কজর। 
নযহূিীলা আজরা মজে কজর নয এই মাসুল আিায়কারী নেজের োনতর প্রনত 
নিশ্বাসঘাতকতা কজর। 

নেৌদ্দগুনষ্র। ভ�িাে নতা এই নেলগুলা থানক অরিাহাজমর িাজি 
ছাওয়া নসজ্ে কনরর পাজর। 9 নিোজরর িাজি �জছর নেপাত 
কুিাল এলাও োজ� নিওয়া আজছ। আর নযইলা �ছ ভাল্ িল 
নিজি ো ঐলা �ছক কানটয়া অগুেত নছািা নিওয়া হইজি।

10
 জযেলা নভজরর মােনিলা পুনছজলক, “তাইজল হামাক কী 

কনরর োন�জি?” 11
 জযাহে উমাক কইজলক, “যনি নতামার 

কাজরা দুইটা োমা থাজক তাইজল যার োমা োই উয়াক একটা 
নিও। আর যার খািার আজছ ঐলা ভা� কনর স�ায় খাও।”

12
 কজয়ক েে মাসুল আিায়কারী েল নিয়া িীক্ষা নেিার 

িাজি আনসজলক, আর উমরা নযাহেক পুনছজলক “হাঁ িাজহ গুরু, 
হামাক কী কনরর োন�জি?” *

13
 জযাহে উমাক কইজলক, “নতামার সততা নিখাে, নরামীয় 

সরকাজরর আইেত নযই োকাে কনর আজছ, নসই োকাে কনর 
মাসুল নেে। নিেী নিেী মাসুল আিায় ো কজরে।”

14
 কয়েে তসন্যও পুনছজলক, “এলা তাইজল হামারলাক কী 

কনরর োন�জি?” নযাহে কইজলক, “অন্যায় কনর নিাি নিজখয়া 
িা েুলুম কনর কাজরাজট থানক নকছু আিায় কজরে ো, আর 
নতামরা যতজকাো নিতে পাে অতজকাোজত মে খুনে নথাে।”

15
 সউ� মােনিলা খুি আো নেয়া মজে মজে ভানির োন�জলক 

নয, নযাহজে িুনি িাছাই করা রাো। 16
 এমে সময় নযাহে 

উমারলাক স�াজক কইজলক, “মুই নতা নতামারলাক �াও নধাজয় 
িীক্ষা নিিার ধরেুং, নকন্তুক যায় নমার থানকও মহাে, উয়ায় 

লূক 3
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* ৩:১৬ গুরু যীশুর অনুসরে যায় কজর, উমাক পনিত্র আত্ার িীক্ষা নিয়া, েয়া 
কনর ভ�িাজের মােনি িাজেয়া নেে নিজলক। (মনথ ৩:১১; নযাজয়ল ২:২৮) 

* ৩:১৭ যায় যায় পাজপর ঘাটা থানক মে নিনরয়া যীশুক গ্হে কনর পনিত্র 
আত্ার িীক্ষা নেয়, উমরালা মুনতি পাজি। নকন্তুক যায় যায় পাপত ডুনিয়া 
থানকজি, উমারলাক অগুেত নছািা নিয়া মারা হইজি। (মনথ ১০:২৮; মাক্য 
৯:৪৩, ৪৫, ৪৭; লূক ১০:১৫; ১২:৫) 

আনসর ধরজে। উয়ায় এমে একেে মহাপুরুি, উয়ার েুতার 
নিতা খুনল নিিারও নযা�্যতা নমার োই। উয়ায় নতামার অন্তর 
আত্া শুন্ কনরর িাজি পনিত্র আত্ার অগুে নিয়া নতামারলাক 
িীক্ষা নিজি। * 17

 উয়ায় নখালাে থানক িসজলর ভুনস পনরস্ার 
কনরর িাজি ততনর হয়া আজছ। িাতাস নিয়া একপাজক ভুনস 
অইন্য পাজক িসল যুিা কনর, িসল ন�ালাত তুনলজি। তার 
পাছত নভরার অগুেত নেয়া যায়া ভুনস নছািা নিজি। * ওই অগুে 
নকাে নিেও নেনিিার ো হয়।”

18
 জযাহে োো োকাে উপজিে আর উৎসাহ নিয়া মােনিলারজট 

ভাল্ খির প্রোর কনরর োন�জলক। 19
 জযাহে োসেকত্যা 

নহজরাজির নিরুজ্ নেন্া কনরজলক নক্যজেো নহজরাি উয়ার 
নিৌনি নহজরানিয়াক নিয়াও কনরজে, আরও োো োকাে নিয়া 
কাম কনরজে। এই িাজি নযাহে উয়ার নেন্া কনরজলক। 20

 জযেলা 
নহজরাি নক কনরজলক? নযাহেক িন্ী কনর হােজতাত থুইজলক। 
ইয়াজত নহজরাজির অইন্য সউ� নিয়া কাজমর ে�ত এই নিয়া 
কামটাও নযা� হইজলক।

পরভু যীশুও নেয়ম পূরে কনরিার িাজি িীক্ষা নেজলক 
(মনথ ৩:১৩-১৭; মাক্য ১:৯-১১)

21
 একনিে নযাহে নভজির মােনিলাক েল নিয়া িীক্ষা নিিার 

ধরজে, আর ঐ সমায় যীশু নেজেও িীক্ষা নেজলক। িীক্ষার পাছত 

লূক 3
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যীশু নয্যলা প্রাথ্যো কনরর ধরজে নযেলা ি্যাওয়া দুই িাইল্া হয়া, 
স্বজ�্যর দুয়ার খুনল ন�ইজলক। 22

 আর নযেলা কী হইজলক? নযেলায় 
নযেলায় পনিত্র আত্া কইতজরর ঢক ধনরয়া উয়ার উপরা োনম 
আনসজলক। আর স্ব�্য হাজত এই কতা নোো ন�ইজলক, “তুইজয় 
নমার নিটা, নমার মজের একেে। নতার উপর মুই খুনে আছং।”

নেৌদ্দ গুনষ্র তানলকা
23
 পরায় নত্রে িছর িয়স কাজল যীশু গুরু হয়া প্রোর কনরর 

শুরু কনরজলক। নকন্তুক যীশুর েজমের পাছত নযাজিজি উয়াক 
মােনি কজর, এই িাজি সমাজের স�ায় োজে যীশু হইজলক,

নযাজিজির নিটা,

লূক 3

পরভু যীশুও নেয়ম পূরে কনরিার িাজি িীক্ষা নেজলক (৩:২২)
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নযাজিি এনলর নিটা,
 24 এনল মতিজতর নিটা,

মতিত নলনির নিটা,
নলনি মনকির নিটা,

মনকি যান্নাজয়র নিটা,
যান্নায় নযাজিজির নিটা,

 25 জযাজিি মতিনথজয়র নিটা,
মতিনথয় আজমাজির নিটা,

আজমাি েহূজমর নিটা,
েহূম ইষ্নলর নিটা,

ইষ্নল েন�র নিটা,
 26 েন� মাজটর নিটা,

মাট মওনথজয়র নিটা,
মওনথয় নেনমনয়র নিটা,

নেনমনয় নযাজিজখর নিটা,
নযাজিখ যূিার নিটা,

 27 যূিা নযাহাোর নিটা,
নযাহাো রীিার নিটা,

রীিা সরুব্ানিজলর নিটা,
সরুব্ানিল েল্ীজয়জলর নিটা,

েল্ীজয়ল নেনরর নিটা,
 28 জেনর মনকির নিটা,

মনকি অদ্দীর নিটা,
অদ্দী নকািজমর নিটা,

নকািম ইল্মািজমর নিটা,
ইলমািম এর নিটা,

 29 এর যীশুর নিটা,

লূক 3
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যীশু ইলীজয়িজরর নিটা,
ইলীজয়ির নযারীজমর নিটা,

নযারীম মওজতর নিটা,
মওত নলনির নিটা,

 30 জলনি নেনমজয়াজের নিটা,
নেনমজয়াে যূিার নিটা,

যূিা নযাজিজির নিটা,
নযাজিি নযােজমর নিটা,

নযােম ইনলয়াকীজমর নিটা,
 31 ইনলয়াকীম নমজলয়ার নিটা,

নমজলয়া নমন্নার নিটা,
নমন্না মতিজথর নিটা,

মতিথ োথজের নিটা,
োথে িাযূজির নিটা,

 32 িাযূি নযেজয়র নিটা,
নযেয় ওজিজির নিটা,

ওজিি নিায়জসর নিটা,
নিায়স সলজমাজের নিটা,

সলজমাে েহজোজের নিটা,
 33 েহজোে অম্ীোিজির নিটা,

অম্ীোিি অিমাজের নিটা,
অিমাে অনে্যর নিটা,

অনে্য নহজিরাজের নিটা,
নহজিরাে নপরজসর নিটা,

নপরস নযহূিার নিটা,
 34 নযহূিা যাজকাজির নিটা,

যাজকাি ইসহাজকর নিটা,

লূক 3
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ইসহাক অরিাহাজমর নিটা,
অরিাহাম নতরজহর নিটা,

নতরহ োজহাজরর নিটা,
 35 োজহার সরূজ�র নিটা,

সরূ� নরয়ুর নিটা,
নরয়ু নপলজ�র নিটা,

নপল� এিজরর নিটা,
এির নেলজহর নিটা,

 36 জেলহ তকেজের নিটা,
তকেে অি্যকিজির নিটা,

অি্যক্িি নেজমর নিটা,
নেম নোজহর নিটা,

নোহ নলমজকর নিটা,
 37 জলমক মথূজেলজহর নিটা,

মথূজেলহ হজোজকর নিটা,
হজোক নযরজির নিটা,

নযরি মহলজলজলর নিটা,
মহলজলল তকেজের নিটা,

 38 ভকেে ইজোজের নিটা,
ইজোে নেজথর নিটা,

নেথ আিজমর নিটা,
আিম ভ�িাজের নিটা।

েয়তাে-অসুর, পরভ ুযীশুক পাজপর িাজন্াত নিজলিার নেষ্া কনরজলক 
(মনথ ৪:১-১১; মাক্য ১:১২, ১৩)

4  1-2
 যীশুক ভ�িাজের পনিত্র আত্া ভরপুর কনরজলক। এই 

পনিত্র আত্া উয়াক োলো কনর যি্যে েিী হাজত নেধুয়া 

লূক 3 ,  4
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* ৪:৪ মােনি আনত্ক খািার খায়া, মাজে ভ�িাজের িাইক্য োনে-শুনে নিশ্বাস 
কনরজল, ইয়াজত অমৃত েীিে পায়। নবিতীয় নিিরে ৮:৩, নিখ। 
* ৪:৮ নবিতীয় নিিরে ৬:১৩ * ৪:১০ �ীতসংনহতা ৯১:১১ 
* ৪:১১ �ীতসংনহতা ৯১:১২ 

পাথারত নেয়া ন�ইজলক। ওজটজকাো েয়তাে-অসুর েনলিে নিে 
নলাভ োলসাত নিজলিার নেষ্া কনরজলক। এই েনলিে নিজের 
মইজ্াত যীশু নকছুই খাইজলক ো, এই িাজি যীশুক খুি নভা� 
োন�জলক।

3
 েয়তাে-অসুর যীশুক কইজলক, “তুই যনি ভ�িাজের নিটা 

হইস, তাইজল এই নেলটাক রুনট হিার কুঃ।” 4 যীশু উতির নিজলক, 
“পনিত্র োস্ত্ররত নেখা আজছ, মােনি খানল রুনটজত িজতি ো। *”

5
 তার পাছত েয়তাে-অসুর যীশুক উো ো�াত নেয়া ন�ইজলক, 

আর নেনমজির মইজ্ ে�জতর সউ� রাইে্য উয়াক নিখাইজলক। 
6
 উয়ায় যীশুক কইজলক, “মুই নতাক সউ� রাইে্যলার ন�ৌরি 

আর োসে কনরর অনধকার নিম। নক্যজেো এইলা নমাক নিওয়া 
হইজে। নমার ইচ্া যাজক নিিার োং তাজক নিিার পাং। 7 এলা 
তুই যনি নমাক ভনতি কনরস, তাইজল এইলা নতাজর হইজি।” 
8
 যীশু নযেলা উতির নিজলক, “োস্ত্ররত নেখা আজছ, পরমপরভুই 

নতার ভ�িাে। খানল উয়াজক পূো কনরিু, আর উয়াক নসিা 
কনরিু।” *

9
 ইয়ার পাছত েয়তাে-অসুর যীশুক নযরূোজলজমর িেং�নত 

মনন্জরর উো েূিাত নেয়া ন�ইজলক, আর কইজলক, “তুই যনি 
ভ�িাজের নিটা হইস তাইজল নেোত িাঁপাও। 10

 জক্যজেো 
পনিত্র োস্ত্ররত এইটাও নেখা আজছ, ভ�িাে উয়ার স্ব�্য িূতলাক 
নতাক রক্ষা কনরর িাজি আজিে নিজি। * 11

 এই োকাজো নেখা 
আজছ নয, তুই নয্যলা উো হাজত নেোত পনরিু নযেলা স্ব�্য িূতলা 
নতাক নোট ো োন�িার িাজি নকালাত তুনল নেজি।” * 12

 যীশু 

লূক 4
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* ৪:১৫ এই উপাসো ঘরত নযহূিী মােনিলা প্রাথ্যো, োস্ত্র পাঠ, সভা সনমনতর 
িাজি েজিা হিার ধরনছজলক। 
* ৪:১২ নবিতীয় নিিরে ৬:১৬ 

কইজলক, “োস্ত্ররত নেখা আজছ, পরমপরভু ভ�িােক তুই 
যাোই ো কনরস। *”

13
 এই োকাে কনর েয়তাে-অসুর যীশুক সউ� োকাে নলাভ 

োলসার িাজন্াত নিজলিার নেষ্া নযেি কনরজলক। নযেলা 
আজরা সুজযা� খুনেিার িাজি যীশুক ছানিয়া েনল ন�ইজলক।

যীশু মােনিলাক নেক্ষা নিিার োন�জলক 
(মনথ ৪:১২-২৭; মাক্য ১:১৪, ১৫)

14
 ইয়ার পাছত যীশু ভ�িাজের আত্ার ক্ষমতার োলোয় 

�ালীল প্রজিেত নিনর আনসজলক। ঐ অঞ্চজলর সউ� ো�াজত 
উয়ার খির ছিা-ছনি হয়া পনিজলক। 15

 জম্যলা উপাসো ঘরত 
নেক্ষা নিজত নিজত স�ায় উয়ার গুে�াে কনরর োন�জলক। * 
16

 ইয়ার পাছত যীশু নযজটজকাো ছাওয়া কাল কাটাইজে, ঐ 
োসরত ন�রামত ন�ইজলক। উয়ায় নেজে সউ� সমায় নযইলা 
নেয়ম েীনত কজর, ঐ োকাে কনর পনিত্র নেরাজের নিে উপাসো 
ঘরত ন�ইজলক, আর ওজটজকাো সোতে োস্ত্র পনিিার িাজি 
খািা হইজলক। 17

 আজ�র কাজলর ভ�িাজের খিনরয়া, যার 
োম নযোইয়, উয়ার নেখা োস্ত্রখাে যীশুক নিওয়া হইজলক। 
নযেলা নমাজি নথায়া োস্ত্রখাে নম্যজলয়া পনির োন�জলক, আর 
ওজটজকাো নেখা আজছ,
 18 পরমপরভু ভ�িাজের আত্া নমার সাথত আজছ,

নমাক িাছাই কনরয়া িানয়ত্ব নিজে,
যাজত িীে দুুঃখীলারজট ভাল্ খির,
িনন্ মােনিলারজট মুনতির কতা,

লূক 4
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* ৪:১৯ নযোইয় ১১:২; ৬১:১-২ 

কাো মােনিলা নিনখর পাজি,
এই কতা নোজের িাজি নমাক নপ্যঠাইজে।
যাতো পাওয়া মােনিলাক ছাজিয়া আনেিার,

 19 আজরা এই কতা নঢালাই নিিার িাজি নমাক নপ্যঠাইজে নয,
এলা পরমপরভ ুভ�িাজের আশুি্যাি পািার সমায় আনসজে। *

20
 ইয়ার পাছত োস্ত্রখাে নমাজিয়া উপাসো ঘজরর একেে 

নসিাকারী মােনির হাতত নিয়া মােনিলাক নেক্ষা নিিার 
িাজি িনসজলক। আর ওজটকার স�ায় অোেক হয়া যীশুর 
নভনত একনধজন্ নিনখর োন�জলক। 21

 জযেলা যীশু কইজলক 
“সোতে পনিত্র োজস্ত্রজরর কতা আনে নতামরালা শুেজত কাজল 
পূরে হইজে।”

22
 স�ায় যীশুর মুজখর মধুর কতা শুনেয়া গুে�াে কনরয়া অোেক 

হয়া কিার োন�জলক, “আজর! ইয়ায় নযাজিজির নিটা ো কী?”
23
 যীশু উমারলাক কইজলক,

নতামরা হয়জতা নেশ্চয় এই ন্াকটা কজিে, নহ ডাতিার 
নেেজক ভাল্ কর। কিরোহূজমাত নযইলা কাম করার কতা 
শুেনে, ঐলা নতার নেজের ন�রামত কনরয়া নিখাও। 24

 মুই 
নতামারলাক নকন্তুক সোং কিার ো�েুং, নেজের ন�রাজমর 
মােনিলা ভ�িাজের নকাে খিনরয়াক মানে নেিার পায় ো।

25
 আর এইটাও সোং নয, আজ�র কাজলর খিনরয়া 

এনলয়র সমায় সাজি নতে িছর ইজ্াজয়ল নি্যেত ি্যাওয়ার 
িি্যে হয় োই, নসই িাজি ঐ নি্যেত খুি মঙ্া নিখা 
নিনেজলক। আর নেশ্চয় ঐ সমায় ইজ্াজয়ল নি্যেত নম্যলা 
নিধুয়া আনছজলক। উমার স�াজর সাহাজয্যর িরকার। 
26

 নকন্তুক এনলয়ক নেজের নি্যজের নকাে নিধুয়ার ওজটজকাো 

লূক 4
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ো নপ্যজঠয়া, খানল নপ্যঠাইজে সীজিাে প্রজিজের সানরিত 
ন�রাজমর এক নিধুয়া নিনটছাওয়ারজট। 27

 আজরা নিজখে 
ভ�িাজের আজ�র কাজলর খিনরয়া ইলীোর সমায়, ইজ্াজয়ল 
নি্যেত নম্যলা কুঠিরু�ী আনছজলক, নকন্তুক নসনরয়া নি্যজের 
োমােক ছািা আর কাজ�াজকা শুন্ কনর ভাল্ করা হয় োই।

28
 এই কতা শুনেয়া উপাসো ঘজরর স�ায় রাজ� অগুে হয়া 

ন�ইজলক। 29
 আর উমরা উনঠয়া স�ায় যীশুক �জঞ্জর িাইরাত 

নঠনলয়া নেয়া ন�ইজলক। এই �ঞ্জটা পাহাজির উপরত আনছজলক। 
নঠনলজত নঠনলজত উয়াক উো খািা পাহাজির নযেি পাজক নেয়া 
ন�ইজলক, যাজত পাহাজির মাথা থানক নেোত নিজল নিিার পাজর। 
30

 নকন্তুক যীশু মােনির নভজরর নভনতরা নিয়া েনল ন�ইজলক।

যীশু একেে অপজিিতা ধরা মােনিক ভাল্ কনরজলক। 
(মাক্য ১:২১-২৮)

31
 ইয়ার পাছত যীশু �ালীল প্রজিজের কিরোহূম োজমর �ঞ্জত 

ন�ইজলক। আর ওজট নেরাজের নিজে যীশু মােনিলাক নেক্ষা নিিার 
োন�জলক। 32

 আর উয়ার নেক্ষার কতা শুনেয়া মােনিলা অোেক 
হইজলক, নক্যজেো উয়ার িাইক্যত ভ�িাজের ক্ষমতা আনছজলক।

33
 আর ঐ উপাসো ঘরত অপজিিতা ধরা একটা মােনি 

আনছজলক। উয়ায় নেনকনরয়া কইজলক, 34
 “হাঁ িাজহ োসরত 

ন�রাজমর মহাে যীশু! হামার ে�ত নতামার কীজসর িরকার? 
নতামরা কী হামারলাক োে কনরিার আইসজেে? মুই োেং 
নতামরা কায়, নতামরা নতা ভ�িাজের নসই পনিত্র েে!”

35
 আর নযেলা যীশু অপজিিতাটাক ধমক নিয়া কইজলক, 

“নিত কনর রুঃ! আর উয়ার নভনতরা হাজত এলায় িাইর হয়া 
যাুঃ।” নযেলায় নযেলায় স�াজর আ�ত অপজিিতাটা মােনিটাক 
আছজি নিজলয়া নিয়া নিনর ন�ইজলক, মােনিটার নকন্তুক নকাে 

লূক 4
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ক্ষনত হইজলক ো। 36
 এই নিনখয়া স�ায় অোেক হয়া নেজের 

মইজ্াত কওয়া-কনয় কনরিার োন�জলক, “আজর, এইটা কী 
োকাজের কতা! ভ�িাজের অনধকার আর ক্ষমতা নিয়া হুকুম 
নিজত কাজল অপজিিতালা নিনরয়া েনল যায়।” 37

 ঐ অঞ্চজলর 
োইজরা পাজক যীশুর কতা ছিা-ছনি হয়া পনিজলক।

38
 যীশু উপাসো ঘর হাজত নিনরয়া নেজমাজের িানিত ন�ইজলক। 

ওজটজকাো নেজমাজের োশুনর খুি জ্বরত ভুন�িার োন�জে। আর 
উমরা কাউলা-কাউনল কনর কিার োন�জলক, যাজত যীশু উয়াক 
ভাল্ কনর নিয়। 39

 জযেলা নেজমাজের োশুনি ি�লত যায়া জ্বরক 
ধমক নিজত কাজল জ্বর ছানিয়া ন�ইজলক, আর নযেলায় নিছাো 
হাজত উনঠয়া উমার িাজি খািাজরর নযা�ার কনরর োন�জলক।

40
 জয্যলা নিলা নডািং নডািং সমায় হইজলক, নযেলা মােনিলা 

উমার িধেুিাধেি, সা�াই-জসাির যায় যায় নম্যলা োো োকাে 
অসুজখাত ভুন�িার ধরনছজলক, উমারলাক স�াজক যীশুর ি�লত 
আনেজলক। নযেলা যীশু স�াজক হাত নিয়া োনরয়া ভাল্ কনরজলক। 
41

 জম্যলা মােনির নভনতরা থানক অপজিিতালাক নখ্যিাইজলক। 
আর ঐ অপজিিতালা নেনকনরয়া কিার োন�জলক, “নতামরায় 
নতা ভ�িাজের নিটা!” যীশু নয ভ�িাজের িাছাই করা রাো 
অপজিিতালা োনের পাইজে। এই িাজি যীশু িাজিজরয়া উমার 
মুখ িন্ কনর নিজলক।

42
 যীশু খুি সাকাজল ঐ �ঞ্জটা ছানিয়া নেধুয়া পাথারত েনল 

ন�ইজলক। আর এই নভজরর মােনিলা যীশুক ো পায়া, নম্যলা 
ো�াত োন্াইজত োন্াইজত উয়াক পাইজলক। আর উয়াক 
পাইজত কাজল, যািার নিিার োইজলক ো। 43

 যীশু নযেলা 
উমারলাক কইজলক, “ভ�িাজের োসে ি্যিথিার এই ভাল্ খির 
নমাক আজরা নম্যলা ো�াত প্রোর কনরর োন�জি, নক্যজেো 
ভ�িাে এই িাজি নমাক নপ্যঠাইজে।”
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* ৫:১ �ালীল সা�জরর আজরক োম হইজলক ন�জেিরৎ। 

44
 ইয়ার পাছত যীশু এই োকাে কনর নযহুনিয়া প্রজিজের নম্যলা 

উপাসো ঘরত যায়া প্রোর কনরর োন�জলক।

যীশু পইলা নেষ্যলাক নড্যকাইজলক 
(মনথ ৪:১৮-২২; মাক্য ১:১৬-২০)

5  একনিে যীশু �ালীল সা�জরর পারত খািা হয়া প্রোর 
কনরর ধরজলক, আর ভ�িাজের িাইক্য শুনেিার িাজি 

নম্যলা মােনি োইজরা পাজক ঠাসা-ঠানস নভি কনরজলক। * 2 ঐ 
সমায় সা�জরর পারত যীশু দুইখাে োও নিনখর পাইজলক, আর 
োলুয়ালা োও হাজত োনময়া োল ধুিার ো�জে। 3 একখাে োও 
আনছজলক নেজমাে োজম একেে মােনির। যীশু ঐ োওত উনঠয়া 
নেজমােক কইজলক, “িয়া কনরয়া োওখাে ডাঙ্া থানক খানেক 
িূরত নেও।” আর উয়ায় োওজয়াত িনসয়া নভজরর মােনিলাক 
নেক্ষা নিিার োন�জলক।

4
 যীশুর নেক্ষা নিওয়া নযেি হয়া নেজমােক কইজলক, “োওখাে 

�ভীর েলত নেয়া েল, আর মাছ িাজন্িার িাজি নতামরালা 
ছানপ োল নিলাও।” 5

 নেজমাে কইজলক, “নহ গুরু, ন�াটায় 
রানত োল নিজলয়া একটা মাছও পাই োই, নকন্তুক নতামরা 
কইজছে িুনলয়া মুই আজরকিার োল নিলাইম।”

6
 আজর িাুঃ! নয্যলা উমরা োল নিলাইজলক নযেলা এতলা 

মাছ োলত িানন্জলক নয, মাজছর ভরায় োল নছনিয়া যািার 
োকাে হইজলক। 7 জযেলা উমাক সাহায্য কনরর িাজি, হাত নিয়া 
ইনেরা কনরয়া অইন্য োওজয়র োলুয়া সাথীলাক নড্যকাইজলক। 
সাথীলা আনসয়া স�ায় এক সাজথ দুইখাে োওত এতলা মাছ 
তুনলজলক নয, োও দুইখাে ডুনি যািার োকাে হইজলক। 8 এই 
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ঘটো নিনখয়া নেজমাে যার আজরকটা োম হইজলক নপতর, উয়ায় 
যীশুর ঠ্যাংএর আ�পাজক হাংকুিা পানিয়া, কিার োন�জলক, 
“নহ পরভু! মুই েঘন্য পাপী মােনি, নমার এজটজকাো আইজসে 
ো।” 9 জক্যজেো োলত এতলা মাছ িানন্জে এই নিনখয়া নেজমাে 
আর উয়ার সাথী স�ায় অোেক হইজলক। 10

 নেজমাজের ি্যিসার 
ভা�ীিার যাকি আর নযাহে (যার িাজপর োম নসিিয়), উমরাও 
নিনখয়া অোেক হইজলক। যীশু নেজমােক কইজলক, “ভয় ো 
খাইস নেজমাে! এতনিে নতা তুই মাছ ধনরনেস, এলা হাজত তুই 
নমার নেষ্য িাজের িাজি মােনিক ধনরিু।”

11
 ইয়ার পাছত উমরা োওখাে ডাঙ্াত আনেয়া সউ� ছানিয়া 

যীশুর পাজছ পাজছ যািার োন�জলক।

দুইেে অসুনকয়া মােনিক ভাল্ কনরজলক 
(মনথ ৮:১-৪; ৯:১-৮; মাক্য ১:৪০-২:১২)

12
 এক নিে যীশু একটা ন�রামত আনসজলক, আর ঐ ন�রামত 

একটা কুষ্ রু�ীও আনছজলক। উয়ার ন�াটায় নিহাত কুষ্ হইজে। 
রু�ীটা আনসয়া যীশুর ঠ্যাং-ওত হাংকুিা পানি পনরজলক আর 
কাউলা-কাউনল কনর কিার োন�জলক, “মানলক! নতামার যনি 
ইচ্া হয়, তাইজল নমাক শুন্ কনর অসুখ থানক ভাল্ কনর নিিার 
পাে!”

13
 যীশু উয়ার �াও োনিয়া কইজলক, “মুই এই োকাে োং, 

তুই শুন্ হয়া ভাল্ হুঃ।” আর উয়ার �াও োনিজত কাজল ভাল্ 
হয়া ন�ইজলক। 14

 জযেলা মােনিটাক পরামে্য নিয়া কইজলক, 
“এই কতাটা তুই কাজ�াজক কিু ো। তুই যায়া িামেক সতক্য 
হিার িাজি নতার নিহাখাে নিখাও। আর মহাপুরুি নমানের 
নিধাে মজত শুন্ হয়া নযইলা পূো করা িরকার, ঐলা কজরক। 
ইয়াজত মােনিলারজট সাক্ষী হইজি তুই শুন্ হয়া ভাল্ হইনেস।”

লূক 5



31

 

* ৫:১৬ অইন্য ভাল্ খিজরর োয়া লূজকর নেখা ভাল্ খিরত প্রাথ্যোর নিিয় নিনে 
নোর নিওয়া হইজে। নয্যলা যি্যে েিীত যীশুর উপরত পনিত্র আত্া োনম 
আনসজলক, নযেলাও যীশু প্রাথ্যো কনরর ধরজে, লূক ৩:২১। নকাে নকাে সমায় 
যীশু একলায় শুেোে ো�াত যায়া প্রাথ্যো কনরজলক, লূক ৫:১৬। িাজরা েে 
নেষ্য িাছাই করার আজ�াত ন�াটায় রানত প্রাথ্যো কনরজে, লূক ৬:১২। 
নেষ্যলাক পুে করার আজ�াত প্রাথ্যো কনরজে, লূক ৯:১৮। নেষ্যলাক প্রাথ্যো 
নেক্ষা নিওয়ার সমায় প্রাথ্যো কনরজে, লূক ১১:১। কষ্ ভুন�িার আ�ত প্রাথ্যো 
কনরজে, লূক ২২:৪৪। যীশু প্রাথ্যো কনরজত কনরজত মনর ন�ইজে, ২৩:৪৬। 
আজরা নিখ, মনথ ১১:২৫-২৮; নযাহে ১১:৪১-৪২; লূক ২২:৩২। 

15
 তাজ�া যীশুর কতা োইজরা পাজক ছিা-ছনি হয়া পনিজলক। 

উয়ার কতা শুনেিার িাজি, আর নেজের নেজের অসুখ ভাল্ হিার 
িাজি নম্যলা মােনি উয়ারজট আনসর ধরজে। 16

 নকন্তুক অজেক 
িার নভজির মােনির িাজি যীশু শুেোে ো�াত যায়া প্রাথ্যো 
কনরর োন�জলক। *

17
 একনিে যীশু নয্যলা নেক্ষা নিিার ধরজে, নযেলা িরীেী 

ধম্যগুরুলা আর পনডিত মােনিলা ওজটজকাো ি�লত িনসয়া 
আনছজলক। উমরা �ানলল প্রজিজের আর নযহূিীয়া প্রজিজের 
সউ� ন�রাম থানক আর নযরূোজলজমর �ঞ্জ থানক আইসজে। 
নসই নিে অসুনকয়া মােনিলাক ভাল্ কনরর িাজি পরমপরভু 
ভ�িাজের মহােনতি যীশুর মইজ্াত আজছ।

18
 জযেলা কয়েে মােনি িান�লা-জকতাত কনরয়া একটা নুলা 

রু�ীক উনিয়া আনেজলক। উয়ার েলা-জিরা কনরর ক্ষমতা 
অক্ষম হয়া ন�ইজে। যীশু নযই ঘরত িনসয়া আনছজলক, রু�ীটাক 
ঐজট নেয়া যািার োইজলক। 19

 নকন্তুক নভজির িাজি যীশুরজট 
নেয়া যািার পাইজলক ো, এই িাজি উমরা ঘরত েনিয়া োল 
িাকা কনরয়া রু�ীটাক িান�লা-জকতাত কনর নভজির মইজ্াত 
যীশুর আ�পাজক োজময়া নিজলক। 20

 উমারলার এমজে নিশ্বাস 
আনছজলক নয, রু�ীটাক যীশুরজট নেয়া ন�ইজল ভাল্ হয়া যাজি। 
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* ৫:২৩-২৪ নমার — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”, অথ্যাত “মুই নয িাছাই 
করা মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। * ৫:২৭ মাসুল 
আিায়কারীর নিিয় নিখ লূকা ৩:১২। 

এই োকাে নিশ্বাস নিনখয়া যীশু অসুনকয়া মােনিটাক কইজলক, 
“িাউ, নতার পাপ ক্ষমা হয়া ন�ইজে।”

21
 এই শুনেয়া পনডিতলা আর িরীেী ধম্যগুরুলা মজে মজে কিার 

োন�জলক, “এই মােনিটা কায়? ইয়ায় ভ�িাজের নেন্া কনরর 
ধরজে! ভ�িাে ছািা কায় পাপ ক্ষমা কনরর পাজর?”

22
 নকন্তুক যীশু উমারলার মজের কতা িুনির পায়া কইজলক,

নতামরা মজে মজে নক্যজে এই োকাে ভানির ো�জেে? 
23-24

 মুই যনি কং নতার পাপ ক্ষমা করা হইজলক, তা নিনখর 
পাজিে ো। নকন্তুক নুলা রু�ীটা হানটিার পায় ো, আর মুই 
যনি উয়াক হানটিার কং, আর উয়ায় নযেলায় নযেলায় হাজট, 
তা হইজল ইয়াজত িুনির পাজিে মুইজয় িাছাই করা মােনিটা। 
এই দুনেয়াত পাপ ক্ষমা কনরিার অনধকার নমার * আজছ।

নযেলা যীশু নুলা রু�ীটাক কইজলক, “উজঠক নতার িান�লা-
নকতা নেয়া িানি েনল যা, নক্যজেো তুই ভাল্ হয়া ন�ইনেস।”

25
 আর নযেলায় নযেলায় রু�ীটা স�াজর আ�ত িান�লা-জকতা 

তুনল নেয়া ভ�িাজের মনহমার গুে�াে কনরজত কনরজত িানি েনল 
ন�ইজলক। 26

 এই নিনখয়া সউ� মােনি অোেক হয়া ভ�িােক 
মানে নেয়া উয়ার মনহমার গুে�াে কনরিার োন�জলক। উমরা 
ভজয় ভনতিজত কিার োন�জলক, “আনে হামরা অোেক ঘটো 
নিনখলং!”

27
 যীশু নযেলা েনল ন�ইজলক। যাইজত কাজল একেে মাসুল 

আিায়কারীক নিনখজলক। * উয়ার োম নলনিয়। উয়ায় একটা 
ঘরত িনসয়া মাসুল আিায় কনরর ধরজে। যীশু উয়ার নভনত 
নিনখয়া কইজলক, “তুই নমার সাথত আয়, আর নমার নেষ্য 
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* ৫:২৭ এই মাসুল আিায়কারী মােনির আজরক োম হইজলক মনথ। (নিখ, মনথ 
৯:৯; মাক্য ২:১৪; ৩:১৮; লূক ৬:১৫) 

হুঃ।” * 28
 জযেলা নলনিয় উনঠয়া সউ� ছানি নিয়া যীশুর সাথত 

ন�ইজলক।
29
 যীশুক সমোে নিজখর েইজন্য নলনিয় নেজের িানিত 

খাওয়া-িাওয়ার ি্যিথিা কনরজলক। যীশু, নলনিয়, নম্যলা মাসুল 
আিায়কারী, আর অইন্য মােনিলা, স�ায় এজক সাথত িনসয়া 
খাওয়া-িাওয়া কনরজলক। 30

 এই নিনখয়া িরীেী ধম্যগুরুলা 
আর পনডিত মােনিলা যীশুর নেষ্যলাক িকর িকর কনর কিার 
োন�জলক, “আজর, ইয়ায় নিয়া মাসুল আিায়কারী আর পাপী 
মােনির ে�ত খাওয়া-িাওয়া কজর নক্যজে?”

31
 যীশু নযেলা কইজলক, “যার অসুখ োই এই োকাে মােনির 

ডাতিাজরর িরকার োই। যার অসুখ আজছ উয়ার ডাতিাজরর 
িরকার। 32

 মুই সাধু মােনিক নড্যজকিার আইসং োই। নকন্তুক 
মুই এই িাজি আইসেুং পাপী মােনিক পাজপর ঘাটা থানক মে 
নঘাজরয়া ভাল্ ঘাটাত নেয়া যািার।”

উপাজসর নিিয় যীশুর নেক্ষা 
(মনথ ৯: ১৪-১৭ মাক্য ২:১৮-২২)

33
 পাছত ধম্যগুরুলা যীশুক কইজলক, “নযাহজের নেষ্যলা উপাস-

প্রাথ্যো কজর। আর িরীেী িজলর নেষ্যলাও কজর, নকন্তুক নতামার 
নেষ্যলা সউ� সমায় খাওয়া-িাওয়া কজর নক্যজে?” 34

 যীশু নযেলা 
কইজলক, “ির সাথত থানকজত িজরর সঙ্ী সাথীলা কী উপাস 
কনরজি? উমরা নতা আেন্ কনরজি; উপাস কনরজি ো। 35

 নকন্তুক 
এমে নিে আনসজি নয্যলা উমারজট হাজত িরক নেয়া যাওয়া হইজি, 
আর নসই নিে উমরা উপাস কনরজি।” 36

 যীশু উপমা নিয়া কইজলক,
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* ৫:৩৯ যীশু িুনিয়া নিজলক নয, উয়ার নেক্ষা হইজলক েয়া ধরজের। আর 
িরীেীলার নেক্ষা অজেক নিজের পুরাো। পুরাো নেক্ষাটা িাি নিয়া যীশুর নেক্ষা 
গ্হে কনরর োন�জি। 

েয়া কাপি কানটয়া কাজ�ায় িুিা োমাত তানল ো�ায় 
ো। যনি োজ� নিয়, ধুিার পাছত েয়া তানলটা টাে ধনরয়া 
নছাট হয়া যায়, আর ইয়াজত নছিা ো�াখাে আরও ওসার 
হয়া যায়।

37
 এইটা নিজখে নয, িুিা োমিার নিালাত কাজ�ায় 

টাটকা আংগুজরর রস থয় ো। যনি থয় তাইজল টাটকা রস 
পনেয়া রস িানি যায়া অল্পজত নিালা িানটয়া যায়। ইয়াজত 
নিালা আর রস দুইটায় েষ্ হয়, 38

 টাটকা আংগুজরর রস 
েয়া নিালাজত থুিার োজ�।

39
 যায় পুরাো রস খাইজে, উয়ায় কয়, পুরােটায় ভাল্। 

আর উয়ায় েয়া রস খািার োয় ো। *

গুরু যীশু নেরাজের নিজের মানলক 
(মনথ ১২:১-৮; মাক্য ২: ২৩-২৮)

6  এক নিে যীশু আর উয়ার নেষ্যলা পনিত্র নেরাজের নিেত 
ডািনর িানির আনলি নিয়া হানটয়া যািার ধরজে, আর 

উয়ার নেষ্যলা িসজলর েীি নছনিয়া হাতত মথজলয়া খািার 
োন�জলক। 2 এই নিনখয়া কয়েে িরীেী ধম্যগুরুলা কইজলক, 
“আজর! নতামরা এইটা নক্যজে কনরর ধরজেে? হামার ধজম্যর 
নিধাে অনুসাজর পনিত্র নেরাজের নিজে এইটা করা উনেত নোঁয়ায়! 
তাজ�া নতামরা এটা কজরে নক্যজে?”

3
 যীশু িরীেীলাক কইজলক, “নতামরা কী সোতে পনিত্র 

োস্ত্র পজিে োই? পনিজেে, নয্যলা মহারাো িায়ূি আর উয়ার 
সঙ্ীলাক নভা� ধরজে নযেলা কী কনরজলক? 4 িায়ূি ভ�িাজের 
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* ৬:৫ নমার — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”, অথ্যাত “মুই নয িাছাই করা 
মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। 

ঘরত নসাজন্য়া পনিত্র রুনট নেয়া নেজে খাইজলক আর উয়ার 
সঙ্ীলাজকা নিজলক। নকন্তুক এই রুনট িামে ছািা কারও খািার 
নেয়ম আনছজলক ো।”

5
 যীশু িরীেীলাক আজরা কইজলক, “নেরাজের নিজের নিনধর 

নিধাজের উপরাত নমার * অনধকার আজছ।”

যীশু িাসুলী হাত ভাল্ কনরজলক 
(মনথ ১২:৯-১৪; মাক্য ৩:১-৬)

6
 পাছত অইন্য আজরক নিে, নেরাজের নিেত যীশু নয্যলা 

উপাসো ঘরত নেক্ষা নিিার ধরজে, ওজটজকাো একটা মােনি 
আনছজলক যার ডাইে হাতটা িাসুলী ধনর শুনক ন�ইজে। 7 পনডিতলা 
আর িরীেী ধম্যগুরুলা যীশুর নিাি ধনরর িাজি ভাল্ কনর েের 
নিিার োন�জলক, নয উয়ায় নেরাজের নিেত অসুনকয়া মােনিটাক 
ভাল্ কজর কী ো।

8
 যীশু নকন্তুক উমারলার মজের কতা োনের পাইজলক, এই িাজি 

শুকাে হাতওলা মােনিটাক কইজলক, “তুই স�াজর আ�পাজক 
আনসয়া খািা হুঃ।” নযেলায় নযেলায় মােনিটা ওজটজকাো 
আনসয়া স�াজর আ�পাজক খািা হইজলক।

9
 যীশু িরীেীলাক পুনছজলক, “শ্ী নমানের নিধাে মতে পনিত্র 

নেরাজের নিেটা নকজসর িাজি? ভাল্ কামাই ো নিয়া কামাই 
কনরর িাজি? নেউ িজতিিার, ো মানর নিজলিার িাজি?”

10
 যীশু নযেলা োইজরা পাজক স�াজর নভনত নিনখয়া, ঐ শুকাে 

হাতওয়ালা মােনিটাক কইজলক, “নতার হাতটা আজ� নি।” 
আর মােনিটা নক কনরজলক? উয়ার শুকাে হাতটা আজ�য়া 
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* ৬:১৪ নপতর যার মাজে নেল 

নিজলক, আর নযেলায় নযেলায় এজকিাজর ভাল্ হয়া ন�ইজলক, 
11

 নকন্তুক িরীেী ধম্যগুরুলা আর পনডিতলা ন�াসা হয়া অগুজের 
োকাে জ্বনলর োন�জলক। যীশুক নেয়া কী করা যায়, এই নেয়া 
উমরা আজলােো কনরর োন�জলক।

গুরু িাজরােে নেষ্যক অনধকার নিয়া পরের কনরর িাজি 
নপ্যঠাইজলক 

(মনথ ৪:২৩-২৫; ১০:১-১১; মাক্য ৩:১৩-১৯)
12
 ঐ সমায় যীশু প্রাথ্যো কনরর িাজি পাহাজির উপরত ন�ইজলক, 

আর ন�াটায় রানত ভ�িাজেরজট প্রাথ্যো কনর কাটাইজলক। 
13

 আর রানত নপাহাইজত কাজল উয়ার নেষ্যলাক নড্যজকয়া 
উমারলার মানিলা হাজত িাজরােে অনধকার পাওয়া খিনরয়ার 
পি নিজলক। 14

 উমরা হইজলক নেজমাে, যার োম যীশু থুইজলক 
নপতর *, নেজমাজের ভাই আন্রিয়, যাজকাি, নযাহে, নিনলপ আর 
িথ্যলময়, 15

 মনথ, নথামাস, আলজিজয়র নিটা যাজকাি, নেজমাে 
যায় স্বাধীেতা সংগ্ামী আনছজলক, 16

 আর যাজকাজির নিটা নযহূিা, 
আর ইস্ানরজয়াজতর যুিাস যায় পাছত নিশ্বাস ঘাতকতা কনর 
যীশুক েত্রুর হাতত ধজর নিনেজলক।

17
 পাছত যীশু আর উয়ার খিনরয়ালা পাহাি হাজত োনময়া 

সমাে ো�াত খািা হইজলক, ওজটজকাো আজরা নম্যলা নেষ্য 
আনসয়া নোজটা হইজলক। নযহূিীয়া প্রজিজের সউ� ো�া থানক, 
নযরূোজলম �ঞ্জ, সা�জরর পাজরর দুইটা �ঞ্জ নসার, সীজিাে 
োজমর এলাকা থানক, নম্যলা মােনি আনসয়া নোজটা হইজলক। 
18

 উমরা যীশুর কতা শুনেিার িাজি আজরা নির নম্যলা অসুনকয়া 
মােনিও ভাল্ হিার িাজি ওজটজকাো আনসর োন�জলক। আর 
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* ৬:২২ নমার — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”, অথ্যাত “মুই নয িাছাই করা 
মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। 
* ৬:২৩ ১ রাোিনল ১৯:১০; মনথ ৫:১২; ২৩:৩১, ৩৭ 

যাক যাক অপজিিতা ধনরয়া কষ্ পািার ধরজে, উমরালাও ভাল্ 
হইজলক। 19

 যীশুর নিহার নভনতরা থানক ভাল্ হিার েনতি িাইর 
হয়া স�াজক ভাল্ কনরর ধরজে। এই িাজি সউ� মােনি উয়াক 
োনরিার নেষ্া কনরর োন�জলক।

কায় ভ�িাজের আশুি্যাি পায়? 
(মনথ ৫:১-১২)

20
 তার পাছত যীশু নেষ্যলার নভনত নিনখয়া কইজলক,
নহ! নতামরা িীে দুুঃখী মােনিলা, ভ�িাজের োসে 

ি্যিথিার আশুি্যাি নতামাজর।
 21 জহ! নতামারলাক যাক এলা নভা� ধরজে, ভ�িাজের 

আশুি্যাজি তৃনতি কনর খাজিে।
নহ! নতামরা যায় এলা কানন্র ধরজেে, ভ�িাজের 

আশুি্যাজি, আেজন্র হানস হানসজিে।
22
 জমার * নেষ্য হিার েইজন্য মােনি নতামাক নঘে 

কনরজি, সমাে থানক িাইর কনর নিজি, নেন্া কনরজি, 
নতামার োম মুখত আনেিার োইজি ো। এইটা হইজে 
নতামার আশুি্যাি। 23

 খুনে হে, আেজন্ োজো! নক্যজেো 
স্ব�্যত নতামার িাজি একটা িি পুরুস্ার নথায়া হইজে। মজে 
কজরে নয, পুরাো কাজলর মােনিলা ভ�িাজের খিনরয়ালার 
ে�ত এজক োকাে ি্যিহার কনরজে। *

 24 নকন্তুক নধক্ার নি্যং ধনে মােনিলাক;
নক্যজেো নতামারলার যতজকাো সুখ পাওয়ার,
অতজকাো সউজ� পাইজেে।
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 25 নধক্ার নি্যং নতামারলাক, যায় যায় মজের হাউজস নপ্যট 
ভজরয়া খািার ধরজেে;

নতামরালা একনিে হাইখাই কনরজিে।
নধক্ার নি্যং নতামারলাক, যায় যায় হানসিার ধরজেে;

নতামরালা একনিে নোজকর কান্ে কানন্জিে।
 26 নধক্ার নি্যং নতামারলাক, নয্যলা সউ� মােনি নতামার 

গুে�াে কজর;
নক্যজেো এই মােনিলার নেৌদ্দ গুনষ্ এজক োকাে কনর 

ভডি খিনরয়ালার গুে�াে কনরনেজলক।

নতামার েত্রুক নপনরত কর 
(মনথ ৫:৩৮-৪৮; ৭:১২)

27
 কী নরুঃ, নতামরা যায় যায় শুনের ো�জেে! মুই 

নতামারলাক কিার ধরেুং, নতামার েত্রুলাক নপনরত কর। 
যায় যায় নতামাক নঘে খায়, উমারলার িাজি ভাল্ কাম 
কর। 28

 যায় নতামাক োও নিয়, উমাক আশুি্যাি কজরা। 
আর যায় নতামার ে�ত নিয়া ি্যিহার কজর, উমার িাজি 
প্রাথ্যো কর। 29

 কাজ�া যনি নতামার এক �ালত েওিায়, 
তাইজল অইন্য �ালটাও আজ� নিও। কাজ�া যনি নতামার 
োিরখাে নেয়া নেয় তাইজল উয়াক নতামার োমাটাও 
নিয়া নিও। 30

 জতামারজট কাজ�া নকাে নেনেস োইজল 
নিে; আর যনি কাজ�া নকাে নকছু নেনেস নেয়া ো নিয়, 
তাইজল নিনরয়া আর োে ো। 31

 জতামরা মােনিরজট থানক 
নযই োকাে ি্যিহার আো কজরে, নতামরাও মােনির ে�ত 
নসই োকাে ি্যিহার কজরে।

32
 যায় নতামাক নপনরত কজর, নতামরা যনি খানল ঐ 

োকাে মােনিক নপনরত কজরে, তাইজল নতামারজট নক 

লূক 6



39

আশুি্যাি আনসজি? ঐ োকাজের নপনরত নতা পাপী মােনিলাও 
কজর। 33

 যায় নতামার উপকার কজর, নতামরা যনি খানল ঐ 
োকাজের মােনিক উপকার কজরে, তাইজল ভ�িাে নক 
নতামারলাক সািাস নিজি? ঐ োকাে নতা পাপীলাও কজর। 
34

 যায় টাকা নোধ কনরিার পায়, যনি খানল উমাজক টাকা ধার 
নিে, ইয়াজত নতামারজট নক আশুি্যাি আনসজি? এই োকাে 
কনর পাপীলাও পাপীলাক ধার নিয়, যাজত আজরা নিনর পায়।

35
 নকন্তুক নতামরা নতামার েত্রুলাকও নপনরত কর, 

উমারলারও উপকার কর। মােনিলা টাকা নোধ কনরর 
পাজি নক পাজি ো, এইটা নেন্তা ো কনরয়া উমাক ধার 
নিে। তাইজল নতামারলাক মহাপুরুস্ার নিওয়া হইজি। 
আর নতামরা পরমপরভুর ছাওয়া হইজিে, নক্যজেো ভ�িাে 
অধম পাপীজকা িয়া কজর। 36

 জতামার স্বজ�্যর িাপ নযই 
োকাে িয়ালু, নতামরালাও ঐ োকাে িয়ালু হে।

অইজন্যর নিোর কজরে ো
37
 পরার নিোর কজরে ো, তাইজল নতামরাও নিোরত 

পনরজিে ো। পরার নিাি নিজখে ো, তাইজল নতামাজরা নিাি 
ধরা হইজি ো। অপরক ক্ষমা কর, তাইজল নতামাজকা ক্ষমা 
করা হইজি। 38

 অপরক িাে কজরা, তাইজল নতামারলাজকা 
ভ�িাে িাে কনরজি। নতামারলাক নিেী কনর উথুনল পিার 
োকাে কনর মানপয়া নকালাত নিওয়া হইজি। নক্যজেো 
নতামরা নযই োকাে কনর মানপ নিজিে, ঐ োকাে কনর 
নতামারলাজকা মানপ নিজি।

39
 যীশু উমারলাক উপমা নিয়া কইজলক,

একেে কাো অইন্য আজরকেে কাোক ঘাটা নিজখর 
পাজর কী? দুইেজে নক খালত পনি যাজি ো? 40

 একেে 
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নেষ্য উয়ার গুরুর থানক িি হিার পাজর ো। নকন্তুক 
নয্যলা সাধে নসন্ লাভ কজর, নযেলা উয়ায় উয়ার গুরুর 
োকাে হয়। 41

 জতার ভাইজয়র েখুত নখাঁো আজছ এইটায় 
নিনখিার ধরনছস, নকন্তুক নতার নেজের েখুত নতা একটা 
�জছর ডুম আজছ, আর ঐটার সমজধে ভানিস ো নক্যজে? 
42

 নেজের েখুর �জছর ডুম যনি নিনখর ো পাইস, তাইজল 
তুই ভাইজয়াক নক্যংকনর কিু, “ভাই আয়, নতার েখু হাজত 
নখাঁো খাে নেনকনলয়া নিং।” ভডি নকাজঠকার? পইলা নতার 
নেজের েখু থানক �জছর ডুমটা নেকলাও! পাছত ভাল্ কনর 
নিনখয়া ভাইজয়র েখু থানক নখাঁোখাে নেনকনল নিিার পািু।

43
 ভাল্ �ছত নিয়া িল ধজর ো। আর নিয়া �ছত ভাল্ 

িল ধজর ো। িল নিনখয়া সউ� �ছ নেো যায়। 44
 খুনরয়া 

কাটাত ডুমুর িল হয় ো, আর কাটা নিাপ থানক আংগুর 
িজল ো। 45

 জসই োকাে ভাল্ মােনির অন্তর থানক ভাল্ 
নেন্তা ভািো নিরায়। নিয়া মােনির অন্তর থানক নিয়া নেন্তা 
ভািো নিরায়। মােনির অন্তরত নযইলা নেন্তা ভািো ভরা 
থাজক, নসইলা নেন্তা ভািোয় মুখ নিয়া নিনরয়া আইজস।

দুই োকাজের ঘর িাো নমনস্ত্র 
(মনথ ৭:২৪-২৭)

46
 জতামরা নমাক “নহ গুরু, নহ গুরু” কনর নড্যকাে, 

নকন্তুক মুই নযইলা কনরর কং নসইলা কজরে ো নক্যজে? 
47

 একেে যনি নমার ি�লত আনসয়া নমার নেক্ষার মতে 
েজল, তাইজল উয়াক কার ে�ত তুলো কনরম? 48

 উয়ায় 
এই ধরজের একেে ঘর িাো নমনস্ত্রর োকাে, যায় একটা 
ঘর িাজের িাজি মানটর নেোৎ খাল খুনিয়া েতি কনর নভনট 
িাোইজলক। আর েিীর িাো আনসয়া ঘরত ধাক্া মানরজলও 
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ঘরটাক েজিিার পাইজলক ো। নক্যজেো ঘরটা ভাল্ কনর 
িাো হইজে। 49

 নকন্তুক যায় নমার কতা শুনেয়া পালে কজর 
ো, উয়ায় এই ধরজের ঘর িাো নমনস্ত্রর োকাে, যায় নভনট 
ছািা ঘর িাোইজলক। আর িাোর েজলর নঢউ আনসয়া 
ঐ ঘরটাক ধাক্া মানরয়া ঘরটাক নযেলায় নযেলায় ভানঙ্য়া 
সি্যোে কনরজলক।

যীশু নসোপনতর োকরক ভাল্ কনরজলক 
(মনথ ৮:৫-১৩)

7  যীশু নেক্ষা নিওয়া নযেি কনরয়া কিরোহূম �ঞ্জত 
ন�ইজলক। 2

 ওজটজকাো আনছজলক একেে নরাজমর 
নসোপনত। উয়ার এক োকর অসুজখাত মনর যািার োকাে হইজে। 
নকন্তুক এই োকরটা নসোপনতর খুি আিজরর আনছজলক। 3 জয্যলা 
এই নসোপনত যীশুর কতা শুনেজলক, নযেলা উয়ায় কজয়কেে 
মানেগুেী নযহূিী িুিা নেতাক যীশুর ওজটজকাো নপ্যজঠয়া নিজলক, 
যাজত যীশু আনসয়া আধামরা োকরটাক ভাল্ কনর নিয়। 4 এই 
মানেগুেী মােনিলা যীশুর ি�লত যায়া খুি কাউলা-কাউনল কনর 
কিার োন�জলক, “নরাজমর এই নসোপনত নতামার সাহায্য পািার 
নযা�্য। 5 জক্যজেো উয়ায় হামার োনতর মােনিলাক খুি ভাল্ 
পায় িুনলয়া, হামার িাজি একটা উপাসো ঘর িাজেয়া নিজে।”

6
 যীশু এই মােনিলার সাথত নসোপনতর িানি যািার োন�জলক। 

নকন্তুক িানিটা আর নিেী িূরত োই, এই োকাে সমায় নসোপনত 
উয়ার সখালাক নিয়া খির নপ্যজঠয়া এই কতাটা উমারলাক 
কিার কইজলক, “নহ গুরু! আর কষ্ কজরে ো, নক্যজেো 
নতামরা নমার িানিত নসান্াে, ইয়ার মুই নযা�্য ো হং। 7 এই 
িাজি মুই নতামার ওজটজকাো নেজে যািার উপযুতি মজে করং 
োই। নতামরা খানল মুখ নিয়া এইজট হাজত কয়া নিও। ইয়াজত 

লূক 6 ,  7
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* ৭:১৩ এই নিধুয়ার প্রনত যীশুর িয়া এইটা প্রমাে কজর নয, এই দুনেয়াত যায় 
নেুঃসহায় োস্ত্র নেক্ষা নিয়। যার িাপ-মাও োই ভ�িাে উয়ার িাপ-মাও। আর 
নিধুয়ার নিোরক, ভ�িাে উমার িাজি নেরাপি ি্যিথিা কজর। নিখ যাত্রা িইজয়র 
২২:২২-২৩; নবিতীয় নিিরে ১০:১৮; নহজতাপজিে ১৫:২৫। 

নমার োকরটা ভাল্ হয়া যাজি। 8 জক্যজেো মুইও নতা কাজ�াজরা 
অধীজে কাম করং, আর নসোলাও নমার অধীজে কাম কজর। 
আর মুই কাজ�াজকা যনি কং, তুই যা, নযেলা উয়ায় যায়, যনি 
কং তুই আয়, তা হইজল উয়ায় আইজস। আর নমার োকরক যনি 
মুই কং, তুই এই কামটা কজরক, নযেলা উয়ায় নসইটায় কজর।”

9
 যীশু নয্যলা এই কতা শুনেজলক নযেলা কী হইজলক, উয়ায় 

অোেক হইজলক! আর নযইলা নভজির মােনি উয়ার পাজছ 
পাজছ আনসিার ধরজে, উমারলার নভনত ঘুনরয়া কইজলক, “মুই 
নতামারলাক কিার ো�েুং, ইজ্াজয়লী মােনিলার মইজ্াত এত 
িি নিশ্বাস মুই নকাে নিেও নিনখর পাং োই।”

10
 জসোপনতটা নযইলা মােনিক যীশুরজট নপ্যঠাইজে, উমরালা 

িানি ঘুনর আনসয়া নিনখর পাইজলক, োকরটা ভাল্ হয়া ন�ইজে!

নিধুয়াটার নিটা
11
 নকছ ু নিে পাছত, যীশু োনয়ে োজমর �ঞ্জত ন�ইজলক, আর 

উয়ার ে�ত নেষ্যলা আর অইন্য নম্যলা মােনি নভি কনর সাজথ সাজথ 
যািার ো�জে। 12

 এমে সমায় নয্যলা �জঞ্জর ি�লা ি�নল আনসয়া 
নপৌছাইজলক, নযেলা কজয়কেে মােনি একটা মরা নে্যংরাক নেয়া 
যািার নিনখজলক। নযই নে্যংরাটা মনর ন�ইজে, উয়ায় এক নিধয়ুা 
নিনটছাওয়ার একমাত্র নিটা। মরা নে্যংরার সাথত �জঞ্জর মােনি 
নভি কনর যািার ধরজে। 13

 নিধয়ুা নিনটছাওয়াটাক নিনখয়া গুরুর 
খিু মায়া হইজলক, আর কইজলক, “তইু আর ো কানন্স।” * 14

 তার 
পাছত যীশু আ�পাজক যায়া মরার তমে্যনল খাে োন�জলক, আর যায় 

লূক 7
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যায় মরার তমে্যনল খাে নেয়া যািার ধরজে, উমরা খািা হইজলক। যীশু 
নযেলা কইজলক, “কী নর �ািুর নে্যংরা! মইু নতাক কিার ো�েুং, তইু 
উজঠক।” 15

 জযেলা কী হইজলক? মরা নে্যংরাটা উনঠ িনসয়া কতা 
কিার োন�জলক, আর যীশু নে্যংরাটাক উয়ার মাওক নিনর নিজলক।

16
 এই নিনখয়া স�ায় ভয় খায়া ভ�িাজের মনহমার গুে�াে 

কনরর োন�জলক। উমরা আজরা কিার োন�জলক, “ভ�িাে 
উয়ার মােনিলাক নিখা নিিার িাজি, হামার মইজ্াত একেে 
মহাে খিনরয়াক নপ্যজঠ নিজে। আনে হামরা ভ�িাজের কাম 
নিনখর পাইজলাং।”

17
 এই ঘটোর কতা ন�াটায় নযহূিীয়া প্রজিজের োইজরা পাজকর 

সউ� অঞ্চলত ছনিয়া পনিজলক।

যীশুর সমজধে নযাহজের প্রশ্ন 
(মনথ ১১:২-১৯)

18-19
 যীশুর সউ� ঘটোর কতা িীক্ষািাতা নযাহজের নেষ্যলা 

নযাহেক যায়া োোইজলক। নযেলা এই কতা পুনছিার িাজি নযাহে 
উয়ার দুইেে নেষ্যক নড্যজকয়া গুরুরজট নপ্যজঠয়া নিজলক, “যায় 
আনসিার কতা আজছ নতামরায় কী নসই িাছাই করা রাো? ো 
হামরা অইন্য কাজরা িাজি িাজচে রজমা?”

20
 উমরা যীশুরজট আনসয়া কইজলক, “িীক্ষািাতা নযাহে হামাক 

পুনছিার িাজি নতামারজট নপ্যঠাইজে। যার আনসিার কতা আজছ 
নতামরায় কী নসই িাছাই করা রাো? ো হামরা অইন্য কাজরা 
িাজি িাজচে রজমা?”

21
 ঐ সমায় যীশু নম্যলা মােনিক োো োকাে নরা� ি্যানধর 

জ্বালা-যন্তো থানক ভাল্ কনরজলক। মােনিলার নভনতরা থানক 
অপজিিতালাজকা নখ্যিাইজলক, আর নম্যলা কাো মােনিক 
নিনখিার ক্ষমতা নিনর নিজলক।

লূক 7
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* ৭:২৪ নযাহে িাতাজস ঢুলা নিত �ছ আনছজলক ো। নযাহে সাধু ভাল্ স্বভাজির 
েনরত্রিাে একেে প্রোরক যার সুোম আজছ। উোয় নিজিক হীে কাম নকাে 
নিে কজর োই। অন্যাজয়র ে�ত আপস কজর োই। উয়ায় নহজরাজির নিরু্ত 
পাহাজির োকাে খািা হয়া আনছজলক। নযাহে ভ�িাজের সাথত, পাজপর 
নিরু্ত খািা নিয়া আনছজলক। এই িাজি উয়ার মরে হইজে। 

22
 এইলা কনরয়া যীশু নযাহজের নেষ্য দুইেোক কইজলক,

নতামরা নযইলা নিনখজলে আর শুনেজলে, নসইলায় যায়া 
নযাহেক কন্। কাো মােনি নিনখর পািার ো�জে, নখািা 
মােনি হানটর পািার ো�জে, কুঠিরু�ী শুন্ হয়া ভাল্ হিার 
ো�জে, টসা শুনের ধরজে, মরা মােনি িনতি উনঠর ধরজে, আর 
�রীি মােনিলারজট ভাল্ খির প্রোর করা হিার ো�জে। 
23

 জমাক মানে নেিার িাজি যায় িাধা মজে ো কজর, ভ�িাে 
উয়াক আশুি্যাি কনরজি।

24
 জযাহজের নেষ্যলা যািার পাছত, যীশু নভজরর মােনিলাক 

নযাহজের নিিজয় পুনছজলক,
নতামরা নেধুয়া পাথারত কী নিনখর ন�ইজেে? নেলজিলা 

একটা নিত �ছ হাওয়াজত ঢুনলিার ধরজে এইটা কী? * 
25

 োুঃ! তা ো হইজল কী নিনখর ন�ইজেে? খুি ভাল্ 
িানম োমা-কাপি নপন্া একটা নিটাছাওয়াক? যায় যায় 
ভাল্ োমা-কাপি নপজন্, আরাজম েীিে যাপে কজর, 
উমরা নতা রােিানিত থাজক, নেধুয়া পাথারত থাজক ো। 
26

 জতামরায় কন্, কী নিনখিার ন�ইজেে? একেে ভ�িাজের 
খিনরয়াক? হাঁ এইটা নঠক! নতামরা যাক নিনখজেে উয়ায় 
একেে ভ�িাজের খিনরয়ার োয়াও মহাে। 27

 জযাহজে নসই 
খিনরয়া যার সমজধে পনিত্র সোতে োস্ত্ররত নেখা আজছ,
নিখ, নতার আইসার আ�ত নমার খিনরয়াক 

নপ্যজঠাইেুং।

লূক 7
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* ৭:২৭ মালানখ ৩:১ * ৭:৩৪ িাছাই করা মােনিটা — গ্ীক ভািাত “মােনির 
নিটা”, অথ্যাত “মুই নয িাছাই করা মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় 
নিজলক। 

খিনরয়াটা মােনিলার মজের ঘাটা িাোজি। *
28
 মুই নতামাক কিার ো�েুং, নকাে নিনটছাওয়ার 

�ভ্যত েমে নেওয়া, সউ� মােনির মইজ্ নযাহজের োয়া 
িি আর কাজ�া োই। তাজ�া নকাে মােনি ভ�িাজের োসে 
ি্যিথিা মানেজল, যনিও উয়ায় সউ� োয়া নছাট, উয়ায় নতা 
নযাহজের োয়া মহাে।

29
 যায় যায় যীশুর প্রোর শুনেিার ধরজলক, উমরা নযাহজের 

িীক্ষা নেজে। এই িীক্ষা নেয়া উমরা স�ায় মানেজলক নয ভ�িাে 
ভাল্, ন্যায়, নেঠিািাে। এমে নক অসাধু মাসুল আিায়কারীলাও 
এইটা মানেজলক। 30

 নকন্তুক িরীেী ধম্যগুরু আর পনডিত মােনিলা, 
িীক্ষািাতা নযাহজের িীক্ষা মানে ো নেওয়াজত উমারলার েীিজের 
িাজি ভ�িাজের নয ইচ্া, নসইটা অস্বীকার কনরজলক।

31
 যীশু কইজলক,

এই কাজলর মােনিলাক নকজসর সাথত তুলো কনরম? 
উমরা কী পছন্ কজর? 32

 এই কাজলর ছাওয়ার োকাে 
কনর হাটত িনসয়া একেে অইন্য েোক নেনকনরয়া কয়,

“নতামার িাজি হামরা নিয়ার িাঁনে িাোইলং নকন্তুক 
নতামরা োনেজলে ো;

হামরা নোজকর �াে �াইলং, নকন্তুক নতামরা কানন্জলে 
ো!”

33
 িীক্ষািাতা নযাহে আনসয়া উপাস থানকজলক; রুনট, 

আংগুজরর রস খাইজলক ো, আর নতামরা কইজলে, “উয়াক 
অপজিিতা ধরজে।” 34

 আর এলা িাছাই করা মােনিটা * 
খািার খায়, এই িাজি নতামরা কন্, “উয়ায় নপটুক, মিারু। 
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আর সমাে থানক িাইর কনর নিওয়া মাসুল আিায়কারী, 
পাপী মােনিলা হইজলক উয়ার িধেু।”

35
 নকন্তুক যাক ভ�িাজের জ্াে নিয়া োলো কনর 

নেওয়া হয়, উয়ায় নেিে নিয়া প্রমাে কজর, নয ঐ জ্াে 
খাঁনট।

পাপী নিনটছাওয়ার ক্ষমা
36
 এক নিে একেে িরীেী ধম্যগুরু, যীশুক িানিত খািার িাজি 

নেমন্তে কনরজলক। যীশু উয়ার িানিত যায়া খািার িনসজলক। 
37

 ঐ ন�রামত একেে নিয়া েনরজত্রর নিনটছাওয়া আনছজলক। 
উয়ায় শুনের পাইজলক, “যীশু িরীেী ধম্যগুরুর িানিত নেমন্তে 
খািার আনসজে।” এইটা শুনেয়া উয়ায় একটা সািা নেজলর িাো 
নেনেত িামী আতর আনেজলক, 38

 আর িানির নভতরত নসাজন্য়া 
হাংকুিা পানি যীশুর নঠ্যং�ত পনরয়া কানন্িার োন�জলক, 
কানন্জত কানন্জত যীশুর নঠ্যং েখুর েল নিয়া ধুইয়া, েুনল নিয়া 
মুনছ নিিার োন�জলক। তার পাছত নঠ্যং�ত েুমা নিয়া আতর 
োজ� নিজলক।

39
 জযই িরীেী ধম্যগুরুটা নেমন্ত্রে কনরজে, উয়ায় এই নিনখয়া 

মজে মজে ভানিিার োন�জলক, “যীশু যনি ভ�িাজের একেে 
খিনরয়া হইজলক হয়, তাইজল োনের পাইজলক হয়, উয়ার 
নঠ্যং যায় োনিজে ইয়ায় নক োকাজের নিনটছাওয়া, ইয়ায় নতা 
পাপী!”

40
 যীশু নযেলা িরীেীটাক কইজলক, “নেজমাে মুই নতাক 

নকছু কতা কিার োং।” নেমে কইজলক, “নহ গুরু কন্! নমাক 
নতামরা কী কইজিে।”

41
 যীশু কইজলক, “দুইেে মােনি একটা মহােজেরজট নকছু 

টাকা ধার নেজলক। একেে ধার নেজলক পাঁেজো নিজের মুেুরীর 

লূক 7



47

 

* ৭:৪১ গ্ীক ভািাত নেখা আজছ, “পাঁেজো িীোর” (নযইলা হইজলক পাঁেজো 
নিজের মুেুরীর টাকা), আর “পঞ্চাে িীোর” (নযইলা হইজলক পঞ্চাে নিজের 
মুেুরীর টাকা)। 

টাকা; অইন্য েে নেজলক পঞ্চাে নিজের মুেুরীর টাকা। * 42
 পাছত 

উমার নিো নোধ করার সাধ্য োই। এই নিনখয়া মহােে দুই 
েোজর নিো মুকুি কনর নিজলক। ইমার দুই েজের মইজ্ কায় 
নিেী মহােেক মায়া কনরজি?”

43
 নেজমাে কইজলক, “নমার মজে হয় যার নিেী নিোর 

টাকা মাি করা হইজে, তাজয়।” যীশু কইজলক, “তুই নঠজকই 
কইনছস।”

44
 তার পাছত যীশু নিনটছাওয়াটার নভনত ঘুনরয়া নেজমােক 

কইজলক,
তুই এই নিনটছাওয়াটাক নিনখনছস? নয্যলা মুই নতার 

িানি আসলুং, নযেলা তুই নঠ্যং ধুিার িাজি েল পয্যন্ত নিলু 
ো। নকন্তুক উয়ায় উয়ার েখুর েল নিয়া নমার নঠ্যং ধুইয়া 
নিজলক, আর েুনল নিয়া নঠ্যং মুনছয়া নিজলক। 45

 তুই নমাক 
সমোে নিজখিার িাজি েুমা খালু ো, এমে নক িরে কনর 
নেলু ো! নকন্তুক মুই নয্যলা হাজত আইসেুং নযেলা হাজত 
উয়ায় আির কনরর িাজি নমার নঠ্যং�ত েুমা খািার োয়। 
46

 হামার রীনত-নেতী অনুসাজর মাথাত েলপাই নত্যল নিয়া 
িরেও কনরলু ো। নকন্তুক উয়ায় নিহাত োজ�িার িাজি 
ভাল্ �জধের আতর আনেয়া নমার নঠ্যং�ত মানখয়া িরে 
কনরজে। 47

 এই িাজি মুই নতামাক কিার ধরেুং, উয়ায় 
নমাক নিেী নপনরত কনরজে িুনলয়া িুিা যায় নয, উয়ার 
নম্যলা পাপ হইজলও, সউ� পাপ ক্ষমা করা হইজলক। 
নকন্তুক যার অল্প পাপ ক্ষমা করা হইজে, ঐ মােনিটা নমাক 
অল্প নপনরত কজর।
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* ৮:১-২ মনরয়ম যাক ম�িলীেী কওয়া হয়, ম�িলা োজম একটা নছাজটা �ঞ্জ 
থানক আইসজে নযইটা কিরোহূম আর নতনিনরয়াজসর মইজ্াত। নকন্তুক যীশুর 
সঙ্ী-সাথীলার মই্ত মনরয়ম োজমর অইন্য নিনটছাওয়াও আজছ: যীশুর নেজের 
মাও মনরয়ম; ন্াপাজসর িউ মনরয়ম; মাথ্যা যায় লাোজরর িইনে, উয়ারও 
মনরয়ম োজম এক িইনে আনছজলক। 

48
 জযেলা যীশু নিনটছাওয়াটাক কইজলক, “নতার পাপ ক্ষমা 

করা হইল।” 49
 নির উয়ার সাথত যায় যায় খািার িনসজে, 

উমরা মজে মজে কিার োন�জলক, “ইয়ায় কায়, নয পাপও 
ক্ষমা কনর নিয়?”

50
 জযেলা যীশু নিনটছাওয়াটাক কইজলক, “মাই, নিশ্বাস 

কনরনেস িুনলয়া তুই পাপ থানক মুনতি পানেস। যা! োনন্তজত 
েনল যা।”

যীশু নেষ্যলার সাথত

8  1-2
 ইয়ার পাছত যীশু ভ�িাজের োসে ি্যিথিার 

ভাল্ খির নোজেিার িাজি ন�রাজম-জ�রাজম �জঞ্জ 
ঘুনরয়া প্রোর কনরর ধরজলক। উয়ার সাথত আনছজলক ঐ 
িাজরােে খিনরয়া আর কয়েে নিনটছাওয়া। ঐ নিনটছাওয়ালা 
কজয়ক েে এই োকাে, যায় োো োকাে অসুখ থানক 
ভাল্ হইজে িা অপজিিতার কিল থানক মুনতি পাইজে। 
ইমারলার মইজ্াত আনছজলক ম�িলীেী মনরয়ম (উয়ার 
নভনতরা থানক যীশু সাতটা অপজিিতাক নখ্যিাইজে *) 
3
 আর রাো নহজরাজির কম্যোরী কূজির িনুস নযাহাো, 

আর নোেন্না, আজরা নম্যলা নিনটছাওয়াও আনছজলক। 
যীশু আর উয়ার নেষ্যলার নসিা, যতে কনরর িাজি, ঐ 
নিনটছাওয়ালা নেজের টাকা-পাইসা ধে-সম্পনতি থানক খরে 
কনরর ধরনছজলক।
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* ৮:১০ নযোইয় ৬:৯ 

যীশু নিেে নছটাইয়ার উপমা নিজলক 
(মনথ ১৩:১-৭; মাক্য ৪:১-১২)

4
 একনিে যীশুর িাইক্য শুনের িাজি িজল িজল োোে �ঞ্জ 

থানক মােনি আনসয়া েজিা হিার োন�জলক। যীশু নযেলা �জল্পর 
োকাে কনর উমাক উপজিে নিজলক।

5
 “জোে! একেে োিা ভূঁইজয়াত নিেে নছনটিার 

ন�ইজলক। আর নিেে নছটাইজত নছটাইজত কতলা নিেে 
ঘাটার ি�লত পনরজলক, নকন্তুক এইলা নিেে মােনি 
নঠ্যং নিয়া খনেজলক, আর পনখও খায়া নেজলক। 6

 আজরা 
কতলা নিেে পনরজলক নেলিানির ভূইজয়াত, আর �াজেয়া 
উনঠজলক। নকন্তুক রস ো থাকার িাজি নরৌজির িালাত 
নিেেলা নিমরী ন�ইজলক। 7 আজরা কতলা নিেে পনিজলক 
কাটাজিাজপর মািত, আর কাটাজিাপ িি হয়া ঐলাক নেনপ 
ধরজলক। 8 আজরা কতলা নিেে পনিজলক ভাল্ ভূইজয়াত, 
আর নসইলা িি হয়া একজো গুে নিেী িসল হইজলক।”

�জল্পর নযেিত যীশু নোজর নোজর কইজলক, “যার শুনেিার 
কাে আজছ উয়ায় শুনুক।”

9
 নেষ্যলা যীশুক কইজলক, “এই উপমার মাজে কী?” 10

 যীশু 
উতির নিজলক,

ভ�িাজের োসে ি্যিথিার ন�াপে তত্ত্বর নিিয়লা নতামাক 
োজে নিওয়া হইজলক। নকন্তুক অইন্য মােনিলাক �ল্প 
নিয়া কওয়া হয়। ইয়াজত,
উমরা নিনখজি নকন্তুক ভাি িুনির পাজি ো,
শুনেজি নকন্তুক মাজে িুনির পাজি ো। *
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* ৮:১৩ নয নকাে মােনি নিশ্বাস কনরর পাজর, নকন্তুক নলাভ োলসার পনরক্ষা েয় 
কনরর ো পানরজল পাজপর িাজন্াত পনর যাজি। যীশু এজটজকাো নয নেক্ষা নিজে 
তা হইজলক উ্াজরর ভ�িাজের িাইক্য শুনেয়া পালে করা। (১১:২৮; নযাহে 
৮:৫১; ১ম কনরনথিয় ১৫:১-২; কল ১:২১-২৩; ১ম তীম ৪:১৬; ২য় তীম 
৩:১৩-১৫; ১ নযাহে ২:২৮-২৯) 

11
 ইয়ার মাজে এই োকাে, নয, নিেে হইজলক ভ�িাজের 

িাইক্য। 12
 নিেেলা নয ঘাটার ি�লত পনিজে মাজে নযইলা 

মােনি ভ�িাজের িাইক্য নোজে, নকন্তুক নোোর পাছত 
েয়তাে-অসুরটা উমার অন্তর হাজত নসই িাইক্য উকুনর 
নিলায়, যাজত উমরা নিশ্বাস ো কনরয়া উ্ার পায় ো। 
13

 জযইলা নিেে নেলিানির ভূইজয়াত পনিজে, তার মাজে 
এই োকাে মােনিক িুিায় নয, িাইক্য শুেজত কাজল আেজন্ 
মানে নেয়। নকন্তুক উয়ার নেপা মানটর নিেী তলত ো যািার 
িাজি অল্প নিে নিশ্বাস রয়। েয়তাজের পরীক্ষা আনসজল 
পাছত পনি রয়। * 14

 কাটাজিাপত নিেে পিা মাজে নযই 
মােনিটা িাইক্য নোজে নকন্তুক সংসাজরর নেন্তা ভািোয়, ধে 
সম্পনতির সুখ নভাজ�র নলাভ লালসাত পনি নিশ্বাস হাজর 
নিলায়। এই োকাে মােনির েীিেত ভ�িাজের িাইজক্যর 
নকাে পাকা িল নিখা নিয় ো। 15

 ভাল্ ভূইজয়াত নিেে পিা 
মাজে সৎ সরল মােনি িুিাইজছ, যায় ভ�িাজের িাইক্য 
শুনেয়া মে-পরাে নিয়া পালে কনরয়া েতি কনর ধনর রয়। 
উয়ার েীিেত ভ�িাজের িাইজক্যর ভাল্ িল নিখা নিয়।

�ো জ্বজলর �ল্প 
(মাক্য ৪:২১-২৫)

16
 কাজ�া �ো জ্বজলয়া নডনল নিয়া ঢানক নথায় ো, 

িা োংরার তলত নথায় ো। মােনিটা �ো জ্বজলয়া ঠ�ার 
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* ৮:১৭ নেক্ষার অথ্য এই োকাে নয, ভ�িাজের োসে ি্যিথিার নকছু তত্ত্বর 
নিিয়লা যনিও এলা ন�াপে রয়, এক নিে সউ� নেনকনল আনসজি। আজরা এই 
োকাে নয, ভ�িাজের োসে ি্যিথিা কায় মাজে, কায় মাজে ো, এইটাও এলা 
নুনক নথায়া রয়, নকন্তুক এক নিে সউ� নেনকনল আনসজি। 

উপরত নথায়, যাজত ঘজরর নভনতরা নসাজন্য়া মােনিলা 
আজলা নিনখর পায়।

17
 এই োকাে নুনক নথায়া নকাে নকছইু োই নয নেকলা 

হইজি ো। আজরা এমে নকছইু ন�াপে োই নয োো যাজি ো। * 
18

 এই িাজি নমার কতা মে নিয়া নোে! ভ�িাজের োসে 
ি্যিথিার নিিয় যার িনুিিার মে আজছ, উয়াক আজরা িনুির 
নিওয়া হইজি। নকন্তুক যার িনুিিার মে োই, উয়ার মে থানক 
ভ�িাজের িাইজক্যর সউ� নকছ ুকানি-কুনি নেওয়া হইজি।

যীশুর সোং সংসার 
(মনথ ১২:৪৬-৫০; মাক্য ৩:৩১-৩৫)

19
 এক নিে যীশুর মাও আর উয়ার ভাইলা যীশুর ে�ত নিখা 

কনরর আনসজলক। নকন্তুক নভজির িাজি যীশুরজট যািার পানরজলক 
ো। 20

 একটা মােনি নযেলা যীশুক কইজলক, “নতামার মাও 
আর নতামার ভাইলা নতামার সাথত নিখা কনরর িাজি িাইরাত 
খািা হয়া আজছ।”

21
 যীশু নযেলা উতির নিজলক, “উমরায় নমার মাও, উমরায় 

নমার ভাই, যায় ভ�িাজের িাইক্য শুনেয়া পালে কজর।”

হুিকা থামার ঘটো 
(মনথ ৮:২৩-২৭; মাক্য ৪:৩৫-৪১)

22
 এক নিে যীশু উয়ার নেষ্যলাক নেয়া একখাে োওজয়াত 

উনঠয়া কইজলক, “েজলা হামরা সা�জরর ওপার যাই।” আর 
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* ৮:২৭ মাজক্যর িই আর লূজকর িইয়ত একটা মােনির উজলি্যখ করা আজছ, 
নকন্তুক মনথর িইয়ত দুইটা মােনির উজলি্যখ করা আজছ। মনথ ৮:২৮। 

উমরা যািার োন�জলক। 23
 োও যাইজত যাইজত যীশু োওজয়াজত 

নেে ন�ইজলক। নঠক নসই সমায় সা�রত অোেক একটা হুিকা 
উনঠজলক, আর োও সা�জরর নঢউজয়র েলত ভরনত হিার 
োন�জলক। ইয়াজত উমরা খুি নিপিত পনিজলক।

24
 জযেলা নেষ্যলা যীশুক োজ�য়া কইজলক, “গুরু! গুরু! 

হামরা নয ডুনি যািার ো�নে।” যীশু উনঠয়া হুিকার িাতাসক 
আর সা�জরর েজলর নঢউওক ধমক নিয়া কইজলক, “নেিুম হুঃ!” 
আর কইজত কাজল সউ� নকছু নেিুম হয়া নিত হয়া ন�ইজলক। 
25

 জযেলা যীশু উয়ার নেষ্যলাক কইজলক, “নতামারলার নিশ্বাস 
নকাজট?”

নকন্তুক উমরালা ভ�িাজের প্রনত ভনতিজত আকুল হয়া ভয় খায়া 
আজরা অোেক হয়া ন�ইজলক। উমরালা নেজের মােনিলার 
মইজ্াত কওয়া-কনয় কনরর োন�জলক, “আজরুঃ, ই�ায় কায়? 
হুিকার িাতাস আর েজলর নঢউওকও ইয়ায় হুকুম নিয়, আর 
নসইলা উয়ার কতা নোজে!”

যীশু অপজিিতা ধরা মােনিক ভাল্ কনরজলক 
(মনথ ৮:২৮-৩৪; মাক্য ৫:১-২০)

26
 ইয়ার পাছত যীশু আর নেষ্যলা �ালীল সা�জরর অইন্য 

পারত, ন�রাজসেী অঞ্চলত নপৌনছজলক। 27
 যীশু োও থানক 

োনমজত কাজল ঐ অঞ্চজলর �জঞ্জর একটা অপজিিতা ধরা মােনি 
যীশুর ি�লত আনসজলক। উয়ায় নম্যলা নিে থানক িানিত রয় 
ো, সমানধর ো�াত রয়। উয়ায় কাপি নপজন্ ো। * 28-29

 এই 
অপজিিতাটা িার িার মােনিটাক নপোজসর োকাে কনর 
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ধরনছজলক। যনিও নসই সমায় উয়াক পাহািা নিয়া নেজকাল 
নিনি োজ�য়া নঠ্যং হাত িানন্য়া নথায়, তাজ�া উয়ায় ঐলা নছনি 
নিলায়। অপজিিতাটা উয়াক িে কনর নেধুয়া পাথারত নখ্যজিয়া 
নেয়া যািার ধরনছজলক।

নকন্তুক মােনিটা যীশুক নিনখয়া আ� পাজক হাংকুিা পানি 
মানটত পনিয়া নোজর নোজর নেনকনরয়া কিার োন�জলক, “নহ 
িাজহ, মহাে ভ�িাজের নিটা যীশু, তুই কী োইস নমারজট? 
মুই নভক্ষা োং নমাক জ্বালা যাতো নিিু ো।” মােনিটা নক্যজে 
এই োকাে কইজলক, নক্যজেো যীশু মােনিটার নভনতরা থানক 
অপজিিতাক নেনকনল যািার হুকুম নিজলক।

30
 যীশু নযেলা উয়াক পুনছজলক, “নতার োম কী?” উয়ায় 

কইজলক, “হাোনরয়া।” নক্যজেো এই মােনিটার নভনতরাত 
হাোজর হাোজর অপজিিতা নসাজন্য়া আনছজলক। 31

 এই 
অপজিিতালা িাজর িাজর কাউলা-কাউনল কনর যীশুক কিার 
োন�জলক, “হামাক রসার তজল যািার হুকুম নিে ো!”

32
 জসই সমায় পাহাজির ি�জলাত খুি িি একটা শুজয়াজরর পাল 

েজরর ধরজে। অপজিিতালা কাউনলয়া যীশুক কইজলক, “হামাক 
ঐ শুজয়াজরর পালত নসাজন্র অনুমনত নিও।” যীশু অপজিিতালার 
কতাত রানে হইজত কাজল, 33

 অপজিিতালা মােনিটার নভনতরা 
হাজত নেকনলয়া শুজয়ারলার নভনতরাত নসান্াইজলক। এই িাজি 
শুজয়াজরর পাল পাহাজির ি�ল থানক নোজর নিৌনি যায়া সা�জরর 
েলত পনিয়া ডুনি মনরজলক। 34

 এই ঘটো নিনখয়া, যায় যায় 
শুজয়ার েজরর ধরজে, উমরা ভজয় নিৌনি পাজলয়া ি�লা ি�নল 
ন�রাম �জঞ্জর মােনিলাক খির নিজলক।

35
 জযেলা কী ঘটো হইজে এইটা নিনখর িাজি মােনিলা 

আনসজলক। উমরা যীশুর ওজট আনসয়া নিনখজলক, ঐ মােনিটাক যার 
নভনতরা থানক অপজিিতালা নেনকনল ন�ইজে, উয়ায় ভাল্ হয়া কাপি 
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নপনন্ েপু কনর যীশুর নঠংজ�র ি�লত িনস আজছ। এই নিনখয়া 
নভজরর সউ� মােনিলা ভয় খাইজলক। 36

 যায় যায় এই ঘটো নিনখজে 
উমরাও অইন্য মােনিলাক এই ঘটোটা কিার ধরজে, নক োকাে 
কনর অপজিিতা ধরা মােনিটা ভাল্ হইজলক। 37-39

 জযেলা যীশুক 
ন�রাজসেী অঞ্চজলর সউ� মােনিলা খিু ভয় খায়া কাউলা-কানট কনর 
কিার োন�জলক, যাজত যীশু উমার ন�রাম ছানি েনল যায়।

ঐ মােনিটা যার নভনতরা হাজত অপজিিতালা িাইর হয়া 
ন�ইজে, উয়ায় যীশুর সাথত যািার িাজি কাউলা-কাউনল কনরর 
োন�জলক। যীশু উয়াক নপ্যজঠ নিয়া কইজলক, “তুই িানি নিনর 
যা। ভ�িাে নতার িাজি কত িি কাম কনরজে, তুই যায়া স�াজক 
এইলা কুঃ”। এই কতা কয়া যীশু অইন্য পারত োওত নিনর 
ন�ইজলক। মােনিটা নযেলা েনল ন�ইজলক, আর উয়ার েীিজের 
িাজি যীশু নযইলা অোেক কাম কনরজে, নসইলা �জঞ্জর স�াজক 
কয়া প্রোর কনরর োন�জলক।

যীশু অসুনকয়া নিনটছাওয়াক ভাল্ কনরজলক, আর মরা নেংনিক 
িজতি উঠাইজলক 

(মনথ ৯:১৮-২৬; মাক্য ৫:২১-৪৩)
40
 যীশু নয্যলা সা�জরর ঐ পার হাজত এই পারত নিনর 

আনসজলক, নযেলা নম্যলা মােনি খুনে মজে মানে নেজলক। নক্যজেো 
উমরা উয়ার নিনর আইসার িাজি িাজচে আনছজলক। উমরা খুি 
েয় ধ্বনে নিয়া যীশুক অনভেন্ে োোইজলক। 41-42

 নঠক ঐ 
সমায় যায়ীর োজম একটা মােনি ওজটজকাো আনসজলক। উয়ায় 
উপাসো ঘজরর পরধাে নেতা। উয়ার এক মাত্র ছাওয়া িাজরা 
িছজরর নিনট মরে কাজলর নযেি িোত পনরয়া আজছ। এই 
িাজি যীশুর নঠংজ�র ি�লত হাংকুিা পানি কাউলা-কাউনল 
কনরর ো�জে, “নহ িাজহ যীশু! নমার িানি েল!”
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যীশু নয্যলা যায়ীজরর িানি যািার ধরজে, নযেলা োইজরা পাজক 
নভজরর মােনিলা হুিাহুনি কনর পনরর ো�জে। 43

 ওজটজকাো 
নভজির মইজ্াত একটা নিনটছাওয়া আনছজলক, উয়ায় িাজরা 
িছর হাজত অতি স্াি অসুজখ ভুন�িার ধরজে। উয়ার সারা 
েীিজের কামাইজয়র টাকা-পাইসা, ডাতিার, কনিরাজের পাছত 
খরে কনরয়াও অসুখ ভাল্ হয় োই। 44

 এই নিনটছাওয়াটা পাছ 
পাজক আনসয়া েুপ কনর যীশুর োিজরর আঁোজলর নকোরটা 
োনিজলক। আর োনিজত কাজল নক হইজলক? উয়ার অতি স্াি 
িন্ হয়া ন�ইজলক।

45
 যীশু নযেলা পুনছজলক, “কায় নমাক োনিজলক?”

নভজির মােনিলা স�ায় অস্বীকার করজলক। নপতরও কইজলক, 
“নহ গুরু নতামরা নিনখর ো�জেে, নতামার োইজরা পাজক নভজির 
মােনিলা নঠলা নঠনল কনর নতামার উপরত পনরিার ো�জে।”

46
 যীশু কইজলক, “মুই োেং কাজ�া নমাক োনিজে, নক্যজেো মুই 

িুনির পারলুং অসুখ ভাল্ করার েনতি নমারজট থানক নেকনলজে।”
47
 জযেলা নিনটছাওয়াটা ভানিজলক নয, এই ঘটোটা আর 

নুনক নথায়া যাজি ো। নিনটছাওয়াটা নযেলা থরথজর কানপজত 
কানপজত যীশুর আ� পাজক হাংকুিা পানি স�াজর আ�ত কিার 
োন�জলক, “মুই োনিজোং আর এলা নমার অসুখ ভাল্ হয়া 
ন�ইজে।” 48

 যীশু কইজলক, “মাই, তুই নিশ্বাস কনরনেস নিনখ 
ভাল্ হয়া ন�ইনেস। যা, োনন্তজত েনল যা।”

49
 যীশু নযেলাও নিনটছাওয়াটার সাথত কতা কিার ধরজে, এই 

োকাে সমায় উপাসো ঘজরর নেতা যায়ীজরর িানি হাজত একটা 
মােনি আনসয়া কইজলক, “নতামার নিনট এই সংসাজরর মায়া 
ছানি েনল ন�ইজে, গুরুক আর কষ্ নিয়া লাভ োই।” 50

 যীশু 
এই কতা শুনেয়া উপাসো ঘজরর নেতাটাক কইজলক, “ভয় ো 
খাইস! খানল নমার প্রনত নিশ্বাস কজরক, উয়ায় ভাল্ হয়া যাজিই।”
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* ৯:২ এই পইলািার যীশু িাজরােে নেষ্যক িাছাই কনরয়া উয়ার প্রনতনেনধ 
নহসাজি িাইক্য প্রোর কনরর নপ্যঠায়, ইজ্াজয়ল োনতর হাজর যাওয়া মােনিলাক 
উ্ার কনরর (মনথ ১০:৬); পাছত সউ� োনতর িাজি, সারা দুনেয়া যািার 
আজিে নিয়। (মনথ ২৮:১৮-২০; মাক্য ১৬:১৫-২০) 

51
 জয্যলা উমরা যায়ীজরর িানি নপৌনছজলক, নযেলা যীশু নেংিীটার 

িাপ, মাও আর নপতর, যাজকাি, আর নযাহে ছািা কাজ�াজক ঘজরর 
নভনতরা নসাজন্র নিজলক ো। 52

 জোজক ভরা মােনি নিয়া িানিটা 
ভরনত হয়া ন�ইজে। যীশু কইজলক, “নকজসর এত নোজকর কান্ে! 
উয়ায় নতা মজর োই, উয়ায় নতা নেে যািার ধরজে।”

53
 এই কতা শুনেয়া স�ায় যীশুক ঠাট্া নটটকানর কনরর 

োন�জলক, নক্যজেো উমরা োজে নেংনিটা মনর ন�ইজে। 54
 যীশু 

নেংনিটার হাত ধনরয়া কইজলক, “মাই ওজঠক।”
55
 এই কতা কইজত কাজল নেংনিটার েীউটা নিনর আনসজলক, আর 

নযেলায় নযেলায় উনঠয়া িনসজলক। যীশু নেংনিটাক খািার নিিার 
িাজি উমাক আজিে নিজলক। 56

 উয়ার িাপ-মাও খিু অোেক 
হইজলক, নকন্তুক যীশু এই ঘটোটা কাজ�াজক কিার ো নিজলক।

যীশু িাজরা েে খিনরয়াক নপ্যঠাইজলক 
(মনথ ১০:৫-১৫; মাক্য ৬:৭-১৩)

9  একনিে যীশু উয়ার িাজরােে খিনরয়াক নড্যজকয়া তামাে 
অপজিিতালাক নখ্যজিিার আর অসুনকয়া মােনিলাক 

ভাল্ কনরিার ক্ষমতা আজরা অনধকার নিজলক। 2
 তার পাছত 

উমাক, ভ�িাজের োসে ি্যিথিা প্রোর কনরিার আর অসুনকয়া 
মােনিলাক ভাল্ কনরর িাজি নপ্যঠাইজলক। *

3
 যীশু নেষ্যলাক কইজলক, “নতামরা ঘাটা েলার সমায় োনট, 

নিালা, খািার, টাকা পাইসা আর নপনন্িার িাজি অইন্য োমা-
কাপি নকাে নকছুই নেে ো। 4 জ�রাজমর নযই িানিত নসান্াজিে, 
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ঐ ন�রামটা ো ছািা পয্যন্ত ঐজট থাজকে। 5 যনি মােনিলা নতামাক 
মানে ো নেয়, অইন্যজট যািার সমায় নতামার ঠ্যাংএর ধূলা িানি 
নিলাে, উমার নিরুজ্ সাক্ষী নহসাজি। ইয়াজত উমরা োনের 
পাজি ভ�িাজের ন�াসা উমার উপরাত আজছ।”

6
 নেষ্যলা উমার যাত্রা শুরু কনরজলক, উমরা ন�রাজম ন�রাজম 

োইজরা পাজক যায়া ভ�িাজের ভাল্ খির প্রোর কনরর োন�জলক, 
আজরা অসুনকয়া মােনিলাক ভাল্ কনরর োন�জলক।

োসেকত্যা নহজরাি যীশুক সজন্হ 
(মনথ ১৪:১-১২; মাক্য ৬:১৪-২৯)

7
 যীশু নযইলা কনরর ো�জলক, নসইলা োসেকত্যা নহজরাি 

শুনেয়া ি্যাকুল হয়া ন�ইজলক। কাজ�া কাজ�া কিার োন�জলক 
িীক্ষািাতা নযাহে িনতি উনঠজে। নহজরাি নকন্তুক নকছুই িুনির 
পানরজলক ো। 8

 কাজ�া িা কিার োন�জলক আজ�র কাজলর 
ভ�িাজের খিনরয়া এনলয় — উয়াক নিখা ন�ইজে। আজরা 
কিার োন�জলক আজ�র কাজলর অইন্য একেে ভ�িাজের 
খিনরয়া মরে থানক িনতি উনঠজে। 9 জহজরাি কইজলক, “মুই নতা 
নযাহজের মাথা কানটয়া নিলাইেুং। তাইজল যার নিিজয় মােনিলা 
এত অোেক কতা কিার ধরজে উয়ায় কায়?” নহজরাি যীশুক 
নিনখিার িাজি আকুল হইজলক।

যীশু পাঁে হাোর মােনিক খািার নিজলক 
(মনথ ১৪:১৩-২১; মাক্য ৬:৩০-৪৪; নযাহে ৬:১-১৪)

10
 যীশুর অনধকার নিওয়া খিনরয়ালা নিনর আনসয়া, কী কী 

কাম কনরজে সউজ� যীশুক কইজলক। যীশু উমারলাক তিৎভসিা 
ন�রাজমর একটা নেে্যে ো�াত নেয়া ন�ইজলক। 11

 নকন্তুক নভজির 
মােনিলা োনের পায়া উমারলার পাজছ পাজছ যািার ধরজলক। 
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যীশু নযেলা মােনিলাক গ্হে কনরয়া ভ�িাজের োসে ি্যিথিার 
নিিজয় নেক্ষা নিজলক। আর নয অসুনকয়া মােনিলার ভাল্ হিার 
িরকার আনছজলক উমারলাক ভাল্ কনরজলক।

12
 জয্যলা নিলা ডুজিাং ডুজিাং হইজলক, নযেলা িাজরােে নেষ্য 

আনসয়া যীশুক কইজলক, “হামরা এলা নয ো�াখােত আনছ, 
এইখাে হইজলক নেধুয়া পাথার, এলায় মােনিলাক নিিায় কর, 
যাজত উমরা ি�লা ি�নল ন�রামত যায়া নেজের থানকর ো�া 
আর খািার নযা�ার কনরর পায়।”

13-14
 যীশু কইজলক, “নতামরায় উমারলাক খািার নিও!” 

ওজটজকাো পরায় পাঁে হাোর নিটাছাওয়া আনছজলক। এই িাজি 
নেষ্যলা উতির নিজলক, “এইটা অসম্ভি! হামারজট মাত্র পাঁেখাে 
রুনট আর দুইটা মাছ আজছ। তাছািা আর নকছুই োই। নতামরা 
কী োে নয হামরা এই মােনিলার িাজি খািার নকনে আনে?” 
নযেলা যীশু নেষ্যলাক কইজলক, “উমারলাক সানর সানর পঞ্চাে 
েে কনর এক একিজল িজস নিও।”

15
 নেষ্যলা ঐ োকাজে কনরয়া, স�াজক িজসয়া নিজলক। 16

 যীশু 
পাঁেখাে রুনট আর দুইটা মাছ হাতত নেয়া, স্বজ�্যর নভনত োয়া 
নিনখয়া ভ�িােক ধন্যিাি নিজলক। পাছত মােনিলাক খািার 
নিিার িাজি, রুনট নছনি নছনি নেষ্যলার হাতত নিজলক। 17

 স�ায় 
োনন্ত কনর নপ্যট ভজর খাইজলক, িানক নযইলা পনি রইজলক ঐলা 
একজট েজিা কনর আজরা িাজরা নডনল হইজলক।

নপতর কইজলক যীশুই িাছাই করা রাো 
(মনথ ১৬:১৩-১৯; মাক্য ৮:২৭-২৯)

18
 এক নিে যীশু নয্যলা একলায় প্রাথ্যো কনরর ধরজে, নযেলা 

খানল নেষ্যলায় উয়ার সাথত আনছজলক। যীশু উমারলাক 
পুনছজলক, “মুই কায়, নমার সমজধে মােনিলা কী কয়?”
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* ৯:২২,২৬ নমাক — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”, অথ্যাত “মুই নয িাছাই 
করা মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। * ৯:২৩ যীশু 
ক্ুজের নিািা তুনল নেিার কইজছ, তার মাজে পনত নিজের দুুঃখ কজষ্র নভা� 
কনরর কইজছ। 

19
 উমরালা কইজলক, “কাজ�া কাজ�া কয় িীক্ষািাতা নযাহে, 

কাজ�া কাজ�া কয় এনলয়, আজরা অইন্য কাজ�া কাজ�া কয় 
নতেপুরানে ভ�িাজের খিনরয়ার মইজ্াত কাজ�া িনতি উনঠজে।”

20
 যীশু উমারলাক পুনছজলক, “নকন্তুক নতামরা নমার সমজধে 

কী কন্, মুই কায়?” নপতর উতির নিজলক, “নতামরা হইজলে 
ভ�িাজের নসই িাছাই করা রাো।”

21
 যীশু নেষ্যলাক সািধাে কনর নিয়া কইজলক, “এই কতাটা 

কাজ�াজক ো কন্। 22
 জমাক * খুি দুুঃখ কষ্ সহ কনরর োন�জি। 

নযহূিী িুিা নেতালা, পরধাে িামেলা আজরা পনডিত মােনিলা 
নমার নিরুনধতা কনরজি, উমরা নমাক গ্াহ কনরজি ো। তুচ্ মজে 
কনর মানর নিলাইজি। নকন্তুক নতে নিজের নিে নমাক মরেক 
েয় কনর িনতি উনঠর োন�জি।”

23
 ইয়ার পাছত যীশু স�াজক কইজলক,

যনি কাজ�া নমার নেষ্য হিার োে, তাইজল নেজের ইচ্া 
আর সুনিধা ছানির োন�জি। প্রনতনিে ক্ুজের নিািা তুনল 
নেয়া নমার পাজছ পাজছ আনসর োন�জি। * 24

 জক্যজেো যায় 
ইহকাজলর েীিে রক্ষা কনরর োয় উয়ায় পরকাজলর েীিে 
হারাজি। আর যায় নমার িাজি ইহকাজলর েীিে হাজরিার 
োয় উয়ায় পরকাজলর েীিে রক্ষা পাজি।

25
 যনি নকাে মােনি ন�াটায় দুনেয়াটাক েয় কজর, নকন্তুক 

নেজের েীিে হাজর নিলায়, তাইজল লাভ কী? 26
 জমাক 

নেয়া েরম ো খাে! নমার নেক্ষালাও নেয়া েরম ো খাে! 
যনি খাে, তাইজল নযই নিে মুই নেজের মনহমা আর স্বজ�্যর 
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িাপ আর পনিত্র স্বজ�্যর িূতলার মনহমা নেয়া নিোর কনরর 
নিনর আনসম, নসই নিে মুইও নতামারলাক েরম খাইম। 
27

 নকন্তুক মুই নতামারলাক সোং কিার ধরেুং, এজটজকাো 
এমে কয়েে মােনি আজছ, যায় যায় ভ�িাজের োসে 
ি্যিথিা োলু ো হওয়া পয্যন্ত মনরজি ো।

যীশুর সাথত নমানে আর এনলয় 
(মনথ ১৭:১-৮; মাক্য ৯:২-৮)

28
 এই কতালা কিার আঠ নিে পাছত, যীশু প্রাথ্যো কনরর 

িাজি, নপতর, যাজকাি আর নযাহেক নেয়া পাহািত েনিজলক। 
29

 যীশু নয্যলা প্রাথ্যো কনরর ধরজে, নযেলা উয়ার মুজখর নেহারা 
পালনট ন�ইজলক, আর উয়ার কাপি নোপি এজকিাজর সািা 
ধপ-ধপা হয়া িল-মল কনরর োন�জলক। 30-31

 অেমকায় 
দুইেে মােনি উয়ার সাথত কতা কিার ধনরজলক। উমরা স্ব�ীয় 
মনহমায় নিখা নিজলক। নসই দুইেে হইজলক মহাপুরুি নমােী 
আর ভ�িাজের খিনরয়া এনলয়। উমরা ভ�িাজের পনরকল্পো 
মত নযরূোজলজমাত যীশুর নক্যংকনর মরে হইজি, এই নেয়া 
কওয়া-কনয় কনরিার ধরজে।

32
 জযেলায় নপতর আর উয়ার সঙ্ী সাথীলা নঘার নেজন্াত 

আনছজলক। উমরা নেতে পায়া নিনখজলক নয, যীশুর মনহমা, 
নিলার োকাে িল-মল কনরর ো�জে, আজরা উয়ার ি�জলাত 
দুইেে মােনি খািা হয়া আজছ। 33

 পাছত নয্যলায় নমােী আর 
এনলয় যীশুর ি�ল হাজত যািার ধরজে নযেলায়, নপতর যীশুক 
কইজলক, “গুরু, ভাজল হইজে নয হামরা এজটজকাো আনছ। 
হামরা নতেটা নখ্যজরর ঘর িাোই, একটা নতামার িাজি, একটা 
মহাপুরুি নমানের, আর একটা এনলয়র িাজি।” নকন্তুক নপতর 
কী কিার ধরজে নসইটা ভানিয়া কূল নকোরা পাইজলক ো।
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34
 নপতর নয্যলা এইলা কতা কিার ধরনেজলক, নযেলায় 

একখাে নম্যঘ ওজটজকাো আনসয়া উমারলাক ঢানক নেজলক। 
আর উমরালা নসই নম্যজঘর মইজ্াত ঢাকা পিাজত নেষ্যলা 
খুি ভয় খাইজলক। 35

 আর ঐ নম্যঘ থানক একটা আওয়াে 
শুো ন�ইজলক, “ইয়ায় নমার নিটা, নমার িাছাই করা মজের 
একেে। নতামরা ইয়ার কতা নোে।”

36
 আওয়াে িধে হয়া যীশু একলায় উমার সাথত আজছ। 

নেষ্যলা নযইলা ঘটো নিনখজলক, নসইলা নম্যলানিে কাজ�াজক 
কয় োই।

যীশু অপজিিতা ধরা নে্যংরাটাক ভাল্ কনরজলক 
(মনথ ১৭:১৪-১৮; মাক্য ৯:১৪-২৭)

37
 পজরর নিে যীশু আর উয়ার নেষ্যলা নয্যলা পাহাি থানক োনম 

আনসজলক, নযেলা নম্যলা মােনি যীশুর সাথত নিখা কনরজলক। 
38

 আর এই নভজরর মােনিলার মইজ্াত একটা মােনি খুি নোজর 
নেনকনরয়া কিার োন�জলক, “নহ গুরু িয়া কনর নমার নিটাটাক 
নিখ, ইয়ায় নমার একমাত্র নিটা। 39

 উয়াক একটা অপজিিতা 
ধরজে, নযেলা উয়ায় অেমকায় নেনকনরয়া উজঠ। অপজিিতাটা 
নযেলা উয়াক নমােজর, আছজি নিজল নিয়া, উয়ার মুখ নিয়া 
নি্যজপো নির কনর নিয়া, টট্রা োজ�য়া খুি কষ্ নিয়া ছানি নিয়। 
40

 মুই নতামার নেষ্যলাক কাউলা কাউনল কনরয়া কইলুং, এই 
অপজিিতাটাক নখ্যজিয়া নিও। নকন্তুক উমরা পাইজলক ো।”

41
 যীশু নযেলা কইজলক, “অনিশ্বাসীর গুনঠি! ছলুয়া মােনিলা! 

মুই তধয্য্য ধনর কত কাল নতামার সাথত থানকম? নতার নিটাক 
এজটজকাো আজেক।”

42
 জে্যংরাটাক নয্যলা আনের ধরজে, নযেলা অপজিিতাটা 

নে্যংরাটাক মানটত আছজিয়া নমােজি ধনরজলক। যীশু 
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* ৯:৪৪ িাছাই করা মােনিটাক — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”, অথ্যাত “মুই 
নয িাছাই করা মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। 

অপজিিতাটাক ধমক নিয়া নে্যংরাটাক ভাল্ কনরয়া উয়ার 
িাপক নিনর নিজলক। 43

 ভ�িাে নয কত মহাে আর উয়ার 
েনতি নিনখয়া স�ায় অোেক হইজলক।

যীশু নেজের মরজের ভনিষ্যত িােী নিজলক 
(মনথ ১৭:২২-২৩; মাক্য ৯:৩০-৩২)

যীশুর এই কাম নিনখয়া স�ায় অোেক হয়া ভানিিার োন�জলক। 
নযেলা যীশু নেজের নেষ্যলাক কইজলক, 44

 “জমার কতা মে নিয়া 
নোে, আর িম নথাে, িাছাই করা মােনিটাক * মােনির হাজতাত 
ধজর নিওয়া হইজি।”

45
 নকন্তুক যীশুর এই কতার মাজে নেষ্যলা িুনির পানরজলক 

ো। নক্যজেো ভ�িাে উমারজট কতালা ন�াপে থুইজে যাজত 
উমরা িুনির ো পাজর। নেষ্যলা যীশুক এই কতাটার মাজে কী, 
পুনছিার ভয় খাইজলক।

িি কায়? 
(মনথ ১৮:১-৫; লূক ৯:৪৬-৪৮)

46
 এক নিে নেষ্যলার মইজ্াত কায় িি, এই নেয়া নেয়াই 

কনরর ধরজে। 47
 যীশু উমার মজের নেন্তা ভািো িুনির পায়া, 

একটা নছাট ছাওয়াক নেজের ি�জলাত খািা কনরজলক। 48
 তার 

পাছত উমারলাক কইজলক, “যায় ইয়াক গ্হে কজর, উয়ায় 
নমাজক গ্হে কজর। আর যায় নমাক গ্হে কজর উয়ায় ভ�িােক 
গ্হে কজর। নতামারলার মইজ্াত যায় স�াজর োয়া নছাজটা তায় 
স�াজর োয়া িি।”
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* ৯:৫৪ নকাে নকাে পাডিুনলনপত এইটা নযা� করা হইজে নয, “ভ�িাজের আজ�র 
কাজলর খিনরয়া এনলয়র োকাে কনর”। নিখ, ২য় রাোিনল ১:১০-১২ 

49
 জযাহে কইজলক, “গুরু নতামাজর োজম একটা মােনিক 

অপজিিতা নখ্যজিিার নিনখনে, উয়ায় হামার সঙ্ী-সাথী ো হয়, 
এই িাজি উয়াক িািা কনর নিনে।” 50

 যীশু কইজলক, “িািা 
কজরে ো, নক্যজেো যায় নতামার নিপজক্ষ নোয়ায়, উয়ায় নতামার 
পজক্ষ আজছ।”

েমরীয় ন�রাজমর মােনিলা যীশুক মানে নেজলক ো
51
 এনিয়া যীশুর স্ব�্যত যািার সমায় হয়া আনসয়া উয়ায় 

নযরূোজলমত যািার মে নথর কনরজলক। 52
 যািার সমায় 

েমরীয় মােনিলার একটা ন�রামত ঢুনকজি িুনলয়া ঐ ন�রামত 
সউ� নকছু ি্যিথিা কনরর িাজি উয়ার আজ�াত খিনরয়ালাক 
নপ্যঠাইজলক। 53

 নকন্তুক যীশু নযরূোজলম যািার ধরজে িুনলয়া 
ওই ন�রাজমর মােনিলা উয়াক মানে নেজলক ো। 54

 এই খিরটা 
যীশুর নেষ্য যাজকাি আর নযাহে োনেয়া কইজলক, “নহ গুরু, 
নতামরা কী োে নয, উমারলাক নছািা নিিার িাজি স্ব�্য হাজত 
অগুে োজময়া আনেজমা?” * 55

 যীশু নকন্তুক উমারলার নভনত 
ঘুনর নিনখয়া ধমক নিজলক। 56

 জযেলা অইন্য ন�রামত েনল 
ন�ইজলক।

যীশুক নিনখয়া েল 
(মনথ ৮:১৯-২২)

57
 উমরা ঘাটা নিয়া যািার ধরজে, নযেলায় একেে মােনি 

যীশুক কইজলক, “নতামরা নযজটজকাো যাজিে মুইও নতামার 
পাজছ পাজছ যাইম।”

লূক 9



64

 

* ৯:৫৮ নমার — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”, অথ্যাত “মুই নয িাছাই করা 
মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। * ১০:১ নকাে নকাে 
গ্ীক পাডিুনলনপত সতির েে নেষ্য আর নকাে নকাে গ্ীক পাডিুনলনপত িাহাতির 
েে নলখা আজছ। 

58
 যীশু মােনিটাক কইজলক, “নেয়াজলর খাল আজছ, পনখরও 

ভাসা আজছ, নকন্তুক নমার * মাথা থুিার ো�া োই।” 59
 যীশু 

অইন্য একটা মােনিক নেষ্য হিার কইজলক, নকন্তুক ঐ মােনি 
উয়ার িাজপর সি�নত আর কাম-নকনরয়া ো করা পয্যন্ত নিনর 
কনরর োয়। 60

 যীশু নযেলা কইজলক, “যায় অমৃত েীিে পায় 
োই, উমাক মরজের নেন্তা কনরর নিও। নকন্তুক নতার কত্যি্য 
হইজলক ভ�িাজের োসে ি্যিথিার ভাল্ খির প্রোর করা।”

61
 আজরকেে আজরা কইজলক, “গুরু, মুই নতামার নেষ্য 

হইম। নকন্তুক নমার িানির থানক নিিায় নেয়া আনসর নিও।”
62
 যীশু উয়াক কইজলক, “যায় োঙ্জলর মুনঠ ধনরয়া পাঁনেলা 

পাজক নিনখয়া রয়, উয়ায় ভ�িাজের োসে ি্যিথিাত থানকিার 
উপযুতি নোয়ায়।”

যীশু উয়ার নেষ্যলাক নপ্যঠাইজলক

10  ইয়ার পাছত গুরু আজরা সতির েে নেষ্যক প্রোর 
কনরর িাজি িাছাই কনরজলক। উয়ায় নেজে নযইলা 

ন�রাম-�ঞ্জ যাজি নঠক কনরজে, নসইলা ো�াত দুইেে দুইেে 
কনর নেষ্য নপ্যজঠয়া নিজলক। * 2 যীশু উমাক কইজলক নয,

নক্ষ্যজতর নম্যলা িসল পানক ন�ইজে, নকন্তুক িসল কানটর 
কামলা কম। এই িাজি নক্ষ্যজতর মানলজকরজট প্রাথ্যো কর, 
যাজত উয়ায় িসল কানটর িাজি আজরা কামলা নপ্যজঠয়া নিয়। 
3
 এলা যাও! িম থে নয্যজে, নতামারলাক মইু নেকজি িাজঘরজট 

নভিার োকাে কনর নপ্যজঠর ধরেুং। 4
 জতামার সাথত টাকা-
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পাইসা, নিালা, েতুা নোিা ো নেে। আর ঘাটা নিয়া যািার 
সমায় অকাজের কতা কয়া সমায় েষ্ কজরে ো।

5
 জতামরা নয িানিত নসান্াজিে, নসান্াইজত কাজল ঐ 

িানির মােনিলাক কন্, নতামার িানিত োনন্ত হউক। 6
 যনি 

উমরালা োনন্ত পািার নযা�্য হয়, তাইজল োনন্ত পাজি, ো হইজল 
নতামার োনন্ত নতামারজট নিনর আনসজি। 7 জয্যলা নকাে ন�রামত 
যাজিে, নযই িানিত নসান্াজিে ঐ িানিত রন্। উমরা নযইলা 
খািার নিজি ঐলায় খাে, নক্যজেো যায় কাম কজর উয়ায় হানেরা 
পািার নযা�্য। এই িানি ঐ িানি কনর ো নিিাে।

8
 যনি নতামরা নকাে �ঞ্জত যাে আর ওজটকার মােনিলা খনুে 

হয়া নতামাক মানে নেয়, তাইজল মােনিলা নযইলা খািার নিজি 
ঐলায় খাে। 9 ঐ �জঞ্জর অসুনকয়া মােনিলাক ভাল্ কজরে, আর 
উমারলাক কন্ নয ভ�িাজের োসে ি্যিথিা ি�লত আনসজে। 
10

 যনি নতামরা নকাে �ঞ্জত যাে আর ওজটকার মােনিলা 
নতামাক মানে ো নেয়, তাইজল ঐ �জঞ্জর ঘাটা নিয়া নিজিয়া এই 
োকাে কন্ নয, 11

 “জতামাক ছানি নিয়া হামরা এই নেে নিিার 
ো�নে, নতামারলার �জঞ্জর নয ধলূা হামার নঠ্যং�ত োন�জে, 
ঐলাও হামরা নঠ্যং থানক িানি নিলাইলং। নকন্তুক এই কতাটা 
িম কজরে নয ভ�িাজের োসে ি্যিথিা ি�লত আনসজে।”

12
 মুই নতামাক কিার ধরেুং নিোজরর নিেত, এই �জঞ্জর 

মােনিলার োয়া সজিাম �জঞ্জর মােনিলা নয নিয়া, উমার 
অিথিা ভাল্ হইজি।

অনিশ্বাসীলার নযেি কালত আপি 
(মনথ ১১:২০-২৪)

13
 নধক্ার নি্যং নকারাসীে আর তিৎভসিা �জঞ্জর ধম্যীয় 

মােনিলাক! নযইলা মহােনতির অোেক কাম নতামারলার 

লূক 10



66

িাজি করেুং, ঐলা যনি নসার আর সীজিাে �জঞ্জর নিধম্যীয় 
মােনির িাজি করা হইজলক হয়, তাইজল নম্যলা নিে আ�ত 
উমরা পাপ থানক মে পজস্তয়া কপালত ছাই মানখয়া েনটর 
কাপি নপনন্জলক হয়। 14

 হাঁ, এইটা সোং! নিোজরর 
নিেত নসার আর সীজিাে �জঞ্জর নিধম্যীয় মােনিলার োয়া 
নতামারলার নিেী সাো হইজি! 15

 ও িাজহ! কিরোহূজমর 
মােনিলা নতামারলাক কী কইম? নতামরা স্বজ�্যর মহাে 
হিার োে, নকাে নিেও হিার পাজিে ো। নতামারলাক 
েরকত নি্যজল নিওয়া হইজি।

16
 যীশু উয়ার নেষ্যলাক কইজলক, “যায় নতামাক মানে 

নেয়, উয়ায় নমাকও মানে নেয়। আর যায় নতামাক মানে ো 
নেয়, উয়ায় নমাকও মানে ো নেয়। ভ�িাে নমাক নপ্যঠাইজে 
িুনলয়া যায় নমাক মানে ো নেয় উয়ায় ভ�িােক মানে ো 
নেয়।”

েয়তাে-অসুজরর ধ্বংস
17
 জযেলা সতির েে নেষ্য আেজন্ ঘুনর আনসয়া যীশুক 

কইজলক, “নহ গুরু নতামার োম নেজল অপজিিতালাও হামার 
িে হয়া যায়।” 18

 যীশু উমাক কইজলক, “মুই েয়তাে-
অসুরক ি্যাওয়া হাজত নিনলজকর োকাে কনর পনির নিনখলুং। 
19

 জোে! মুই নতামারলাক সাপ আর নিি কাকিাক নঠ্যং 
নিয়া ডজলিিার ক্ষমতা নিেুং আর নতামার েত্রু েয়তাজের 
সউ� েনতির উপরাত েয় কনরিার ক্ষমতাও নিেুং। নকাে 
নকছুই নতামারলার ক্ষনত কনরর পাজি ো। 20

 অপজিিতালা 
নতামার িে হয়া ন�ইজে িুনলয়া নতামরা আেন্ কজরে ো, 
িরং স্ব�্যত নতামার োম নেখা হইজে, এই িাজি নতামরা 
আেন্ কর।”
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যীশু পরম ভ�িাজেরজট প্রাথ্যো কনরজলক 
(মনথ ১১:২৫-২৭, ১৩:১৬-১৭)

21
 নঠক ঐ সমায় যীশু পনিত্র আত্াত আেজন্ ভনর যায়া 

কইজলক,
নহ নমার িাপ, স্ব�্য আর দুনেয়ার মানলক, মুই নতাক সািানস 

নি্যং, নক্যজেো তুই এইলা নিিয় জ্ােীগুনে মােনিলারজট 
নুনকয়া থুইয়া ছাওয়ার োকাে মােনিলারজট উনিনল নিনেস। 
নহ নমার িাপ নতাক ধন্যিাি নি্যং। নক্যজেো এইটায় নতাক 
ভাল্ োন�জে।

22
 জমার িাপ নমাক সউ� নকছুই নিজে। িাপ ছািা 

কাজ�ায় োজে ো, নিটা কায়। আর নিটা ছািা কাজ�া োজে 
ো, িাপ কায়। খানল নিটাটার ইচ্াজত অইন্য কাজ�াজক 
এইটা োজে নিওয়া যায়, িাপ কায়।

23-24
 যীশু িাজরা েে নেষ্যর নভনত ঘুনরয়া ন�াপজে কইজলক, 

“মুই নতামারলাক কিার ধরেুং, নতামরা নযই ঘটোলা নিনখর 
ধরজছে, নতেপুরােী ভ�িাজের খিনরয়ালা আর রাোলা নিনখর 
ইচ্া কনরয়াও নিনখর পায় োই, শুনের ইচ্া কনরয়াও শুনের পায় 
োই। এইলা ঘটো নতামরা নিনখর ধরজেে িুনলয়া নতামরায় 
ধন্য!”

েমরীয় ভাল্ মােনির �ল্প
25
 এক নিে একেে পনডিত মােনি যীশুরজট আনসয়া, উয়াক 

িাজন্াত নি্যজলর িাজি পুনছজলক, “গুরু, অমৃত েীিে লাভ 
কনরর িাজি নমাক কী কনরর োন�জি?”

26
 যীশু উয়াক কইজলক, “পনিত্র সোতে োস্ত্ররত নমােীর 

নিধােত নক নেখা আজছ? তুই ঐলা পনিয়া কী িুনিস?”
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* ১০:২৭ নবিতীয় নিিরে ৬:৫ * ১০:২৭ নলিীয়র িই ১৯:১৮ 

27
 মােনিটা উতির নিজলক,
“নতার সউ� মে-পরাে, ন�য়াে, েনতি সঁজপ নিয়া 

পরমপরভু ভ�িােক নপনরত কজরক। *
আর নেজের নিহাক নযই োকাে কনর যতে কনরয়া নপনরত 

কনরস, ঐ োকাে কনর নতার পািাপরেীক নপনরত 
কজরক।” *

28
 যীশু মােনিটাক কইজলক, “নতার কতা নতা নঠক। এই 

োকাে কনরজল তুই অমৃত েীিে পািু।”
29
 এই পনডিত মােনিটা নেেক নেজি্যাি নিজখিার িাজি যীশুক 

পুনছজলক, “কায় নমার পিনে?”
30
 যীশু একটা �জল্পর উপমা নিয়া কইজলক,

একেে নযহূিী মােনি নযরূোজলম থানক নযরীজহা েহর 
যািার ধরজে, আর এই সমায় ডাকুর হাতত পনিজলক। 
ডাকুলা এই মােনিটাক ডা�া-মানর কনরয়া পাইসা কনি, 
কাপি খুনল নেয়া আধামরা কনরয়া ঘাটার ি�জলাত নি্যজলয়া 
েনল ন�ইজলক। 31

 জসই সমায় একেে িামে ওই ঘাটা নিয়া 
যািার ধরনছজলক, উয়ায় ওই মােনিটাক পনি থাকা অিথিাত 
নিনখয়াও ো নিনখিার ভান্ কনর পাে কাজটয়া েনল ন�ইজলক। 
32

 নঠক এজক োকাে কনর মনন্জরর একেে সহকারী ওই 
োকাে অিথিা নিনখয়া উয়ায়ও পাে কাজট েনল ন�ইজলক।

33
 নকন্তুক েমরীয় প্রজিজের অইন্য সম্প্রিাজয়র একটা 

মােনি ি�জলাত আনস নিনখজত কাজল উয়ার উপরা খুি 
মায়া হইজলক। 34

 উয়ায় মােনিটারজট যায়া উয়ার নথতজল 
যাওয়া ো�াখাজের উপরা েলপাই নত্যল আর মি নিয়া 
পনট্ িানন্ নিজলক। তার পাছত রু�ীটাক নেজের �াধার 
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* ১০:৩৫ গ্ীক ভািাত: “দুইটা িীোর”, হইজলক একটা কামলার দুই নিজের 
মেুরীর টাকা। 

নপনটত েজিয়া একটা ডানিঘরত নেয়া যায়া উয়ার নসিা 
যতে কনরিার োন�জলক।

35
 তার পজরর নিে েমরীয় মােনিটা দুই নিজের মেুনরর 

টাকা * ঐ ডানিঘজরর মানলকটাক নিয়া কইজলক, “ইয়াক 
নিখাশুো কজরে। আর যনি ইয়ার োয়াও নিনে খরো হয়, 
তাইজল মুই আনসয়া নোধ কনর নিম।”

36
 জযেিত যীশু কইজলক, “এলা নতামরা নক মজে কজরে? 

এই নতে েজের মানিলাত ডাকুর হাতত পিা মােনিটার পািা 
পিেী কায়?”

37
 পনডিত মােনিটা উতির নিজলক, “যায় ওই মােনিটাক মায়া 

কনরজলক তায়।” আর নযেলা যীশু কইজলক, “যাও নতামরাও 
ওই োকাে কর।”

মনরয়ম আর মাথ্যা
38
 ইয়ার পাছত যীশু আর উয়ার নেষ্যলা ঘাটা হাটজত হাটজত 

একটা ন�রামত নপৌনছজলক, ওই ন�রামত মাথ্যা োজমর একটা 
নিনটছাওয়া খুি খুনে হয়া উমাক িানিত ো�া নিজলক। 39

 মাথ্যার 
িইনে মনরয়ম, উয়ায় গুরু যীশুরজট আনসয়া নঠ্যংজয়র ি�জলাত 
িনসয়া উয়ার কতা শুনের োন�জলক। 40

 মাথ্যা নকন্তুক খািাজরর 
নো�ার কনরিার িাজি খুি ি্যস্ত আনছজলক। এই িাজি মাথ্যা 
যীশুর ি�জলাত আনসয়া কইজলক, “নহ গুরু! এইটা কী নঠক 
হিার ধরজে? মুই একলায় সউ� কাে কামাই কনরিার ধরেুং, 
আর নমার িইনে িনসয়া আজছ? উয়াক নতামরা কন্ নযজে উয়ায় 
আনসয়া নমাক সাহায্য কজর।”

লূক 10
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41
 জযেলা যীশু মাথ্যাক আির কনরয়া কইজলক, “মাথ্যা, 

মাথ্যা, তুই নম্যলা নিিয় নেয়া নেন্তা কনর ঘািজিিার ধরনেস। 
42

 নকন্তুক একটাই মাত্র িরকারী নিিয় আজছ। মনরয়ম নসই 
ভাল্ নিিয়টা িাছাই কনরজে। ঐটা উয়ারজট থানক নেওয়া 
হইজি ো।”

প্রাথ্যোর নেক্ষা 
(মনথ ৬:৫-১৫; মাক্য ৭:৭-১১)

11  এক নিে যীশু এক ো�াত প্রাথ্যো কনরর ধরজে। 
নয্যলা উয়ার প্রাথ্যো করা নযেি হইজলক, নযেলা 

উয়ার একেে নেষ্য আনসয়া কইজলক, “নহ গুরু! ভ�িাজের 
খিনরয়া নযাহে নতা উয়ার নেষ্যলাক প্রাথ্যো করা নেখাইজে, 
এলা নতামরাও হামাক প্রাথ্যো করা নেখাে।”

2
 আর যীশু নযেলা নেষ্যলাক কইজলক, “নতামরালা এই োকাে 

কনর প্রাথ্যো কজরে,
নহ হামার স্বজ�্যর িাপ,
নতামার পনিত্রতা মানুক,
নতামার রাইে্য আসুক।

 3 প্রনত নিজের নখারাক হামাক প্রনত নিজে নিও।
 4 হামারলার পাপ ক্ষমা কনর নিও,

নক্যজেো হামার নিরুজ্ যায় অন্যায় কজর,
হামরাও উমাক ক্ষমা কনরনে।
আর হামাক পরীক্ষাত পনরিার ো নিস।”

5
 যীশু ভাল্ কনর িুনি নিিার িাজি একটা উপমা নিয়া কইজলক,

ধনর নেও মইজ্া রানত নতামার একেে সখার িানি 
যায়া কইজলে, “নহ িাজহ, নমাক নতেখাে রুনট হাওলাত 
নিও, 6

 জমার আর এক সখা ঘাটা নিয়া যাইজত যাইজত 

লূক 10 ,  11
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* ১১:১৩ এই পনিত্র আত্া পািার ন�ইজল েয়া কনর েমে হিার োন�জি। নযাহে 
৩:৩ 

নমার এজটজকাো আইসজে, উয়াক খারার নিিার মতে 
নমার নকছুই োই।”

7
 জযেলা নতামার সখা ঘজরর নভনতরা হাজত কইজলক, 

“োুঃ নর ভাই, নমাক আর কষ্ ো নিস, দুয়ার িধে আজছ, 
এলা মুই ছাওয়া নছাট নেয়া নিছাোত শুনতয়া আছং। এই 
িাজি মুই এলা নতাক নকােয় নিিার পাইম ো।”

8
 শুজেে! উয়ায় সখা হিার িাজি যনিও নকাে নকছুই 

োও নিয়, তিু নতামরা অজেক ক্ষে ধনর দুয়ারত খটখজটয়া 
কাউলা কানট কনরর ধরজেে িুনলয়া উয়ায় উনঠয়া যা িরকার 
তা নতামাক নিজি।

9
 আর তাজর িাজি মুই নতামারলাক কিার ধরেুং, 

প্রাথ্যো এই োকাজের হয়, োইজত থানকজিে নযেলা নতামাক 
নিওয়া যাজি; োন্াইজত থানকজিে নতামরালা পাজিে; দুয়ার 
খটখটাে নতামারলার িাজি দুয়ার খুনলয়া নিওয়া হইজি। 
10

 জক্যজেো যায় োয় উয়াক নিওয়া হয়। যায় োন্ায় 
উয়ায় পায়, আর যায় দুয়ার খট খটায় উয়ার িাজি দুয়ার 
নখাজল নিওয়া হয়।

11
 জহ ছাওয়ালার িাপলা! নতামার ছাওয়া মাছ োইজল 

নতামরা উয়াক একটা সাপ নিজিে কী? 12
 িা, ছাওয়াটা 

একটা নডমা োইজল উয়াক নিি কাকিা নিজিে কী? 
োুঃ! 13

 জতামরা নিয়া মােনি হয়াও নতামার ছাওয়ার 
িাজি ভাল্ ভাল্ নেনেস নিে। স্বজ�্যর িাপ নতা িয়ালু, 
কাজ�া উয়ারজট পনিত্র আত্া োইজল, নেশ্চয় নিজিই 
নিজিই। *

লূক 11
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যীশুর নভনতরাত ভ�িাজের েনতি 
(মনথ ১২:২২-৩০; মাক্য ৩:২০-২৭)

14
 এক নিে যীশু একটা মােনির নভনতরা থানক নিািা 

অপজিিতাক নখ্যিাইজলক। অপজিিতা ধরাজত মােনিটার 
েিাে িধে হয়া ন�ইজে। নকন্তুক অপজিিতাটা নিনর যাইজত কাজল 
মােনিটা কতা কিার ধনরজলক, আর এই নিনখয়া নভজির মােনিলা 
স�ায় অোেক হইজলক। 15

 নকন্তুক উমারলার মইজ্ কাজ�া কাজ�া 
কিার োন�জলক, “উয়ায় নয অপজিিতালাক নখ্যিায় নসইটা 
হইজলক েয়তাে নিলসিূল-অসুজরর ক্ষমতা নিয়া!”

16
 আর অইন্য মােনিলাও, যীশুর ক্ষমতা ভ�িাে হাজত 

কী ো, নসইটা যাোই কনরর িাজি স্ব�্য হাজত একটা নেন্ 
নিনখর োইজলক। 17

 যীশু উমারলার মজের কতা িুনির 
পায়া কইজলক,

নযই রাইে্য ি�িা কনর খডি খডি হয়া যুিা হয়, নসই রাইে্য 
ধ্বংস হয়। আজরা নকাে পনরিার যনি নেজের মইজ্াত ি�িা 
কজর তাইজল উমরাও ধ্বংস হয়। 18

 জতামরালা কিার ধরজেে 
নয মুই নিলসিূল-অসুজরর ক্ষমতা নিয়া অপজিিতালাক 
নখ্যিাং। নকন্তুক েয়তাে-অসুর যনি নেজের েনতি নিয়া 
নেজের নিরুজ্ েিাই কজর তাইজল উয়ার রাইে্য নক্যমে 
কনর নটনকজি? 19

 যনি েয়তাে নিলসিূল-অসুজরর েনতি 
নেয়া মুই অপজিিতাক নখ্যিাং, তাইজল নতামার সাথীলা 
নকাজট থানক েনতি পায়া অপজিিতাক নখ্যিায়? নতামরা 
নঠক কতা কইজছে কী ো নতামার সাথীলা নসইটা নিোর 
কনরজি! 20

 নকন্তুক এইটা মজে কজরে নয, মুই যনি ভ�িাজের 
েনতি নেয়া অপজিিতালাক নখ্যিাং তাইজল ভ�িাজের োসে 
ি্যিথিা নতামার মইজ্াত শুরু হইজে।

লূক 11
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21
 একেে েনতিোনল মােনি অস্ত্র-সস্ত্র নেয়া নয্যলা উয়ার 

িানি পাহািা নিয়, নযেলা উয়ার তামাে নকছুই নঠকঠাক রয়। 
22

 নকন্তুক নয্যলা উয়ার োয়া নকাে িলিাে মােনি আইজস 
নযেলা উয়াক েিাই কনর হাজর নিয়া অস্ত্র সস্ত্র কানি নেয়। তার 
পাছত সউ� নকছু কানি কুনি নেয়া নেনেসলা ভা� কনর নিয়।

23
 তাইজল মুই োনেম, নয মােনি নমার পজক্ষ ো হয়, 

উয়ায় নমার নিরুজ্। আর যায় নমার কামত নঢাকা ো নিয়, 
উয়ায় নমার কাজমর িাধা নিয়।

অপজিিতা নিনর আইজস 
(মনথ ১২:৪৩-৪৫)

24
 জকাে মােনির নভনতরা থানক অপজিিতাটা নয্যলা 

নিনরয়া যায়, নযেলা নসই অপজিিতাটা নেনরিার িাজি 
নকাে এক শুেোে ো�া োন্ায়। নকন্তুক নেনরিার ো�া 
ো পায়া কয়, “মুই নযই মােনিরজট থানক নিনরয়া ন�ইেুং, 
উয়ার নভনতরাত আনস আজরা নসান্াম।” 25

 আর নিনর 
আনসয়া নিজখ নয, ঐ মােনির েীিে খুি িকিকা আজরা 
সাো ন�াছা ঘজরর োকাে আজছ। 26

 জযেলা উয়ায় যায়া 
উয়ার োয়া নিয়া আজরা সাতটা অপজিিতাটাক নড্যজক নেয়া 
আনসয়া ঐ ঘরত নসাজন্য়া রয়। এই িাজি মােনিটার পইলা 
িোর োয়া নযেি িো আজরা নিেী নিয়া হয়।

27
 যীশু নয্যলা এইলা কতা কিার ধরজে, নযেলা নভজরর মইজ্া 

হাজত একটা নিনট ছাওয়া নোজর নেনকনরয়া যীশুক কইজলক, 
“ধইন্য নসই মাও, যায় নতামাক �ভ্যত ধারে কনরজে, আর যার 
িুজকর দুধ নতামরা খাইজেে।”

28
 নকন্তুক যীশু কইজলক, “ইয়ার োয়াও উমরা ধইন্য যায় 

ভ�িাজের িাইক্য শুনেয়া পালে কজর!”

লূক 11
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* ১১:২৯-৩০ মুই — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”, অথ্যাত “মুই নয িাছাই 
করা মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। 

যীশুরজট নেন্ োন্ায় 
(মনথ ১২:৩৮-৪২; মাক্য ৮:১১, ১২)

29-30
 যীশু উয়ার োইজরা পাজক েজিা হওয়া নভজরর মােনিলাক 

কইজলক,
এই কাজলর মােনিলা কত পাঁনে! সউ� সমায় স্ব�্য হাজত 

প্রমাে নিজখিার িাজি একটা নেন্ োন্ায়। শুজেে! নযাো 
োজম ঐ পুরাো নিজের খিনরয়া আনছজলক। ভ�িাজের 
িাইক্য প্রোর কনরর িাজি উয়ায় েীেিী �জঞ্জর মােনিলারজট 
ন�ইজলক, আর উমারলার েেরত উয়ায় হইজে ভ�িাজের 
একটা নেন্। নযাোর োকাে মুই * এই কাজলর মােনির 
েেরত একটা নেন্। এই নেন্ ছািা আর নকাে নেন্ নিনখর 
পাইজিে ো।

31
 মজে কজরে, নম্যলা নিে আজ�াত নেিা নিজের নয 

রােী আনছজলক। েজলামে রাোর জ্াজের কতা শুনের িাজি 
দুনেয়ার নযেি সীমো থানক এই রােী যাত্রা কনরজলক। 
নকন্তুক এলা নতামার এজটজকাো েজলামজের োয়াও একেে 
মহাে মােনি আজছ। এই িাজি নিোজরর নিেত নেিা 
নিজের রােী উনঠ আনসয়া এই কাজলর মােনিলার নিাি 
নিজখয়া নিজি। 32

 েীেিী �জঞ্জর মােনিলাও নিোজরর 
নিেত উনঠয়া এই কাজলর মােনিলার নিাি নিজখ নিজি। 
নক্যজেো উমরা নযাোর প্রোর শুনে পাপ থানক পজস্তয়া 
মে নিরাইজলক। নকন্তুক এলা নযাোর োয়াও একেে 
মহাে মােনি আজছ।

লূক 11
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পনিত্র আজলা 
(মনথ ৫:১৫; ৬:২২-২৩)

33
 কাজ�া িানত জ্বজলয়া ন�াপে ো�াত নথায় ো, িা 

নডনল নিয়া ঢানক নথায় ো। ঠ�ার উপরত নথায়, যাজত 
ঘরত নসাজন্য়া মােনিলা আজলা নিনখর পায়। 34

 জতামার 
েখু হইজলক নতামার নিহার িানত, েখু ভাল্ হইজল ন�াটায় 
নিহা আজলাত পনরপূে্য হইজি। নকন্তুক নতামার েখু যনি নিয়া 
হয় তাইজল নিহা আধোরত পনরপূে্য হইজি। 35

 এই িাজি, 
নতামার মইজ্াত নযইটা আজলা আজছ, নসইটা আধোজরর কী 
ো, সািধাে হে! 36

 যনি নতামার নভনতরাত পনিত্র আজলা 
থাজক, খানেজকা আধোর ো থাজক, তাইজল ন�াটায় েীিে 
আজলাময় হজি। নযই োকাে কনর িানতর আজলা নতামার 
উপরত পজি, ঐ োকাে নতামার েীিে আজলাময় হজি।

যীশু িরীেী ধম্যগুরুলার সমাজলােো কনরজলক 
(মনথ ২৩:১-৩৬; মাক্য ১২:৩৮-৪০; লূক ২০:৪৫-৪৭)

37
 গুরুর এই কতা কওয়া নযেি হইজত কাজল, একেে িরীেী 

ধম্যগুরু উয়াক খািার নেমন্তে নিজলক। নযেলা যীশু িানির 
নভনতরাত যায়া খািার িনসজলক। 38

 নকন্তুক ওই িরীেী ধম্য 
গুরুটা নয্যলা নিনখজলক নয, যীশু ধজম্যর নেয়ম মতে খািার 
আ�ত হাত ধুইজলক ো নযেলা উয়ায় এই নিনখয়া অোেক 
হইজলক। 39

 গুরু উমারলাক কইজলক,
নতামরা থানল খুনরর িাইরা খাে পনরস্ার কজরে। 

নকন্তুক নতামার মজের নভনতরা খাে, নলাভ-োলসা আর নিয়া 
নেন্তা-ভািোত ভরপুর হয়া ন�ইজে। 40

 মূখ্য নকাজটকার! 
ভ�িাে নতামার কী খানল িাইরা খাে িাোইজে, নভনতরা 
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* ১১:৪৪ িরীসী মােনিলা িাইরাখাে নিজখ, নকন্তুক উমার মেটা নিয়া নেন্তা 
ভািো নিয়া ভনর। মােনির প্রনত নপ্রম নপনরনত িম্ পাসুনরয়া নধায়া ধুনয় যতে 
কজর, আজরা নিনধর নিধাে নেয়া ি্যাস্ত থাজক। �েো িই ১৯:১৬। 

খাে িাোয় োই? 41
 জতামার থালা িানটত নযইলা আজছ 

ঐলা �রীি মােনিক িাে কর, তাইজল সউজ� শুন্ হয়া 
যাজি। 42

 নছুঃ নধক্ার নি্যং িরীেী ধম্যগুরুলাক! নক্যজেো 
নতামার পুনিো, নতেপাতা আজরা সউ� োকাজের সাজ�র 
িে ভাজ�র একভা� ভ�িােক সঁজপ নিিার নেয়া আনসর 
ধরজেে। নকন্তুক ন্যায়-নিোর আর ভ�িাজের নপ্রম-নপনরনত 
এজকিাজর ভুনল ন�ইজেে। আজ�রলা পালে করার সাজথ 
সাজথ পজররলাও পালে করা উনেত।

43
 নছুঃ িরীেী ধম্যগুরুলা নতামাক নধক্ার নি্যং! 

নতামরালা উপাসো ঘজরর পরধাে আসেত িনসিার ভাল্ 
পাে, আর হাট িাোরত স�ায় নতামাক ভনতি করুক এই 
োকাে োে। 44

 িরীেীলা! নতামরালা নেন্ ো নিওয়া 
সমানধর োকাে। নযই োকাে নকাে মােনি ো োনেয়া 
সমানধর উপর নিয়া হানটয়া যায়, উমরা োনের পায় ো নয, 
ছুঁয়া িানির উপরা নিয়া হানট যািার ধরজে। *

নযহূিী পনডিতলার নসাজি যীশুর কতা
45
 জযেলা একেে পনডিত মােনি যীশুক কইজলক, “হাঁ িাজহ 

গুরু! নতামরা এই োকাে কতা কয়া হামারলাকও অপমাে 
কনরর ধরজেে।”

46
 যীশু কইজলক,

নহ পনডিজতর ঘর, নতামারলাকও মইু নধক্ার নি্যং! নতামরা 
মােনির উপরা খিু ভানর নিািা োজপয়া নিে, নকন্তুক এই নিািা 
উনিিার িাজি নতামরা েগুল োজ�য়াও সাহায্য কজরে ো।
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47
 নছুঃ নধক্ার নি্যং নতামারলাক! এক পাজক নতামরালা 

ভ�িাজের খিনরয়ালার খুি সুন্র সমানধ িাোে, অইন্য 
পাজক এই খিনরয়ালাক নতামাজর নেৌদ্দ গুনষ্লা খুে কনরজে। 
48

 জেৌদ্দ গুনষ্লা খুে কনরয়া নতামরা সমানধ খুনির ধরজেে। 
ইয়াজত নতামরা সাক্ষী নিজেে নয নতামারলার িাপ ঠাকুরিািা, 
নযইলা কাম কনরজে, নসইলা নতামরা সনঠক িুনলয়া মানে 
নেিার ধরজেে। 49

 জতামাজর নিিয় ভ�িাজের জ্াজে কইজছ, 
“উমারলারজট মুই নমার খিনরয়ালাক নপ্যঠাইম। নকন্তুক 
উমরা নকাে নকাে খিনরয়ালাক খুে কনরজি, নকাে নকাে 
খিনরয়ালাক অত্যাোর কনরজি।” 50

 ইয়ার িল হইজলক, 
এই দুনেয়া নসজ্জের ন�ািার থানক যতলা ভ�িাজের 
খিনরয়ালাক খুে করা হইজে, উমার খুজের দুনি এই কাজলর 
মােনিলা। 51

 হা মুই নতামাক কিার ধরেুং নহজিজলর খুে 
থানক আরম্ভ কনরয়া খিনরয়া সখনরয়ক খুে করা পয্যন্ত (উয়াক 
ভ�িাজের নিনি আর মনন্জরর পনিত্র ো�ার মইজ্াত মানর 
নি্যলা হইজে), এইলা তামাে খিনরয়ার অজতির িায়ী এই 
কাজলর মােনিলা।

52
 নছুঃ নধক্ার নি্যং পনডিত মােনিলাক! নক্যজেো 

ভ�িাজের জ্াে নযইটা, নসইটা নতামরা মােনিরজট থানক 
নুনক থুিার ধরজেে। নতামরা নেজেও ভ�িােক োজেে 
ো, আর অইন্য মােনিলাজকা ভ�িাজোক োনেিার নিে 
ো।

53-54
 উয়ায় নয্যলা নসই ো�াখাে ছানিয়া েনল ন�ইজলক, 

নযেলা পনডিত মােনিলা আর িরীেী ধম্যগুরুলা যীশুর েত্রুনম 
কনরর িাজি খুি উনঠ-পনি োন�জলক। োো োকাে নিিজয় প্রশ্ন 
পুনছয়া উয়াক কথার িাজন্াত নি্যজলিার িাজি িাজচে রিার 
োন�জলক।
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ভডিলার মত ো হে। 
(মনথ ১০:২৬-৩১)

12  ইয়ার মইজ্ যীশুর ওজটজকাো হাোজর হাোজর মােনি 
নভি কনর আনসর োন�জলক। আর নভজির মােনিলা 

নঠলা নঠনল কনর একেে আজরক েজের উপর পনরর োন�জলক। 
যীশু নযেলা উয়ার নেষ্যলাক কইজলক,

িরীেী ধম্যগুরুলার ভডিানম নেক্ষা হাজত সািধাে থাজকে। 
এইলা নেক্ষার প্রভাি নছলিা-নছলিী হয়া যায় নযই োকাে 
কনর খািাজরর নেনেসত অল্প খানেক নসাডা নিজল পুরা 
খািাজরর স্বাি িিনল যায়। 2

 নুনক নথায়া তামাজে নেকলা 
হইজি, ন�াপে সউজ� োজে নিওয়া হইজি। 3

 জতামরা 
আধোরত নযইলা কতা কইজলে, নসইলা নিজের আজলাত 
সউজ� নোো যাজি। নতামরা দুয়ার িধে কনরয়া ঘরত নযইলা 
িুসুর িাসার কনর কইজলে, ঐলা সউজ� িারান্াত প্রোর 
করা হইজি।

4
 জোে িধেু, যায় নতামার নিহাটাক ধ্বংস কনর 

নিিার পাজর, নিেী নকছু কনরর পাজর ো উয়াক ভয় 
ো খাে। 5

 নকন্তুক কাক ভয় খাজিে, নসইটা মুই োজে 
নিং। নতামাক মানর নিজলর পাছত েরকত নপ্যজঠিার 
ক্ষমতা যার আজছ, উয়াজক ভয় খাে! হা মুই কিার 
ধরেুং উয়াজক ভয় খাে।

6
 পাঁেটা নোে পনখ খুি কম িাজম নিোয় কী ো? নকন্তুক 

ভ�িাে নসইলার একটাজরা িম্ পাসুনর যায় ো। 7 জতামার 
মাথাত কতলা েুনল আজছ সউজ� ভ�িাজের �েনত করা 
আজছ। নকাে নিেও ভয় ো খাে। নতামরা নতা নম্যলা নোে 
পনখর োয়াও নিেী িামী।

লূক 12



79

 

* ১২:৮ মুই — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”, অথ্যাত “মুই নয িাছাই করা 
মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। * ১২:১০ যীশু এই 
োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। 

যীশুর িাজি েইজ্া ো খাে। 
(মনথ ১০:৩২-৩৩; ১২:৩২; ১০:১৯-২০)

8
 মুই নতামারলাক কিার ধরেুং, যায় এই দুনেয়ার 

মােনিলার আ�ত নমাক গুরু িুনলয়া মানে নেজি, মুই * উয়াক 
ভ�িাজের স্ব�্য িূতলার আ�ত মানে নেয়া আির কনরম। 
9
 নকন্তুক এই দুনেয়াত কাজ�া যনি নমাক মােনিলার আ�ত 

মানে ো নেয়, তাইজল ভ�িাজের স্ব�্য িূতলার আ�ত উমাকও 
মানে নেওয়া হইজি ো। 10

 িাছাই করা মােনিটার * নিরুজ্ 
নকাে কতা কওয়া হইজল ক্ষমা করা হইজি, নকন্তুক পনিত্র 
আত্ার নিরুজ্ নেন্া কনরজল ক্ষমা করা হইজি ো।

11
 মােনিলা নয্যলা নতামাক উপাসো ঘরত নেতালা 

আর োসেকত্যালার নট নেয়া যাজি, নেজের সমজধে কী 
কিার োন�জি নসই নিিজয় নেন্তা কজরে ো। 12

 কী কতা 
কিার োন�জি পনিত্র আত্া নতামাক কতা কইজত কাজল 
নেনখয়া নিজি।

অহংকারী ধনে মােনি।
13
 এক নিে নভজির মইজ্া থানক একটা মােনি যীশুক 

কইজলক, “গুরু, িািা নয সম্পনতি হামার িাজি থুইয়া ন�ইজে, 
নমার ভাইজয়াক কন্ নসইলা নমার সাজথ ভা�া-ভান� কনর নেিার।” 
14

 যীশু মােনিটাক কইজলক, “নিোর কনরর আর নতামার সম্পনতি 
ভা� কনর নিিার অনধকার নমাক কায় নিজে?” 15

 যীশু নযেলা 
নভজির মােনিলাক আজরা কইজলক, “সািধাে! সউ� োকাজের 
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নলাভ থানক নেেক িূরত নথাে। নক্যজেো কাজরা ধে-সম্পনতি 
উনথনলয়া পনিজলও, েীিজের আসল উজদ্দযে পূরে হয় ো।”

16
 যীশু নযেলা �জল্পর উপমা নিয়া কইজলক,

একেে ধনে মােনি আনছজলক। উয়ার ভুঁইজয়াত খুি 
ভাল্ িসল িলনছজলক। 17

 এই নিনখয়া উয়ায় মজে মজে 
ভানিিার োন�জলক, এলা মুই কী কনরম? এত িসল থুিার 
ো�া নতা নমার োই। 18

 নঠক আজছ, এলা মুই একটা কাম 
কনরম, নমার ন�ালাঘরলা ভানঙ্য়া িি িি ন�ালাঘর িাোইম। 
আর সউ� িসল আর ধে-সম্পনতি মুই ওজটজকাো থুইম। 
19

 পাছত মুই নেেক কইম িাুঃ, নম্যলা িছজরর িাজি নম্যলা 
ভাল্ নেনেস েমা কনর নথায়া আজছ। এলা খাওয়া িাওয়া 
কনর, আরাম আলিাি কনর েীিে কাটাইম। 20

 নকন্তুক ভ�িাে 
উয়াক কইজলক, নকজর নভািাই নকাজটকার! আনে রানতজত 
নতাক মনরিার োন�জি। আর তুই নযইলা েমা কনর থুনেস 
নসইলা কায় নভা� কনরজি?

21
 �জল্পর নযেিত যীশু কইজলক, “যায় নেজের িাজি ে�জতর 

ভাল্ ভাল্ সম্পনতি েমা কজর, নকন্তুক ভ�িাজের সাথত ভাল্ 
সম্পক্য োই, উয়ার অিথিা ঐ োকাজের হইজি।”

ভ�িাজের োয়া অইন্য নকাে নেনেস িি ো হয়। 
(মনথ ৬:১৯-২১, ২৫-৩৪)

22
 ইয়ার পাছত যীশু নেষ্যলাক কইজলক,

এই িাজি মুই নতামারলাক কিার ধরেুং, নেউ িজতির 
িাজি নক খাজিে, আর নিহার িাজি কী নপনন্জিে, এই 
নেয়া নেন্তা ো কজরে। 23

 জক্যজেো খািার নেনেজসর োয়া 
পরােটা িামী, কাপি নোপজির োয়া নিহাটার গুরুত্ব নিেী। 
24

 জতামরালা পনখলার নভনত নিখ, উমরা িীেে নিলায় ো, 
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িসজলা কাজট ো। আর ন�ালা ঘরও োই। তাজ�া ভ�িাে 
উমাক খািার নিয়। এই পনখলার োয়া নতামরা নতা কত 
নিেী িামী! 25

 তাইজল ভজয় দুনশ্চন্তা কনর কী নকাে লাভ 
হয়? এই োকাে নেন্তা কনর কাজ�া কী নেজের আয়ু খানেক 
িাজির পাইজে, ো! 26

 ঐ নছাট উজদ্দজযের িাজি দুনশ্চন্তা 
কনরজলও নকাে লাভ োই, তাইজল অইন্য উজদ্দজযের িাজি 
দুনশ্চন্তা কনরজিে নক্যজে?

27
 েঙ্জলর িুললার কতা নেন্তা কনর নিখ, উমরা নক্যমে 

কনর আজপজে আজপজে িি হয়। কাম কজর ো, নেজের 
নপনন্িার কাপিও িাোয় ো। তাজ�া িুললা েজলামে রাোর 
ভাল্ িামী কাপি নোপজির তুলোয় ঐ িুললার নসৌন্য্য 
অজেক নিনে। 28

 ভ�িাে এই ঘাস িুললাক, নযইলা আনে 
আজছ কানল নিমনর যাজি, ভ�িাে এইলাক এত সুন্র কনর 
সাোয়। নক নরুঃ অল্প নিশ্বাসীর িল! এইটা নেশ্চয় নয, 
ভ�িাে নতামাক আজরা নিেী সুন্র কনর সাোজি।

29
 নক খাজিে এইলা নেয়া দুনশ্চন্তা কজরে ো, অনথির হে 

ো। 30
 এই দুনেয়ার নযইলা মােনি ভ�িােক োজে ো উমরা 

এইলা পািার িাজি অনথির হয়। নকন্তুক যায় স্বজ�্যর িাপ 
উয়ায় োজে নতামারলার কী কী িরকার! 31

 পইলা নতামরা 
ভ�িাজের োসে ি্যিথিা মানেিার িাজি ি্যস্ত থাজকা, তাইজল 
ভ�িাে সউ� িরকানর নেনেস নতামাক নিজি।

32
 োজখায়াল নযই োকাে কনর উয়ার নভিার পালক মায়া 

কজর, যীশু অিলা েীজির ে�ত তুলো কনর কইজলক,
নহ নমার নভিার নছাট িল নতামরা ভয় ো খাে, স্বজ�্যর 

িাপ আেন্ কনর নতামারলাক উয়ার োসে ি্যিথিাত 
থুইজি। 33

 জতামারজট নযইলা ধে-সম্পনতি আজছ, ঐলা 
নিজেয়া �রীিলাক নিও। এই োকাে কনরজল স্ব�্যত নতামার 
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* ১২:৪০ িাছাই করা মােনিটা — যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। 
* ১২:৪০ নযজহতু ভ�িাে আইসার সমায় নঠক করা হয় োই। এই িাজি 
ভ�িােক যায় মানেয়া েজল আর নেষ্যলার উনেত সউ� সমায় ভ�িাজের প্রনত 
নিশ্বস্ত থাকা আর িাধ্য হয়া েলা। (মনথ ২৪:৩৬, ৪২-৪৪; লূক ২১:৩৪; ১ম 
নথসলেীকীয় ৫:২-৪) 

অক্ষয় ধে েমা হইজি। ওজটজকাো নোরও আইজস ো আর 
নপাকাও নটনকজি ো। 34

 জক্যজেো নযজটজকাো নতামার ধে, 
ওজটজকাো নতামার মেও থানকজি।

সউ� সমায় ততনর থাজকে। 
(মনথ ১০:৩৪-৩৬; ১৬:২, ৩; ২৪:৪৫-৫১)

35-36
 জতামরা এই োকাে োকরলার োকাে হে নয 

কমরত কাপি িানন্য়া �ো জ্বজলয়া কাে কনরিার ততয়ার হয়া 
থাজকে। নয্যলা নতামার মানলক নিয়াও িানি থানক নেমন্তে 
খায়া আনসজি, নযেলা দুয়ার খট খটাইজত কাজল দুয়ার খুনল 
নিজিে। 37

 জয োকরলাক মানলক আনসয়া ো�ো নিনখর 
পাজি, উমরালা ধইন্য। আর মুই সোং কিার ধরেুং নয, 
নযেলা মানলক কমরত কাপি িানন্য়া ঐ োকরলাক খািার 
িনসর কজি আর নেজে যতে কনর খািার নিজি। 38

 আধা 
রানত হউক, িা নযেি রানত নয নকাে সমায় মানলক আনসয়া 
নসই োকরলাক ো�ো নিনখর পাজি, উমরালা ধইন্য।

39
 এই কতা মেত নথাে নয, নোর নকাে পলজক আনসজি 

িানির মানলক যনি োনের পাইজলক হয়, তাইজল ো�ো 
থানকজলক হয়। নেজের ঘরত নসঁধ কানট নোরক নসাজন্র 
নিজলক ো হয়। 40

 ঐ োকাে কনর সউ� সমায় নতামরালা 
সতক্য থাজকে, নক্যজেো িাছাই করা মােনিটা * নঠক ঐ 
সমায় আনসজি, নয্যলা নতামরালা সতক্য থানকজিে ো। *
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41
 নপতর নযেলা পুনছজলক, “নহ গুরু এই নেক্ষা খানল হামাক 

নিিার োকজেে ো স�াজক?”
42
 যীশু নযেলা কইজলক,

জ্ােী আর নিশ্বস্ত কম্যোরী কায়? উয়ায় এই োকাজের, যাক 
মানলক উয়ার অইন্য োকরলাক নঠক সমায় খািার-িািার ভা� 
কনর নিিার ভার নিজি। 43

 মানলক নিনর আনসয়া নিনখজি, নযই 
োকাে কনর কাম কনরর কইজছ, নসই োকাে কনর কাম কনরজে। 
ঐ োকরটা আশুি্যাি পাজি। 44

 মইু সোং কনর কিার ধরেুং, 
মানলকটা নসই োকরটাক সউ� ধে-সম্পনতির নিখা শুোর ভার 
নিজি। 45

 যনিও নসই োকরটা মজে মজে ভানিিার োন�জলক নয, 
নমার মানলক নতা আইসার নিনর আজছ। আর ধনর নেও উয়ায় 
অইন্য োকর-োকরােীলাক ডা�ামানর কনরর োন�জলক, আর 
খাওয়া িাওয়া কনর মি খায়া মাতাল হইজলক। 46

 জযেলা নক 
হইজি? োকরটা নযই নিে সতক্য থানকজি ো, নসই নিে মানলকটা 
আনস হানের হইজি। মানলকটা নক কনরজি? উয়ায় োকরটাক 
িি োনস্ত নিয়া অিাধ্য োকজরর ো�াত নখ্যজিয়া নিজি।

47
 জয োকরটা নেজের মানলজকর ইচ্া োনেয়াও কাম 

কজর োই, মানলজকর ইচ্া মতে ততনর হয় োই, ঐ োকাে 
োকরটার মানলক আনসয়া উয়াক খুি োনস্ত নিজি। 48

 জযই 
মােনিক নিেী নিওয়া হইজে উয়ারজট থানক নিেী পািার 
আো করা হইজি। যারজট নিেী নথায়া হইজে, উয়ারজট 
থানক নিেী পািার আো করা হইজি।

যীশুক নেয়া মােনিলা একমত হজি ো 
(মনথ ১৬:২, ৩)

49
 মুই এই দুনেয়াত অগুে জ্বজলিার িাজি আনসেুং। 

আজরুঃ নসইটা এলায় জ্বনলজল খুি ভাল্ হইজলক হয়। 
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50

 আর নমাক যাতোর িীক্ষা নেিার োন�জি। যতক্ষে মুই 
এই িীক্ষাটা ো নেং, তত ক্ষে নমার মেটা ি্যাকুল হয়া 
থানকজি। 51

 জতামরা কী ভানিিার ো�জেে, এই দুনেয়াত 
মুই োনন্ত নিিার আইসেুং? ো নসইটা মজে কজরে ো। মুই 
নতামারলাক যুিা কনরর িাজি আইসেুং।

52
 এলা থানক িানির পাঁে েে ভা� হয়া যাজি। 

দুইেে নতেেজের নিরুজ্। 53
 িাপ নিটার নিরুজ্ 

নিটা িাজপর নিরুজ্; নিনট মাওজয়র নিরুজ্, মাও নিনটর 
নিরুজ্; িউ োশুনির নিরুজ্, োশুনি িউ-এর নিরুজ্ 
যুিা হয়া যাজি।

54
 যীশু নভজির মােনিলার নভনত নিনখয়া কইজলক,

নতামরা পনশ্চম পাজক নম্যঘ নিজখে, আর নম্যঘ নিনখয়া 
কন্ েল পনিজি, আর ঐ োকাে হয়। 55

 আজরা িনক্ষো 
িাতাস উনঠজল কন্, �রম পনিজি। আর ঐ োকাে হয়। 
56

 ভজডির িল, নতামরালা ি্যাওয়া আর দুনেয়ার অিথিা 
িুনিিার পাজরে, নকন্তুক এইটা কী োকাজের! নতামরা 
িত্যমাজের অিথিা নকছুই িুনির পাজরে ো।

57
 জযইলা ন্যায্য নসইলা নেজেই নিোর কজরে ো 

নক্যজে?
58
 জয্যলা নতামার নিিািীটার ে�ত নিোরজকর ওজট 

যাজিে, নযেলা ঘাটাজত উয়ার সাজথ নমমাংসা কনরর নেষ্া 
কজরে। আর তা ো কনরজল নতামাক নিোজরর িাজি 
নকাট্য-কাঁোনর যািার োন�জি। আর নিোরক নতামাক 
পুনলজের হাতত নিজি। আর পুনলে নতামাক নেজলাত 
ভজর থুজি। 59

 মুই নতামারলাক কিার ধরেুং, নকাে 
মজতই নেল থানক ছািা পাজিে ো, যতক্ষে ো টাকা-
পাইসা নোধ কজরে।
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* ১৩:৬ একটা নেিনলয়া ডুমুর �ছ নযহূিী মােনিলাক কওয়া হইজে। 

মে ঘুনরিার নিিজয় উপজিে

13  জসই সমায় কয়েে মােনি আনসয়া যীশুক কইজলক, 
নরামীয় োসেকত্যা পীলাত, �ালীল প্রজিজের কয়েে 

নযহূিী মােনিক মানরয়া উমার অতি সজপঁ নিনছজলক, উয়ার সাথত 
িনলর অতিও নমনে নিনছজলক।

2
 যীশু উমাক কইজলক,

নতামরা কী মজে কজরে, �ালীল প্রজিজের মােনিলা যার 
যার দু�্যনত হইজে, উমরা �ালীল প্রজিজের অইন্য মােনির 
োয়া নিেী পাপী আনছজলক? 3

 মুই নতামারলাক কিার 
ধরেুং, এই োকাে ো হয়। আর নতামরা যনি পাপ থানক 
মে নিনরয়া ভ�িাজের ঘাটাত ো েজলে, তাইজল নতামরাও 
স�ায় ঐ োকাে কনর েষ্ হয়া যাজিে। 4

 আর নয্যলা 
আঠাজরােে মােনির উপরত েীজলাহ েূিা ভানঙ্য়া নেপা 
খায়া মরে হইজে, উমার নিিজয় নতামরা কী িম্ কজরে? 
উমরা কী নযরূোজলজমর অইন্য মােনির োয়া নিনে নিানি 
আনছজলক? 5

 মুই নতামারলাক কিার ধরেুং, নসইটা এই 
োকাে ো হয়! নতামরা যনি পাপ থানক মে ো নিরাে, 
নতামরাও ঐ োকাে কনর েষ্ হয়া যাজিে।

অকাজমর �ছ
6
 যীশু উপমা নিয়া কইজলক,

একেে মােনি উয়ার আংগুজরর িা�ােত একটা ডুমুর 
�ছ �ানিজে। এক নিে �ছটাত িল িনলজে নকো নিনখর 
আনসজলক নকন্তুক নকাে িল োজন্য়া পাইজলক ো। * 
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* ১৩:৯ এই ডুমুর �ছ সমজধে নযইলা কতা কওয়া হইজে, নসইলা ইজ্াজয়লী 
মােনিক কওয়া হইজে। (লূক ৩:৯; নহাজেয় ৯:১০; নযাজয়ল ১:৭) 

7
 জযেিত িা�াজের মানলক, যায় িা�াে নিখাশুো কজর 

তাক কইজলক, “নতে িছর থানক এই ডুমুর �ছটাত নকাে 
িল নিনখর পাং োই। এই িাজি �ছটাক কানট নি্যজল নিও, 
নক্যজে �ছটা িাকজত েনমে েষ্ কনরজি?” 8 মালী নযেলা 
কইজলক, “িািু এই িছরটা নিখ! মুই �ছটার ন�ািাত 
োইরও পাজক খুনিয়া সার নিম। 9

 আইসা িছরত যনি 
িল ধজর নতা ভাল্, ো হইজল মুই �ছটা কানট নি্যলাইম।” *

নেরাজের নিেত যীশু একটা নিনটছাওয়াক সুথি কনরজলক
10
 এক িার নেরাজের নিেত যীশু উপাসো ঘরত নেক্ষা নিিার 

ধরনছজলক। 11
 ওজটজকাো একটা নিনটছাওয়া আনছজলক, যাক 

অপজিিতা আঠাজরা িছর ধনর অসুজখাত নভাজ�য়া কানহল কনরজে। 
উয়ায় কুো নছজলক নসিা হিার পায় ো। 12

 যীশু নিনটছাওয়াটাক 
নিনখয়া ি�লত নড্যজকয়া কইজলক, “ও মাও, নতামরা অসুখ থানক 
ভাল্ হয়া ন�ইজেে।” 13

 যীশু নিনটছাওয়াটাক োনিজত কাজলই 
উয়ায় এজকিাজর নসিা হয়া খািা হইজলক। আর ভ�িাজের 
মনহমার গুে�াে কনরিার োন�জলক।

14
 নকন্তুক যীশু নেরাজের নিেত ভাল্ কনরল িুনলয়া নযহূিী 

উপাসো ঘজরর নেতা রা� হয়া নভজরর মােনিলাক কইজলক, 
“হাতিার ছয়নিে নতা কামাই কনরর িাজি আজছ। অসুখ থানক ভাল্ 
হিার িাজি ঐ ছয় নিেলাত আইজসে, নকন্তুক পনিত্র নেরাজের 
নিেত আইজসে ো।”

15
 নকন্তুক গুরু কইজলক, “ভডি নকাজঠকার! নেরাজের নিেত 

নতামরা ন�ায়ালী থানক �রু িা অইন্য নকাে পশু িাইর কনর 
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* ১৩:২০-২১ উপমার অথ্য এই োকাে হয়, পরভু যীশু নয্যলা এই দুনেয়াত 
আনসজলক, নযেলা ভ�িাজের োসে ি্যিথিা শুরু হইজলক, নকন্তুক শুরু হিার 
সাজথ সাজথ পূরে হয় োই। ভ�িাজের োসে ি্যিথিা পুরে হিার িাজি সমায় 
োন�জি। এইটা ভ�িাজের ইচ্া। শুরুজত ভ�িাজের োসে ি্যিথিা নছাট নিখা 
যায়, সইষ্যা িাোর োকাে, িা অল্প নসাডার োকাে। পাছত নিরাট িি হয়া 
যাজি। 

েল নখাজয়র নেয়া যাে কী ো? 16
 তাইজল এই নিনটছাওয়াটার 

নভনত নিজখা, উয়ায় অরিাহাজমর িংেত েমে নেজে আর েয়তাে 
উয়াক আঠাজরা িছর থানক িনন্ কনর থুইজে। নেরাজের নিে 
িুনলয়া কী উয়ায় মুনতি পাজি ো?” 17

 এই কতা কওয়াজত যীশুর 
েত্রুলা স�ায় েইজ্া খাইজলক। আর যীশু নযইলা অোেক কাম 
কনরজে, অইন্য সউ� মােনি এই কাজমর িাজি খুি খুনে হয়া 
আজমাি কনরর োন�জলক।

সইষ্যা িাো আর নসাডার �ল্প 
(মনথ ১৩:৩১-৩৩; মাক্য ৪:৩০-৩২)

18
 ইয়ার পাছত যীশু কইজলক,

ভ�িাজের োসে ি্যিথিা নক্যমে? মুই কীজসর সাথত 
উয়ার তুলো কনরম? 19

 ভ�িাজের োসে ি্যিথিা হইজলক, 
একটা নছাট সইষ্যা িাোর োকাে। নয্যলা িাোটা নেয়া 
একেে মােনি েনমত নি্যজল নিয়, নযেলা �ছটা িি হয়া 
এই োকাে হয় নয, উয়ার ঠাইজলাত পনখও ভাসা িানন্য়া 
রয়।

20-21
 ভ�িাজের োসে ি্যিথিা হইজলক নসাডার োকাে, 

নকাে একেে নিনটছাওয়া আঠাজরা নকনে ময়িাত যনি 
অল্প নসাডা নমোয় তাইজল সউ� ময়িায় িানপয়া িুনল 
ওজঠ। *
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সরু ঘাটা 
(মনথ ৭:১৩, ১৪, ২১-২৩; মাক্য ৩:২০-২৭)

22
 যীশু নম্যলা ন�রাম �ঞ্জত নেক্ষা নিয়া যাইজত যাইজত 

নযরূোজলজমর ওনি যািার ধরজে। 23
 একেে মােনি যীশুক 

পুনছজলক, “নহ গুরু! খানল অল্প কয়েে মােনি উ্ার পাজি 
কী?” যীশু কইজলক,

24
 ভ�িাজের োসে ি্যিথিা একটা ঘজরর োকাে যার 

দুয়ার খুি সরু। নম্যলা মােনি ঐ ঘরত নসাজন্িার োইজলও 
নসাজন্র পাজি ো। এই িাজি নতামরালা ঐ ঘজরর সরু 
দুয়ারখাে নিয়া নসাজন্িার আপ্রাে নেষ্া কজরে। 25

 জয্যলা 
ঘজরর মানলক দুয়ার িন্ কনর নিজি, নযেলা নতামরা 
িাইরাত খািা হয়া দুয়ারত খট্-খটাইজত, খট্-খটাইজত 
কজিে, “মানলক হামার িাজি দুয়ার খুনল নিও।” নকন্তুক 
ঘজরর মানলক কইজি, “নতামরালা নকাজট থানক আসজেে, 
মুই নতামাক নেেং ো।” 26

 জযেলা নতামরা কইজিে, 
“নতামার সাথত হামরা খািার খাইনছলং। আর নতামরা 
নতা হামারলাক ঘাটায় ঘাটায় নেক্ষা নিজেে।” 27

 জযেলা 
উয়ায় কজি, “নতামরা নকাজট হাজত আইসজেে, মুই নতা 
নতামাক নেেং ো। পানেরঘর! নতামরা স�ায় নমার এজট 
থানক েনল যাও।”

28
 জতামরা নযেলা িাইরাত খািা হয়া রজিে। আর 

ভ�িাজের োসে ি্যিথিাত অরিাহাম, ইসহাক, যাজকাি আরও 
ভ�িাজের খিনরয়ালাক নিনখর পাজিে। নযেলা কানন্জিে 
আর যন্তোত িাঁজত িাঁত নকি-নমিাজিে। 29

 ভ�িাজের 
োসে ি্যিথিা নয্যলা পূরে হয়, নযেলা পুি, পনশ্চম, উতির, 
িনক্ষে এই োইজরা পাজকর মােনিলা আনসয়া একজট িনসয়া 
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* ১৩:৩০ নযহূিী মােনিলা প্রথজম ভ�িাজের োসে ি্যিথিার কতা শুনেজলক। 
তার পাছত দুনেয়ার অইন্য সউ� োনত এই কতা শুনেজলক। ভ�িাজের োসে 
ি্যিথিা নয্যলা পূরে হইজি, নযেলা এই োকাে ো হয় নয নযহূিীলা িি হইজি 
আর অইন্য োনত নছাট। যায় পাছত আজছ, উয়ায় আ�ত পাটত ো�া কনর 
নেজি। 

খাওয়া-িাওয়া কনরজি। 30
 ফ্ম্ নথাে, যায় পাছত আজছ, 

উয়ায় আ�ত পাটত ো�া কনর নেজি। আর যায় আ�ত 
আজছ উয়ার ো�া হইজি স�াজর পাছত। *

নযরূোজলজমাত যীশুর মরজের ভনিষ্যত িােী 
(মনথ ২৩:৩৭-৩৯)

31
 খানেক পাছত কয়েে িরীেী িজলর মােনি আনসয়া যীশুক 

কইজলক, “এলায় তুই এজট হাজত েনল যা। নক্যজেো নহজরাি 
রাো নতাক মানর নিজলিার িাজি োজন্র ো�জে।”

32
 যীশু উমাক কইজলক,

নতামরা যায়া ঐ োলাক নেয়ালটাক কন্, মুই আনে 
আর কানল, এই দুই নিে অপজিিতালাক নখ্যিাইম আর 
ভাল্ কনরর িাজি অোেক কাম কনরজত থানকম। পরশু 
নিে নমার নেজের কাম নযেি কনরম। 33

 যাই হউক 
আনে-কানল আর পরশু নমাক আজ�য়া যািার োন�জি। 
নযরূোজলম ছািা অইন্য নকােজট ভ�িাজের খিনরয়ার 
মরে হিার পায় কী?

34
 নছুঃ নযরূোজলম, হায়, হায় নযরূোজলম! ভ�িাজের 

খিনরয়াক নতামরা খুে কজরে, ভ�িাে নতামারজট যাক 
নপ্যঠাইজে তাক নতামরা নেল নিয়া নঢলাে। মুর�ী নযই 
োকাে কনর উয়ার িাচোক পাখার তলত একজট কনর নথায় 
ঐ োকাে কনর মুইও নতামারলাক কতিার একজট কনরর 
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* ১৩:৩৫ �ীত ১১৮:২৬ 

নেষ্া কনরেুং, নকন্তুক নতামরালা রানে হে োই। 35
 জতামরা 

নিজখে, নতামার িানি খানল পনি রজি।
আর যত নিে নতামরা ো কন্ নয, “যায় ভ�িাজের 

োজম আনসজে তায় ধইন্য,” তত নিে নতামরা নমাক নিনখর 
পাজিে ো। *

নেরাজের নিেত মােনিক ভাল্ করা কী নঠক

14  1-2
 একনিে যীশু নেরাজের নিেত একেে িরীেী িজলর 

নেতার িানিত নেমন্তে খািার ন�ইজলক, ওজটজকাো 
একেে পাডিু রু�ী আনছজলক, যার ন�াটায় নিহাত েল ধনর িুনল 
ন�ইজে। িরীেী মােনিলা যীশুক খুি ভাল্ কনর েের নিয়া নিনখর 
োন�জলক। 3

 যীশু িরীেী ধম্যগুরুলা আর পনডিত মােনিলাক 
পুনছজলক, “োজস্ত্রজরর নিনধর নিধাে মজত নেরাজের নিেত নকাে 
অসুনকয়া মােনিক ভাল্ করা নক নঠক?” 4 ধম্য গুরুলা উতির ো 
নিয়া েুপ কনর রইজলক। যীশু অসুনকয়া মােনিটার নিহাত হাত 
নিয়া োনরয়া ভাল্ কনরজলক, আর উয়াক নপ্যজঠয়া নিজলক।

5
 তার পাছত ধম্য গুরুলার নভনত নিনখয়া পুনছজলক, “নতামারলার 

মইজ্াত কায় এমে আজছ? নেরাজের নিেত কাজরা �রু িা 
ছাওয়া-জছাট যনি ইনন্রাত পনর যায়, তাইজল কী উয়াক নেরাজের 
নিজের িাজি ইনন্রা থানক তুনলজিে ো?” 6 উমরা যীশুর কতার 
নকাে উতির নিিার পাইজলক ো।

নেেক উো ো কজরে
7
 নেমন্তনেয়া মােনিলা িনসিার িাজি সমোজের ো�া নিনছ নেিার 

ধরজে, এই নিনখয়া যীশু উমাক উপমা নিয়া কিার োন�জলক,
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8
 যনি কাজ�া নতামাক নিয়াও িানিত নভাজের নেমন্তে 

কজর, নতামরা সম্াজের ভাল্ ো�াত যায়া ো িইজসে, হয় 
নতা নতামার থানকও আজরা নিেী সম্াজের মােনি নেমন্তে 
পাইজে। 9

 যনি অইন্য মােনিটা আইজস, তাইজল নেমন্তে 
নিওয়া মােনিটা, নতামাক কজি, “নতামরা এই ো�াখাে 
ইয়াক এজট িনসর নিও।” নযেলা নতামরা েরম খায়া নেো 
মাজের ো�াত িনসর যাজিে।

10
 এই োকাে যাজত ো হয়, নতামরা নেমন্তে পায়া 

কী কনরজিে? নেমন্তে িানিত যায়া সউ� োয়া েীো 
ো�াত িনসিার যাে। নযেলা যায় নতামাক নেমন্তে 
কনরজে, উয়ায় নতামারজট আনসয়া কজি, “সখা েজলা, 
আজরা ভাল্ ো�া খানল পনর আজছ ওজঠজকাো িইজসা।” 
এই োকাে কনরজল সউ� নেমন্তনেয়ার আ�ত সমোে 
পাজিে। 11

 যায় নেেক উো কজর উয়াক নেো করা 
হইজি, আর যায় নেেক নেো কজর, উয়াক উো করা 
হইজি।

12
 জযেলা যীশু নেমন্তে নিওয়াইয়া-টাক কইজলক,

নয্যলা তুই দুপুরা িা রানতর নভাজের খাওয়া-িাওয়ার 
ি্যিথিা কনরিু, নযেলা তুই নতার সা�াই-জসাির, িধেু-িাধেি, 
আর ধেী পািা-পিেীক নেমন্তে কনরস ো। নক্যজেো, এই 
োকাে কনরজল, নেমন্ত্রজের িিজল উমরাও নতাক নেমন্তে 
কনরজি। ইয়াজত নতামার নেমন্তে নোধ হয়া যাজি। 13

 নকন্তুক 
তুই নয্যলা নেমন্তে কনরিু নিে-দুুঃখী, কাো-জখািাক নেমন্তে 
নিস। 14

 ইয়াজত তুই ভ�িাজের আশুি্যাি পািু। নক্যজেো 
উমরা নতার নেমন্তে নোধ কনরর পাজি ো। আর নয্যলা 
মরে থানক ভ�িােক মাো মােনিলা িনতি উনঠজি, নযেলা 
তুই পুরুস্ার পািু।
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একটা িি নভাজের উপমা 
(মনথ ২২:১-১৪)

15
 এই কতালা শুেজত কাজল, খািার িইসা মােনিলার মইজ্া 

থানক একটা মােনি যীশুক কইজলক, “ভ�িাজের রাইে্যত যায় 
খািার িইসজি, উয়ায়-এ ধইন্য।”

16
 যীশু একটা �জল্পর উপমা নিয়া কইজলক,

একেে মােনি িি একটা নভাজের ি্যিথিা কনরয়া, 
নম্যলা মােনিক নেমন্তে কনরজলক। 17

 জয্যলা নভাজের 
সময় হইজলক, নযেলা উয়ার একেে োকজরাক, নেমন্তনেয়া 
মােনিলাক নড্যজকর িাজি নপ্যজঠয়া নিজলক। উয়ায় যায়া 
মােনিলাক কইজলক, “নতামরা আইজসা রাজন্াে-িাজরাে 
হয়া ন�ইজে।”

18
 নকন্তুক উমরা একটার পর একটা তাল-িাহাো 

নিজখিার োন�জলক। পইলা েে োকরটাক কইজলক, 
“মুই অল্প খানেক েনমে নকনেেুং, নমাক ঐলা যায়া নিনখর 
োন�জি, িয়া কনর নমাক মাি কজরে।”

19
 আর একেে কইজলক, “মুই পাঁে হাল হালুয়া �রু 

নকনেেুং, ঐলা যাোই কনরর যািার ধরেুং। িয়া কনর নমাক 
মাি কনর নিে।”

20
 অইন্য আজরক েে কইজলক, “মুই এলায় নিয়াও 

কনরেুং, এইিাজি মুই যািার পাইম ো।”
21
 তার পাছত োকরটা মানলজকাক যায়া সউ� কতায় 

পই-পই কনর কইজলক। মানলকটা ন�াসা হয়া োকরটাক 
কইজলক, “তুই পে পজে যায়া �জঞ্জর ঘাটার নমাজি নমাজি, 
অনল-�নল যায়া, িীে-দুুঃখী, কাো-জখািা, নুলা উমাক 
নড্যজকয়া আজেক।”
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22
 এইলা করার পাছত োকরটা কইজলক, “মানলক 

নতামার কতা মতে সউজ� করা হইজে, নকন্তুক এলাও ো�া 
খানল পনি আজছ।”

23
 এই কতা শুনেয়া মানলক োকরটাক কইজলক, “�জঞ্জর 

িাইরাত সিজক সিজক আর অনল-�নল যায়া মােনিলাক 
এজটজকাো আনসিার িাজি নোর কর, যাজত কনর িানি 
ভনর যায়। 24

 মুই নতাক কিার ধরেুং, পইলাত যাক যাক 
নেমন্তে করা হইজে, উমার মইজ্ কাজ�ায় এই নেমন্তে 
খািার পাজি ো।”

পইলা নেন্তা-ভািো 
(মনথ ১০:৩৭,৩৮)

25
 একনিে নম্যলা মােনি নভি কনর যীশুর সাথত যািার 

োন�জলক, আর যীশু মুখ ঘুনরয়া উমারলাক কইজলক,
26
 যনি নকাে মােনি নমার পাছত আনসর োয়, উয়ায় 

উয়ার মাও-িাপ, মাইয়া, নিটা-জিনট, ভাই-িইনে এমে নক 
নেজের েীিজের োয়া নমাক যনি নিেী নপনরত ো কজর, 
তা হইজল উয়ায় নমার নেষ্য হিার পাজি ো। 27

 যায় যায় 
নমার পাছত আনসর োয়, নকন্তুক নেজের ক্ুজের কজষ্র 
নিািা ঘািত নেয়া নমার পাজছ পাজছ আইজস ো, উয়ায় 
নমার নেষ্য হিার পায় ো।

28
 জতামার মইজ্াত কাজ�া যনি িালাে নকাটা িাজেিার 

োয়, তাইজল উয়ায় আ�ত নহসাি কনর নিনখজি নয, িানিটা 
িাোইজত কত টাকা খরো হইজি, অতলা টাকা আজছ কী 
ো? 29

 আ�ত নহসাি ো কনরজল হিার পায় নয ঘজরর নভনট 
িাোইজত সউ� টাকা খরে হয়া যাজি, ঘর িাো নযেি কনরর 
ো পায়া। পাছত নয মােনিলা নিনখজি উমরা স�ায় হাসা 
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হানস কনরজি। 30
 আর স�ায় কজি, “মােনিটা ঘর িাো 

শুরু কনরজলক নঠজকই, নকন্তুক নযেি কনরর পানরজলক ো।”
31
 জকাে রাো নয্যলা আজরক রাোর সাথত যু্ কনরর 

যায়, নযেলা আ�ত পরামে্য-িাতার ে�ত িনসয়া নেন্তা-ভািো 
কনরজি নক ো? নয উয়ার মাএ িে হাোর তসন্য, আর েত্রু 
রাোর কুনি হাোর তসজন্যর নমাকানিলা কনরর পাজি নক 
ো। 32

 যনি ো পায়, তাইজল ঐ অইন্য রাো িূরত থানকজত 
োনন্তর েুনতি কনরর িাজি উয়ার খিনরয়াক নপ্যজঠয়া নিজি।

33
 জযেিত যীশু কইজলক,

এজকই োকাে কনর নতামার মইজ্াত কাজ�া যনি উয়ার 
নেজের সউ� নকছু ছানিয়া ো আইজস, তাইজল উয়ায় নমার 
নেষ্য হিার পাজর ো।

নেজের ভাল্ গুে েষ্ ো কজরে 
(মনথ ৫:১৩; মাক্য ৯:৫০)

34
 নুে নতা খুি ভাল্ নেনেস; নকন্তুক নুজের নসায়াি যনি 

হাজর যায় তাইজল আজরা নোন্তা করা যাজি ো। 35
 জোন্তা 

ছািা নুে নতা অকাজের। ভুঁইজয়রও হয় ো, সাজরর নভিাও 
হয় ো। তাইজল মােনি নি্যজলয়া নিয়।

যার শুনেিার মে আজছ উয়ায় ধ্যাে নিয়া শুনুক আর 
িুনির নেষ্া করুক!

হাজর যাওয়া নভিার �ল্প 
(মনথ ১৮: ১০-১৪)

15  জম্যলা পাপী আর মাসুল আিায়কারী মােনিলা যীশুর 
ি�লত িাইক্য শুনেিার িাজি আনসজলক। 2

 এই 
নিনখয়া িরীেী িজলর ধম্যগুরুলা আর পনডিতলা নিরনতি হয়া 
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ন�াির ন�াির কনরয়া কিার োন�জলক, “আজর! যীশু নক্যজে 
েঘন্য পাপী মােনিলাক আপে কনর নেয়া উমারলার সাথত 
নমলা-জমো আর খাওয়া িাওয়া কজর?”

3
 জযেলা ঐ মােনিলাক নেক্ষা নিিার িাজি, যীশু উপমা নিয়া 

কইজলক,
4
 জতামারলার কাজরা একেজের একজোটা নভিা 

আনছজলক। যনি ঐ নভিার িজলর মইজ্া থানক একটা 
হাজরয়া যায়, তাইজল কী কনরজিে? ঐ নেরােব্ইটা নভিা 
মাঠত থুইয়া হাজর যাওয়া নভিাটাক োজন্িার যাজিে 
কী ো? যতক্ষে ো পাে, ততক্ষে োন্াইজত থানকজিে। 
5
 জযেলা পাইজত কাজল খুনেজত নভিাটাক �দ্দোত নেয়া 

িানিত আনসজিে। 6 পাছত সা�াই নসাির পািা-পরেীক 
কজিে, “আইজসা আজমাি কনর, নমার নযইটা নভিা হাজরয়া 
ন�ইজে ঐটা মুই পাইেুং!”

7
 এজক োকাে কনর, কন্ নিনখ নয নেরােব্ই েে সাধু 

মােনি আজছ, যার পাজপর ঘাটা থানক মে নিনরিার িরকার 
োই। উমারলার োয়া একেে পাপী মােনি পাপ থানক মে 
পনরিত্যে কনরজল, স্ব�্যত নিেী আেন্ হয়।

হাজর যাওয়া নসনক পাইসার �ল্প
8
 জতামরা মজে কজরে, নকাে একেে নিনটছাওয়ার িেটা 

রূপার কাঁো টাকা আজছ। একনিে একটা রূপার টাকা হাজরয়া 
ন�ইজলক। �ো জ্বজলয়া ো পাওয়া পয্যন্ত ঘজরর সউ� ো�া 
ভাল্ কনর িাটা নিয়া োনটিয়া োন্াজি নক ো? 9

 জয্যলা 
পাজি নযেলা উয়ার নেজের িধেু-িাধেি আর পািা পিেীলাক 
নড্যজকয়া কজি, “নতামরাও নমার ে�ত আজমাি-িুনত্য কর! 
নক্যজেো হাজর যাওয়া টাকাটা মুই পাইজোং।” 10

 নঠক এই 
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োকাে কনর নয্যলা নকাে একেে পাপী নেজের পাপ থানক 
পজস্তয়া মে নিরায়, নযেলা ভ�িাজের স্ব�্য িূতলা আেজন্ 
আতিহারা হয়া যায়।

হাজর যাওয়া নিটার �ল্প
11
 যীশু কইজলক,

মজে কজরে নকাে একেে মােনির দুইটা নিটা 
আনছজলক। 12

 জছাট নিটা উয়ার িাপক কইজলক, “িািা! 
নযইলা সম্পনতির মুই ভা� পাইম, নতামরা িনতি থাকা 
কাজল ঐলা নমাক নি্যও।” এই িাজি িাপটা দুই নিটাক 
সম্পনতি ভা� কনরয়া নিজলক। 13

 জযেলা কী হইজলক? 
নকছুনিে পাছত নছাট নিটা সউ� সম্পনতি নিজেয়া টাকা-
পাইসা নেয়া নভন্ নি্যেত েনল ন�ইজলক। ওজটজকাো নিয়া 
েীিে যাপে কনরয়া সউ� টাকা পাইসা খরো কনর নযেি 
কনরজলক। 14

 জয্যলা উয়ার সউ� টাকা-পাইসা খরো হয়া 
ন�ইজলক, নযেলায় ঐ নি্যজের সউ� ো�াত খুি মঙ্া 
নিখা নিজলক। আর এইিাজি উয়ায়ও অভািত পনরজলক। 
15

 জযেলা নেংিাটা কাম োজন্র িাজি ঐ নি্যজের একটা 
োিার িানিত যায়া কাম কনরর োইজলক। োিাটা উয়াক 
সউ� োয়া নঘজের কাম, শুজয়ার েজরর কাম, নযইলা নছাট 
োজতর মােনি নডাম, ডাওজয়াই এর োকাে কজর, ঐ কাম 
নিজলক। 16

 আর নপ্যজটর নভাজক নযই খািারলা শুজয়ারক 
খািার নিওয়া হয় ঐলা খািার োইজলক। নকন্তুক ঐলাও 
নিওয়া হইজলক ো।

17
 পাছত একনিে উয়ার হুস নিনর আইসজত কাজল 

ভানির োন�জলক, “নমার িাজপর িানির নম্যলা কামলা 
আজছ, উমার খািাজরর অভাি হয় ো। আর মুই এজটজকাো 
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নপ্যজটর নভাজকাত মনরিার ধরেুং। 18
 মুই নমার িাজপর িানি 

যাইম, আর যায়া কইম িািা মুই নতার নিরুজ্ পাপ কনরেুং 
নমাক ক্ষমা কজরক। 19

 জমার নকাে নযা�্যতা োই নতার নিটা 
হিার। মুই কামলার োকাে কনর থানকর োং।”

20
 আর এই োকাে নেন্তা ভািো কনরয়া উয়ায় িানির 

নভনত নিনর যািার ধরজলক। নকন্তুক দুর থানক নিটাক নিনখয়া 
িাজপর মায়া হইজলক, নযেলা িাপটা কী কনরজলক? পেপজে 
হানট যায়া নিটাক িুকত েজি ধনরয়া �াও নসাজতিয়া আির 
কনরর োন�জলক।

21
 জিটা িাপক কইজলক, “িািা! মুই ভ�িাজের েেরত 

আর নতার নিরু্ত পাপ কনরেুং। মুই নতার অজযা�্য নিটা, 
নমার নিটা হিার নযা�্যতা োই।”

22
 জযেলা উয়ার িাপ োকরক নড্যজকয়া কইজলক, 

“যাও! িানি যায়া সউ� োয়া ভাল্ োমা আনেয়া ওজি 
নিও আর হাতত নসাোর আংনট, নঠ্য�ত েুতা িাপইওক 
নপজন্ নিও। 23

 আর নভাজের িাজি �ি-�িা নমাটা পশু 
মার। আইজসা স�ায় নমনল আজমাি িুনত্য কনর। 24

 জক্যজেো 
নতামরা োজেে, উয়ায় মনর ন�ইজে, এলা নির িনতি উনঠজে! 
উয়ায় হানর ন�ইজে, এলা উয়াক নিনর পােুং।” তাজর িাজি 
স�ায় আজমাি িুনত্য কনরর োন�জলক।

25
 এই সমায় িি নিটা নকন্তুক ভূঁইজয়াত আনছজলক, উয়ায় 

িানির ি�জলাত আসজত কাজল �াে িাোোর েব্দ শুনের 
পাইজলক। 26

 আর োকরটাক পুনছজলক, “আজর! িানিত 
নকজসর এত �াে িােো হিার ধরজে?” 27

 োকরটা নযেলা 
কইজলক, “নতার ভাই নেরাপজি িানি নিনর আইসজে। এই 
িাজি �াে িােো হিার ো�জে। আর নমাটা �ি-�িা পশু 
মানরয়া নভাজের ি্যিথিা কনরজে।”
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* ১৫:২৮ ন�াসা এজটজকাো িি নিটাক এই োকাে কনর নিখা হইজে খানল 
িাইরাত ভ�িাজের আজিে পালে কজর, অন্তর থানক পালে কজর ো। ধজম্যর 
িলকানে নিখায়। 

28
 এই কতা শুেজত কাজল িি িািা ন�াসা হয়া িানির 

নভনতরা যািার োইজলক ো। নযেলা উয়ার িাপ নেজে িাইরা 
আনসয়া আির কনরয়া িানি নেয়া যািার িাজি নখাসামত 
কনরর োন�জলক। * 29

 জযেলা উয়ায় কইজলক নয, “নিখ! 
মুই নম্যলা নিে থানক োকজরর োকাে কনর নতার নিখভাল্ 
কনর আনসলুং। নকাে নিে অিা্ হং োই। তাজ�া নকাে 
নিে নমার িধেু িাধেজির সাথত আজমাি িুনত্য কনর খািার 
িাজি একটা ছা�জলর িাঁচোও নিে োই। 30

 নকন্তুক আনে 
নতার এই নিটা নিযোলার পাছত টাকা পাইসা উনি িুনর 
নিজে। উয়ায় আইসার সাজথ সাজথ িানির �ি-�িা পালা 
পশুটা কাটা হইজলক।”

31
 জযেলা উয়ার িাপ কইজলক, “িাপই, নোজেক! তুই 

নতা নমার ে�ত সউ� সময় আনছস, আর নমার নযইলা আজছ 
সউজ� নতার। 32

 এলায় খুনে হয়া হামার িুনত্য করা উনেত। 
নক্যজেো উয়ায় নতা নতার ভাই হয় যায় মনর ন�ইজে, এলা 
িনতি উনঠজে। হাজরয়া ন�ইজে, উয়াক পাওয়া ন�ইজে।”

একেে োলাক কম্যোরী 
(মনথ ৫:৩১-৩২; ১১:১২-১৩; মাক্য ১০:১১-১২)

16  যীশু উপমা নিয়া নেষ্যলাক আজরকটা �ল্প কইজলক,
একেে ধনে মােনি আনছজলক, আর উয়ার একেে 

পরধাে কম্যোরীও আনছজলক। মানলক পরধাে কম্যোরীর োজম 
অপিাি শুনেজলক নয, উয়ায় মানলজকর ধে-জিৌলত েষ্ কনরর 
ধরজে। 2 মানলক কম্যোনরটাক নড্যজকয়া কইজলক, মইু নতার োজম 
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* ১৬:৮ যীশু এজটজকাো আনত্ক মােনিলাক ে�জতর মােনির োকাে োলাক 
হিার কইজছ। যাজত এই ে�জতর ধে আনত্ক কামত ি্যিহার করা হয়। 
এজটজকাো ভাল্ উজদ্দজযের িাজি ে�জতর মােনির তুলোয় আনত্ক আজরা 
োলাক হিার োন�জি। 

কী শুনের ধরেুং? এলা তইু নহসাি নঠক কনর নমাক িনুিয়া নি। 
নক্যজেো তইু আর পরধাে কম্যোনরর পিত থানকিার পািু ো।

3
 “এলা পরধাে কম্যোনরটা মজে মজে নেন্তা কনরর ধনরজলক, 

কী হইজি? নমার মানলক নতা নমাক কাম থানক নেনকনল নিজি। 
নকন্তুক মানট কানটর িা মােনির িানিত হানেরা কনরর নমার 
েনতি োই, আর নভক্ষা কনরজরা নমাক েরম োজ�। 4

 জযটায় 
হউক, নমার কম্যোরীর কাম েনল ন�ইজলও মােনি যাজত নমাক 
আপে কনর নেিার পায়, এলা থানক তার ি্যিথিা কনরম।”

5
 এই নেন্তা কনরয়া উয়ার মানলজকরজট যায় যায় নি্যো 

কনরজে, উমারলাক স�াজক নড্যজকয়া পইলা েেক পুনছজলক, 
“নমার মানলজকরজট নতার কত নি্যো আজছ?” 6 মােনিটা 
কইজলক, “দুই হাোর োরজো নলটার নত্যল।” কম্যোনরটা 
কইজলক, “িনসয়া পেপজে উয়ার আধা কনর নেজখক।” 
7
 পরধাে কম্যোনর আজরক েেক পুনছজলক, “নতার কত 

নি্যো আজছ?” উয়ায় উতির নিজলক, “েনলিে কুনটাল ট্যাল 
�ম।” কম্যোনরটা কইজলক, “তুই নতার কা�েত নত্রে কুনটাল 
ট্যাল �ম নেনখ নথা।” 8 যনিও ওই কম্যোনরটা অসৎ তাজ�া 
উয়ার নেয়াজলর োকাে োলানক নিনখয়া মানলক উয়াক 
সািানস নিজলক।

যীশু এই �ল্প নযেি কনরয়া নেষ্যলাক নেক্ষা নিিার িাজি 
কইজলক, “এইটা নঠক নয, এই দুনেয়ার মােনিলা উমার োকাে 
মােনিলার ে�ত নেজের আোর আোরজে সাধু মােনির তুলোয় 
নিেী োলাক। * 9 মুই নতামারলাক কিার ধরেুং, এই দুনেয়ার ধে 
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অসৎ, এইলা নেরকাল থানকজি ো। তাইজল কী করা যায়? এই 
দুনেয়াত নতামার নয ধে আজছ, ওইলা নেয়া মােনিলাক সাহায্য 
কনরয়া সখা পাতাও। ইয়াজত পরকাজলর ঘরত থানকিার িাজি 
নতামাক িরে কনর নেওয়া হইজি।

10
 জয কাজ�ায় নছাট নিিজয়াত নিশ্বাসজযা�্য, উয়ায় িি নিিয়ত 

নিশ্বাসজযা�্য হইজি। আর যায় নছাজটা নিিজয়াত অসৎ, তায় 
িি নিিয়ত অসৎ হইজি। 11

 যনি তুই দুনেয়ার এই অসৎ ধে-
নিৌলজতর িাজি নিশ্বাসজযা�্য ো হইস, তাইজল নতাক স্বজ�্যর 
আসল ধে কায় নিজি? 12

 অইজন্যর সম্পজির নিিজয় নতামারলা 
যনি নিশ্বাসজযা�্য ো হে, তাইজল নতামার নয নেজের সম্পি 
আজছ নসইলায় িা নতামাক কায় নিজি?

13
 জকাে োকর দুইেে মানলজকর নসিা কনরর পায় ো। 

নক্যজেো উয়ায় একেেক নঘে খাজি, অইন্য েোক নপনরত 
কনরজি। িা একেেক মায়া কনরজি, অইন্য েোক অিজহলা 
কনরজি। নতামরা ভ�িাে আর ধে-সম্পি দুইটার নসিা কনরর 
পাজরে ো।”

14
 যীশুর এই কতা শুনে িরীেী ধম্যগুরুলা নটটকানর কনরর 

োন�জলক, নক্যজেো উমারলার ধে সম্পনতির খুি নলাভ-োলসা 
আনছজলক। 15

 যীশু উমারলাক কইজলক,
নতামরালা নেজি্যাি নিজখর িাজি মােনির আ�ত নেেক 

ধানম্যক ভাি নিখাে। নকন্তুক ভ�িাে নতামার অন্তজরর কতা 
োজে, মােনিরজট নযইটা োজমর নিিয়, ভ�িাজেরজট নসইটা 
নঘজের নিিয়।

16
 ধজম্যর মূল নিিয় কী? িীক্ষািাতা নযাহজের আইসার 

আ�ত মূল নিিয় আনছজলক মহাপুরুি নমােীর নিওয়া 
নিনধর নিধাে আর ভ�িাজের পুরাো খিনরয়ালার খির। 
নযাহজের আইসার পাছত ভ�িাজের োসে ি্যিথিার ভাল্ 
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* ১৬:১৮ মনথ ৫:৩২; ১ম কনর ৭:১০-১১ 

খির প্রোর শুরু হইজে। আর নসই োসে ি্যিথিা স�ায় 
মানেিার নেষ্া কনরর ধরজে। 17

 তাইজল শুজেে, ি্যাওয়া 
আর দুনেয়া ধ্বংস হওয়া সহে। নকন্তুক শ্ী নমােীর নিওয়া 
নিধাজের এক নিন্দু গুরুত্ব কমা কনঠে!

18
 জয কাজ�া নেজের নিৌ-ওক ছানি নিয়া অইন্য 

একেেক নিয়াও কজর, উয়ায় ি্যনভোর কজর। আর 
যায় ভাতার ছানি নিনটছাওয়াক নিয়াও কজর, উয়ায়ও 
ি্যনভোর কজর। *

এক ধনে মােনি আর লাসাজরর �ল্প
19
 যীশু একটা �ল্প কইজলক,

একেে ধেী মােনি আনছজলক। উয়ায় িাইগুনে রংজয়র 
খুি িামী কাপি-জোপি নপজন্। উয়ায় নভা� নিলাজস 
আজমাি কনরয়া েীিে কাটায়। 20

 ঐ ধেী মােনির দুয়ারত 
লাসার োজম একেে কা�াল নভখারীক সউ� নিে আনে 
নথায়া হয়। উয়ার ন�াটায় নিহাত ঘাউয়া 21

 আর কুকুর 
আনসয়া লাসাজরর ঘাউয়া োনটয়া নিয়। ধেী মােনিটার 
খািাজরর নটনিল থানক নযইলা ছুঁয়া-আইটা খািার পনরয়া 
রয়, ঐলায় খায়া উয়ায় নপ্যট ভজরর আো কনর রয়।

22
 একনিে নসই �রীি লাসার মনর ন�ইজলক, নযেলা স্ব�্য 

িূতলা নেয়া যায়া উয়াক অরিাহাজমর নকালাত িসাইজলক। 
পাছত একনিে ধেী মােনিটাও মনরজলক, আর উয়াক সমানধ 
নিওয়া হইজলক।

23
 ধনে মােনিটার আত্া েরকত ন�ইজলক, েরজকর 

যন্তোত পনিয়া উয়ায় উপরা নভনত োয়া িূর থানক অরিাহামক 
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নিনখর পাইজলক। যাক সউ� োনতর িাপ কওয়া হয়, 
উয়াজর নকালাত লাসার িনসয়া আজছ।

24
 জযেলা ধনে মােনিটা নেনকনরয়া অরিাহামক কইজলক, 

“নহ নমার িাপ নমাক িয়া কজরক, লাসারক নমার এজটজকাো 
নপ্যজঠয়া নিও, যাজত উয়ার েগুজলর মাথা েলত ডুনিয়া, 
নসই েল নিয়া নমার েীিাখাে ঠানডা কনরয়া নিয়। মুই 
অগুজের আঁজের যন্তোত পনিয়া আছং।”

25
 অরিাহাম কইজলক, “িাপই তুই িম্ কজরক, সারা 

েীিে সুখ-জভা�, আজমাি কনর েীিে কাটাইনেস। নকন্তুক 
কা�াল লাসার দুুঃজখ েীিে কাটাইজে, এলা তুই কষ্ পািার 
ধরনেস, আর উয়ায় সুজখ-োনন্তজত আজছ। 26

 এইলা ছািাও 
নতার আর হামার মইজ্াত আকাে পাতাল িারাক আজছ। 
ইচ্া কনরজলও কাজ�া এজট থানক নতামার ওজটজকাো যািার 
পাজি ো, আর কাজ�া ওজঠ থানক এজটজকাো আনসর পাজিে 
ো।”

27
 ধনে মােনিটা অরিাহামক কইজলক, “হায় নর! িািা 

িয়া কনর লাসারক নমার িাজপর িানিত নপ্যজঠয়া নিও। 
28

 জক্যজেো নমার নয পাঁে ভাই িানিত আজছ, উমাক 
সািধাে কনর নিউক, যাজত উমাক েরক যন্তোত কষ্ পািার 
ো োজ�।”

29
 নকন্তুক অরিাহাম কইজলক, “নমানে আর ভ�িাজের 

খিনরয়ার নেখা সোতে পনিএ োস্ত্ররত সািধাে কনর নিওয়া 
হইজে, নতার ভাইলা ঐলা পনিয়া মানুক।”

30
 ধেী মােনিটা অরিাহামক কইজলক, “িািা! এই োকাে 

নোয়ায়, সোতে পনিএ োস্ত্র উমরা পনিিার নোয়ায়। নকন্তুক 
মরা মােনির মইজ্া হাজত কাজ�ায় উনঠয়া উমারজট ন�ইজল 
নযেলা উমরা পাপ থানক পজস্তয়া ভ�িাজের ঘাটাত েনলজি।”
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31
 নকন্তুক অরিাহাম কইজলক, “যনি শ্ী নমানের আর 

ভ�িাজের খিনরয়ার কতা ো শুজে, তাইজল মরা মােনির 
মইজ্া থানক কাজ�া উনঠজলও উমরা নিশ্বাস কনরজি ো।”

ক্ষমা আর নিশ্বাজসর নেক্ষা 
(মনথ ১৮:৬, ৭, ২১, ২২; মাক্য ৯:৪২)

17  যীশু এক নিে উয়ার নেষ্যলাক কইজলক,
পাজপর িান্ নতা সউ� সমায় িসা থানকজিই। 

নকন্তুক যায় ঐ পাজপর িান্ িসায়, নধক্ার নিং উয়াক! 
2
 যায় নমার নছাট নেষ্যলাক পাজপর িান্ত নিজলিার নেষ্া 

কজর, উয়ার িাজি ভ�িাজের োনস্তর তুলোয়, �ালাত একটা 
িি েীল িানন্য়া সা�জরর েলত ডুনিয়া মরা অজেক ভাল্।

3
 সািধাে রন্! যনি নতামার গুরু ভাই িা িইনে পাপ 

কজর তাইজল উয়াক ভয় নিখাে। আর যনি পাজপর ঘাটা 
থানক মে নিরায় তাইজল উয়াক ক্ষমা কজরে। 4 যনিও উয়ায় 
নতামার নিরুজ্ নিজে সাতিার পাপ কজর, আর পনতিার 
পাজপর িাজি পজস্তয়া নতামারজট ক্ষমা োয়, তাইজল উয়াক 
ক্ষমা কজরে।

5
 জযেলা প্রভু যীশুর িাজরােে খিনরয়ালা উয়াক কইজলক, “নহ 

গুরু! হামার মজের নিশ্বাস আজরা িািাে।” 6 যীশু কইজলক,
যনি নতামারলার নিশ্বাস একটা সনরিা িাোর োকাে 

হইজলক হয়, তাইজল ঐ িি তুত �ছটাক কিার পাইজলে 
হয়, নসপা সুিায় উকুনর যায়া সা�রত হুঃ। তাইজল �ছটা 
শুনেজলক হয়।

7
 মজে কজরে, নতামারলার মইজ্াত নকাে মানলজকর 

োকর হাল িজয়র িা নভিা েজরর ন�ইজে। নয্যলা উয়ায় 
নখতিানি থানক আনসজি, নযেলা কী মানলক উয়াক কজি, 
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“তুই নমার ে�ত িনসয়া খা।” 8
 ো, মানলক কজি ো। 

উয়ায় কজি নয, “নমার খাওয়া-িাওয়ার ি্যিথিা কজরক। 
আর কমরত �ামছা িানন্য়া নমার নসিা যতে কর। তার 
পাছত তুই খা।” মানলক এই োকাে কজি। 9

 আর এই 
োকাে সাধারে কাম কনরর িাজি মানলকটা নক োকরটাক 
সাব্ানস নিজি? ো, নিজি ো। নক্যজেো এইটা উয়ার কাম। 
উয়াক এইটা কনরর োন�জি।

10
 এজকই োকাে কনর নমার সউ� আজ্া পালে কনরয়া নতামরা 

কজিে, “হামরা নতা অজযা�্য িাস। হামরা নেজের কত্যি্য পালে 
কনরনে মাত্র।”

িে েে কুঠি রু�ী শুন্ হইজলক
11
 যীশু নযরূোজলম যািার সমায় �ালীল আর েমরীয়া অঞ্চজলর 

সীমো নিয়া যািার ধরজে। 12-13
 যািার সমায় নকাে একটা 

ন�রামত নসাজন্র সাজথ সাজথ উয়াক িে েে কুঠি রু�ী নিনখর 
পাইজলক। উমরা িূর হাজত নোজর নোজর নেনকনরয়া কিার 
োন�জলক, “নহ িয়াল প্রভু! নহ যীশু! হামাক িয়া কজরক।”

14
 যীশু উমারলাক নিনখয়া কইজলক, “নতামরা স�ায় নযহিূী 

িামেলারজট যাও। নতামরালা নয ভাল্ হয়া ন�ইজেে, এইটা প্রমাে 
কনরর িাজি নতামারলার নিহা নিখাে।” নযেলা উমরা যািার ধরজে, 
আর ঘাটা নিয়া যাইজত যাইজত িে েজেই এজকিাজর শুন্ হয়া 
ভাল্ হয়া ন�ইজলক। 15

 ঐ িে েজের মইজ্ একেে নেেক ভাল্ 
হওয়া নিনখয়া নোজর নোজর নেনকনরয়া ভ�িাজের মনহমার গুে�াে 
কনরজলক। েয় ভ�িাজের েয়! েয় ভ�িাজের েয়! কনরজত 
কনরজত যীশুরজট নিনর আনসজলক। 16

 উয়ায় উিনুর হয়া যীশুক 
ভনতি নিজলক, নক্যজেো উয়ায় এজকিাজর ভাল্ হয়া ন�ইজে। উয়ায় 
আনছজলক েমরীয় োজতর মােনি, যাক নযহিূী মােনিলা নঘে কজর।
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* ১৭:২২,২৪,২৬ নমাক/মুই — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”, অথ্যাত “মুই 
নয িাছাই করা মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। 

17
 যীশু মােনিটাক কইজলক, “মুই কী নতামার িে েেজকই 

শুন্ কনর ভাল্ করং োই, তাইজল িাকী েয় েে নকাজট? 
18

 ভ�িাজের গুে�াে কনরর িাজি এই অইন্য োজতর মােনিটা 
ছািা আর কাজ�ায় নক নিনর আনসজলক ো?” 19

 যীশু এই 
মােনিটাক কইজলক, “ওজঠক, েনল যাুঃ! তুই নিশ্বাস কনরনেস 
িুনলয়া ভাল্ হইনেস।”

ভ�িাজের োসে ি্যিথিা আনসর ধরজে 
(মনথ ২৪:২৩-২৮, ৩৭-৪১; মাক্য ১৩:২১-২৩)

20-21
 একনিে িরীেী ধম্যগুরুলা যীশুক পুনছজলক, “ভ�িাজের 

োসে ি্যিথিা নকাে সমায় আনসজি?” যীশু কইজলক, “ভ�িাজের 
োসে ি্যিথিা এই োকাে কনর আইজস ো, নতামরা েখু নিয়া 
নিনখর পাজিে ো। মােনি এই োকাে কিার পাইজি ো নয এই 
নিজখা, এই ো�াত! িা ঐ ো�াত! নক্যজেো নতামরালা নিজখে 
ভ�িাজের োসে ি্যিথিা নতামার মইজ্াত আজছ।”

22
 অল্প সমায় পাছত যীশু নেজের নেষ্যলার মািত কতা-িাত্যা 

কনরর োন�জলক নয,
এমে এক নিে আনসজি, নয্যলা নমাক * নতামার নিনখর 

ইচ্া হইজি, নকন্তুক নতামরা নিনখর পাজিে ো। 23
 মােনিলা 

নতামাক খির নিজি নয মইু নিনর আইসেুং, উমরা কজি, 
“এইজট নিজখা!” ো “ঐজট নিজখা!” নতামরা খানেজকা নিশ্বাস 
কজরে ো আর উমার পাছত নতামরা যাে ো। 24

 জয্যলা মইু 
আনসম নযেলা নকাে নকছ ুগুতি থানকর ো হয়। নযই োকাে 
কনর নিেনল েমকাইজল আজলার িলকানে ি্যাওয়ার এক পাক 
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* ১৭:৩২ নেষ্যলা যাজত নলাজটর নিৌ-এর োকাে ভুল ো কজর, এই িাজি যীশু 
সািধাে কনর নিজলক। নলাজটর নিৌ ভ�িাজের কতা ো মানেয়া পাছ পাজক ঘুনর 
নিখজত কাজল একটা নুজের থাম্বা হয়া ন�ইজলক। (আনি পুস্তক ১৯:২৬ আজরা 
নিখ লূক ৯:৬২) 

থানক অইন্য পাজক ছনিয়া ভইভইয়া হয় অমে কনর আনসম। 
25

 নকন্তুক পইলাজত নমাক খিু দুুঃখ-কষ্ নভা� কনরর োন�জি। 
এই কাজলর মােনিলা নমাক মানে নেিার ো হয়, উমরা নমাক 
অগ্াহ কনরজি। 26

 জোহ োজমর মােনিটার সমায় নযই োকাে 
িাো হইনেজলক, ঐ োকাে হইজি নয্যলা মইু আনসম। 27

 িাো 
আনসয়া ধ্বংস ো হওয়া পয্যন্ত মােনিলা খাওয়া িাওয়া কজর, 
নিয়াও কজর, নিয়াও নিয়, আর নোহ োওত েনিয়া নসান্াইজত 
কাজল িি িাো আনসয়া সউ� োে কনরজলক।

28
 আজরা মজে কজরে নম্যলা নিে আ�ত নলাট োজমর একটা 

মােনি আনছজলক। ঐ সমায়ও উমরা খাওয়া িাওয়া, নিো-
নকো, �ছ �ািা, ঘর িাো সউজ� কনরর ধরনেজলক। 29

 নকন্তুক 
নযনিে নলাট সজিাম �ঞ্জ হাজত িাইর হয়া আনসজলক, নসনিে 
ি্যাওয়া হাজত অগুজের িি্যে হয়া স�াজক োে কনরজলক।

30
 এজক োকাে কনর মােনিলা নয্যলা সাধারে েীিে যাপে 

কনরজত থানকজি মইু িাছাই করা মােনিটা নযেলা আনসম। 31
 জসনিে 

যায় ঘজরর িারান্াত আজছ উয়ায় মাল-পত্র নেিার িাজি ঘরত 
ো নসান্াউক, আর যায় েনমেত কাম কজর িানিত নিনরয়া ো 
আসুক। 32

 জলাজটর নিৌ-এর কতা িম্ কর! * 33
 যায় ইহকাজলর 

েীিে রক্ষা কনরর োয় উয়ায় পরকাজলর েীিে হারাজি। আর 
যায় ইহকাজলর েীিে হাজরিার োয় উয়ায় পরকাজলর েীিে রক্ষা 
পাজি। 34

 মইু নতামারলাক কিার ধরেুং, নসই রাইজতাত দুইেে 
এজক নিছাোত থানক নেে যাজি, একেেক তনুল নেওয়া হইজি, 
অইন্য েে ওজট রজি। 35-36

 দুইেে নিনটছাওয়া একখাে োতা 
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* ১৭:৩৫-৩৬ নকছু গ্ীক পাডিু নলনপত এই কতাও নেখা আজছ নয, “নখত 
িানিত দুইেে কামাই কনরজত থানকজি, একেেক তুনল নেওয়া হইজি অইন্য 
েোক ছানি নিওয়া হইজি।” 

ঘরুাইজত থানকজি, একেেক তনুল নেওয়া হইজি অইন্য েোক 
ছানি নিওয়া হইজি। *

37
 নেষ্যলা কইজলক, “গুরু! নকাজট নকাো এই োকাে হইজি?” 

যীশু ন্াক নিয়া কইজলক, “মরা নযজটজকাো থাজক ওজটজকাো 
েকুে আনসয়া েজিা হয়।”

ভ�িাে উয়ার মােনিলার কতা শুজে

18  যীশু োইজছ নেষ্যলা যাজত সউ� সমায় প্রাথ্যো কজর। আর 
নেরাে ো হয়, এইিাজি উয়ায় উপমা নিয়া কইজলক,

2
 জকাে একটা �ঞ্জত একেে নিোরক আজছ, উয়ায় 

ভ�িােক ভয় ো খায় আজরা মােনিজকা অিজহলা কজর। 
3
 ঐ �ঞ্জত একেে নিনটছাওয়াও আজছ, উয়ায় নিধুয়া। এই 

নিধুয়াটা নিোরজকরজঠ িাজর িাজর আইজস। নক্যজে আইজস 
োজেে! উয়ায় নমেনত কনর নিোরকটাক কইজলক, “ন্যায় 
নিোর কনরয়া নমার নিজরানধটার নিরুজ্াত রায় নিও।” 
4
 ওই নিোরকটা নকছু নিে পয্যন্ত নকছুই কনরজলক ো। 

নকন্তুক নযেিত নিোরকটা মজে মজে এই োকাে ভানিিার 
োন�জলক, “মুই নতা ভ�িােক ভয় ো খাং, আজরা মােনিক 
অিজহলা করং। 5

 তাজ�া এই নিধুয়াটা নমাক িাজর িাজর 
নিরতি কনরর ধরজে। তাইজল মুই নক কনরম? উয়ায় যাজত 
নমাক নিরতি ো কজর মুই উয়ার ন্যায় নিোর কনরম।”

6
 এই উপমা নযেি কনরয়া যীশু কইজলক,

এলা নতামরা নক নেনখজলে। এই অধানম্যক নিোরকটাক 
যাজত নিধুয়াটা নিরতি ো কজর এই িাজি ন্যায় নিোর কনরজি। 
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* ১৮:১০ নযহূিী মােনিলা মজে কজর নয নরাজমর এই মাসুল আিায়কারী, ইমরা 
অন্যায় কনর মাসুল আিায় কজর, আজরা নরাজমর নিয়া মহারাোর নসিা কজর। 
এই িাজি নযহূিী সমাজের মােনিলা স�ায় এই মাসুল আিায়কারীক নঘে কজর। 
নযহূিীলা আজরা মজে কজর নয এই মাসুল আিায়কারী নেজের োনতর প্রনত 
নিশ্বাসঘাতকতা কজর। 

7
 অধানম্যক নিোরকটা যনি এই োকাে হয়। তাইজল ভ�িাে 

সমজধে নতামরা নক নেন্তা কজরে। ভ�িাজের নেজের িাছাই 
করা মােনিলা আজছ। এই িাছাই করা মােনিলা নিে-রানত 
কাউলা কাউনল কনরিার ো�জে। উমরা োয় ভ�িাে যাজত 
ন্যায় নিোজরর রায় নঘািো কনরজি। এই িাজি উমরা নিে-
রানত কাউলা কাউনল কনরর ো�জে। ভ�িাে উমার িাজি 
কী ন্যায় নিোর কনরজি ো? নেশ্চয় কনরজি! উমাক সাহায্য 
কনরর িাজি উয়ায় নিনর কনরজি কী? 8 ভ�িাে নেশ্চয় পচ্-
পজে আনসয়া ন্যায় নিোজরর রায় নঘািো কনরজি।

ভাল্, তাইজল মুই এইটা পনরস্ার কনর কইম নয মুইজয় 
িাছাই করা মােনিটা, আর নমার উপরাত নিশ্বাস কনরর 
োন�জি। নকন্তুক মুই এই দুনেয়াত নিনর আনসয়া কয় েেক 
নিশ্বস্ত নিনখর পাইম?

িরীেী ধম্যগুরু আর মাসুল আিায়কারী
9
 জয কাজ�া এই োকাে ভুল নেন্তা কজর, “মুই মহাে আর অইন্য 

মােনিলা তুচ্।” এই িাজি ঐ োকাে মােনিলাক নেক্ষা নিিার 
িাজি যীশু এই উপমাটা নিজলক।

10
 ধজরে, দুইেে মােনি আনছজলক। একেে িরীেী 

ধম্যগুরু, আজরক েে মাসুল আিায়কারী। এই দুইেে মােনি 
এক নিে িেং�নত মনন্রত প্রাথ্যো কনরর ন�ইজলক। * 
11

 িরীেী ধম্যগুরুটা খািা হয়া নেজের নিিজয়াত প্রাথ্যো 
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কনরর োন�জলক, “নহ ভ�িাে, অইন্য মােনির োকাে মুই 
ো হং এই িাজি মুই নতামাক ধন্যিাি নিং। উমরা নতা 
ছল-োতুরী, অসৎ, ি্যনভোরী। মুই উমার োকাে ো হং 
এই িাজি মুই নতামাক ধন্যিাি নিং। ঐ ঘুিজখার মাসুল 
আিায়কারীক নিজখে নেশ্চয় মুই উয়ার োকাে ো হং। 
ধন্যিাি, ভ�িাে ধন্যিাি! 12

 মুই হাতিাত দুই নিে উপাস 
থাকং আর নমার আজয়র িে ভাজ�র এক ভা� িাে করং।”

13
 ঐ োকাে িরীেী ধম্যগুরুটা প্রাথ্যো কনরজে। নকন্তুক 

মাসুল আিায়কারী মােনিটা অইন্য োকাজের। উয়ায় িূরত 
খািা হয়া নছল। উয়ায় স্বজ�্যর নভনত েখু তুনল নিনখিার 
সাহস পাইজলক ো; িরং আপজোস কনর কপাল োপজিয়া 
কইজলক, “নহ ভ�িাে! মুই পাপী; নমাক ক্ষমা কজরক।”

14
 উমরা িানি েনল ন�ইজলক। নতামরা কী মজে 

কজরে, ভ�িাে কাক নেজি্যাি কয়া মানে নেজলক? মাসুল 
আিায়কারীটাক নেজি্যাি কয়া মানে নেজলক। নকন্তুক 
িরীেীটাক নেজি্যাি কয়া মানে নেজলক ো। নক্যজেো যায় 
নেেক নছাট মজে কজর, উয়াক িি করা হইজি, নকন্তুক যায় 
নেেক িি মজে কজর উয়াক নছাট করা হইজি।

যীশু ছাওয়ালাক আশুি্যাি কনরজলক 
(মনথ ১৯:১৩-১৫; মাক্য ১০:১৩-১৬)

15
 এক নিে নয নকাজো মােনিলা উমার নছাট ছাওয়ালাক নেয়া 

যীশুর ওজটজকাো আনসজছ। যীশু যাজত ছাওয়ালার মাথাত হাত 
থুইয়া আশুি্যাি কনরজি, এইটা উমরা োয়। নকন্তুক নেষ্যলা 
ছাওয়ালাক যীশুরজট আনসিার নিয় োই। নেষ্যলা ছায়ালাক 
িাধা নিয়া িািজরিার োন�জলক। 16

 যীশু এই ঘটো োনেয়া 
ঐ ছাওয়ালাক নেজের ি�লত নড্যকাইজলক। ছাওয়ালা আনসয়া 
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যীশু নেষ্যলাক কইজলক, “নছাট নছাট ছাওয়ালাক নমারজট আনসর 
নিও, উমাক িািা কজরে ো। এই নেক্ষা নেজখে, ভ�িাজের 
োসে ি্যিথিা আনসর ধরজে, নকন্তুক ঐ োসে ি্যিথিা কায় মানের 
পায়? যায় এই নছাট ছাওয়ার োকাে আজছ। 17

 এইটা ভাল্ কনর 
িম নথাে। নেেক নছাট মজে ো কনরজল, নকাে নিে ভ�িাজের 
োসে ি্যিথিা োনের পাজিে ো!”

সমাজের ধেী োসেকত্যা 
(মনথ ১৯:১৬-৩০; মাক্য ১০:১৭-৩১)

18
 একনিে নযহূিী সমাজের একেে নেতা যীশুরজট আনসয়া 

পুনছজলক, “নহ গুরু, নতামরায় ভাল্ মােনি। এলা মুই অমৃত 
েীিে লাভ কনরর োং। এই অমৃত েীিে লাভ কনরর িাজি 
নমাক কী কনরর োন�জি?”

19
 যীশু উয়াক কইজলক, “নমাক নক্যজে ভাল্ কিার ধরজেে? 

একমাত্র ভ�িাজে ভাল্। 20
 তুই নতা ভ�িাজের আজ্া োনেস। 

ি্যনভোর, খুে, নোর কজরে ো, নমছাং সাক্ষী নিে ো, নতামার 
মাও-িাপক সমোে কজরে।”

21
 জেতাটা উতির নিজলক, “মুই নতা ছাওয়াকাল থানক এইলা 

মানে আনসর ধরেুং।” 22
 এই কতা শুনেয়া যীশু উয়াক কইজলক, 

“এলাও নতার একো কাম কনরর িাকী আজছ। নতার সউ� ধে-
সম্পনতি নিজেয়া টাকা-পাইসা কাঙ্ালক নিনলয়া নি, এই োকাে 
কনরজল স্ব�্যত নতার ধে েমা হইজি। তার পাছত আনসয়া নমার 
নেষ্য হ।” 23

 জযেলা কী হইজলক? এই কতাটা শুেজত কাজল 
মােনিটার মুখ কালা হয়া ন�ইজলক। নক্যজেো উয়ার নম্যলা 
ধে-সম্পনতি আনছজলক।

24-25
 যীশু এই নিনখয়া উপমা নিয়া কইজলক, “ধনর নেও 

সুইজয়র িুটা নিয়া একটা িি োজোয়াজরর নসান্া সহে। 
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* ১৮:৩১ িাছাই করা মােনিটার — যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। 

নকন্তুক একটা ধেী মােনির পজক্ষ ভ�িাজের োসে ি্যিথিা মানে 
নেওয়া খুি কনঠে!”

26
 যায় যায় যীশুর এই কতা শুনেজলক, উমরা কইজলক, “তাইজল 

কাজ�া কী মুনতি পাইজি? মুনতি পাইজি কী!”
27
 যীশু কইজলক, “মােনির িাজি নযইটা অসম্ভি ভ�িাজের 

িাজি নসইটা সম্ভি।”
28
 নপতর োজমর যীশুর নেষ্যটা কইজলক, “হামরা নতা 

সউ� নকছু ছানি নিয়া নতামার নেষ্য হইনে।”
29
 যীশু উয়ার নেষ্যলাক কইজলক, “মুই নতামারলাক সোং 

কনর কিার ধরেুং, নয কাজ�া ভ�িাজের োসে ি্যিথিা মানে নেয়া 
িানি-ঘর, নেজের নিৌ, মাও-িাপ, ভাই-িইনে, ছাওয়া-জছাট 
ছানি নিয়, 30

 উয়ায় এই কালত নম্যলাগুে নিেী পাজি, আর 
পরকালত অমৃত েীিে পাইজি।”

যীশু নেজের মরে থানক নির িনতি উঠার ভনিষ্যৎ িােী নিজলক 
(মনথ ২০:১৭-১৯; মাক্য ১০:৩২-৩৪)

31
 যীশু উয়ার িাজরা েে নেষ্যক ি�জলাত নড্যজকয়া 

কইজলক, “নিখ, হামরা নযরূোজলম যািার ধরনে। িাছাই 
করা মােনিটার * সম্বজধে ভ�িাজের খিনরয়ালা নযইলা 
নেনখ ন�ইজে, ঐলা সউজ� পূরে হইজি। 32

 উয়াক 
অইন্য োনতর মােনিলার হাতত ধজর নিওয়া হইজি। 
মােনি উয়াক ঠাট্া, নটটকানর, অপমাে কনরজি, নিহাত 
নছ্যপ নিজি। 33

 উয়াক োিুক নিয়া ডা�াইজি, পজর মানর 
নিলাজি। আর নতে নিজের নিে মরেক েয় কনর উয়ায় 
িনতি উনঠজি।”
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* ১৮:৩৪ নক্যজেো উমার নেন্তা আনছজলক, ভ�িাজের োসে ি্যিথিা পেপজে 
আনসজি। 

34
 নেষ্যলা এই কতার মাজে নকছুই িুনির পাইজলক ো। 

সউজ� কতা নুনকয়া রইজলক, নক নক কতা যীশু কইজলক, নকছুই 
িুনির পাইজলক ো। *

কাো মােনিটা ভাল্ হইজলক 
(মনথ ২০:২৯-৩৪; মাক্য ১০:৪৬-৫২)

35
 যীশু নয্যলা নযরীজহা �জঞ্জর ি�জলাত আনসজলক, নযেলা 

একেে কাো মােনি ঘাটার ি�জলাত িনসয়া নভক্ষা কনরর ধরজে। 
36

 উয়ায় নম্যলা মােনির যাওয়ার আওয়াে শুনের পায়া পুনছজলক, 
“কী ি্যাপার! কী হিার ধরজে?”

37
 মােনিলা উয়াক কইজলক, “োসরজতর শ্ী যীশু ঘাটা 

নিয়া যািার ধরজে।” 38
 আর এই কতা শুেজত কাজল উয়ায় 

খুি নোজর নেনকনরয়া কিার োন�জলক, “নহ মহারাো িায়ূজির 
িংজের ছাওয়া শ্ী যীশু, নমাক িয়া কজরক!”

39
 যীশুর সাথত আজ� আজ� যাওয়া নভজির মােনিলা উয়াক 

িািজরর োন�জলক, “ওই! েুপ কনর রুঃ” নকন্তুক উয়ায় েুপ কনর 
ো রয়া আজরা নোজর নোজর নেনকনরয়া কিার োন�জলক, “নহ 
মহারাো িায়ূজির িংজের ছাওয়া শ্ী যীশু, নমাক িয়া কজরক।”

40
 জযেলা যীশু থমনক খািা হয়া কাো মােনিটাক উয়ার 

ওজটজকাো আনের আজিে নিজলক। কাো মােনিটাক ি�লত 
আনেয়া যীশু উয়াক পুনছজলক, 41

 “তুই কী োইস? নতার িাজি 
মুই কী কনরম?” মােনিটা কইজলক, “নহ প্রভু মুই নিনখর োং।”

42
 যীশু কইজলক, “আচ্া নঠক আজছ। তুই নিশ্বাস কনরনেস 

িুনলয়া ভাল্ হইনেস।”
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43
 এই কতা কইজত কাজল মােনিটা নিনখর পািার োন�জলক। 

আর উয়ায় ভ�িাজের মনহমার গুে�াে কনরজত কনরজত যীশুর পাজছ 
পাজছ যািার োন�জলক। ওজটজকাো যতলা মােনি এই ঘটোটা 
নিনখজলক, উমরা স�ায় ভ�িাজের গুে�াে কনরিার োন�জলক।

সজক্য়র মে িিল

19  যীশু নযরীজহা �জঞ্জর মইজ্া নিয়া যািার ধরজে। 
2
 এই �ঞ্জত সজক্য় োজমর একেে নযহূিী মােনি 

আনছজলক। উয়ায় নরামীয় সরকাজরর পরধাে মাসুল আিায়কারী, 
আজরা উয়ায় ধনে। 3 যীশুক নিনখিার িাজি সজক্য় খুি আকুল 
হইজে। নকন্তুক উয়ায় খাজটা। আর মােনির নভজির িাজি যীশুক 
নিনখর পািার ধরনছজলক ো। 4 জযেলা সজক্য় কী কনরজলক? 
ঐ ঘাটার আ�পাজক নিৌনি যায়া ি�জলর একটা ডুমুর �ছত 
েনিজলক, ইয়াজত উয়ায় মজে কনরজলক নয যীশুক নিনখর পাইজি।

5
 যীশু ওজটজকাো আনসয়া উপরা নভনত নিনখয়া কইজলক, 

“সজক্য়! তুই পচ্-পজে নেোত োনম আয়, নক্যজেো আনে নতার 
িানিত নমাক রিার োন�জি।”

6
 সজক্য় পে-পজে োনম আনসয়া মহা আেজন্ যীশুক িানি 

নেয়া ন�ইজলক। 7
 নকন্তুক নভজির মােনিলা ন�াির-জ�াির 

কনরয়া কিার োন�জলক, “আজরুঃ! যীশু একেে পাপী মােনির 
িানিত রানত রিার ন�ইজলক।”

8
 সজক্য় খািা হয়া যীশুক কইজলক, “গুরু, নমার অজধ্যক 

ধে-সম্পনতি �রীি মােনিক নিনলয়া নিম। আর মুই নিআইেী 
কনর যারজটজকাো নিেী মাসুল আিায় কনরেুং, তার োইর গুে 
নিনর নিম।”

9
 জযেলা যীশু কইজলক, “আনে থানক এই িানির মােনিলা 

মুনতি পাইজে। এই মােনিও মহাপুরুি অরিাহাজমর িংজের 
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* ১৯:১২ রাে পনরিাজরর মােনি মাজে যীশু নেজে। * ১৯:১৩ গ্ীক ভািাত 
“মীো” মাজে সাধারেতুঃ একজো নিজের মেুনরর টাকা। 

একেে মােনি। 10
 মেত নথাে, মুই িাছাই করা মােনিটা, মুই 

হাজর যাওয়া আত্ালাক োজন্য়া পাপ থানক উ্ার কনরিার 
িাজি আইসেুং।”

রাো আর িে েে োকজরর �ল্প 
(মনথ ২৫:১৪-৩০)

11
 যীশু নয্যলা নযরূোজলজমর ি�লা-ি�নল নপৌনছর ধরজে, 

নযেলা মােনিলা উয়ার কতা শুনের োইজলক। উমারলার ধারো 
হইজলক নয, ভ�িাজের রােজত্বর োসে ি্যিথিা খুি পে-পজে 
আনসর ধরজে। এইটা উমার ভুল ধারো িূর কনরর িাজি, যীশু 
উমাক নেক্ষা নিয়া এই উপমা কইজলক,

12
 জকাে একেে রাে পনরিাজরর মােনি আনছজলক। * 

উয়ায় নেজের নি্যজের রােনসংহাসজের অনধকার পািার 
িাজি অইন্য নি্যজের মহারাোরজট েনল যািার োয়। ঐজট 
যায়া উয়ায় রাে পিিী নেয়া নেজের নি্যেত নিনর আনসজি। 
13

 যািার আ�ত উয়ার িে েে োকরক নড্যজকয়া পনত েেক 
িে হাোর টাকা হাওলাি নিয়া কইজলক, “মুই ঘুনরয়া ো 
আইসা পয্যন্ত নতামরা এই টাকা নিয়া ি্যিসা কজরে।” *

14
 নকন্তক উয়ার নেজের নি্যজের মােনিলা উয়াক নঘে 

কজর। এই িাজি উয়ায় যাির পাছত উমরা কী কনরজলক? 
ঐ িূরান্তজরর মহারাোক খির নপ্যঠাইজলক নয, “হামরা 
োই ো, এই মােনিটা হামার রাো হউক।”

15
 তাজ�া উয়ায় রাে পি পায়া নেজের রাইে্যত নিনর 

আনসজলক, আর নয িে েে োকরক ি্যিসা কনরর টাকা 

লূক 19
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নিনছজলক উমারলাক নড্যজকয়া আনের হুকুম নিজলক। 
উমারজট োনের োইজলক ি্যিসা কনর কায় কত টাকা লাভ 
কনরজে। 16

 পইলা েে আনসয়া কইজলক, “মানলক! নতামার 
টাকা নিয়া মুই িে গুে লাভ কনরেুং।”

17
 রাোটা কইজলক, “সাব্াস! তুইজয় ভাল্ োকর, 

মুই নতাক অল্প নিজোং, অল্প খানেকজত নিশ্বস্ত হইনেস। 
নতার নিশ্বাস নিনখয়া মুই নতাক িেটা �জঞ্জর নিখা-শুোর 
ভার নিলুং।”

18
 নবিতীয় োকরটা আনসয়া কইজলক, “মানলক! নতামার 

টাকা নিয়া মুই পাঁেগুে লাভ কনরেুং।”
19
 রাোটা কইজলক, “ভাল্! নতাক পাঁেটা ন�রাজমর 

ভার নিলুং।”
20
 জযেলা অইন্য আর একেে োকর আনসয়া কইজলক, 

“মানলক! এই নেও, মুই নতামার টাকা রুমালত িানন্য়া 
থুেুং। 21

 মুই োেং নয, নতামরা কঠুর মােনি। নযইলা নথাে 
োই ঐলা নিনরয়া োে, নযইলা আিাি কজরে োই নসইলা 
আিাি কাজটে। এই িাজি মুই নতামাক ভয় খায়া নতামার 
টাকা রুমালত িানন্ থুইেুং।”

22
 রাো ন�াসা হয়া োকরটাক কইজলক, “েয়তাে 

নকাজটকার! নতার মুজখর কতা মতে নিোর কনরম। তুই নতা 
োনেলু মুই কঠুর মােনি। মুই নযটা নথাং োই ঐটায় নিনরয়া 
োং, নযইটা �ািং োই, নসইটায় কাটং। 23

 তাইজল নমার 
টাকা তুই মহােজেরজট েমা থুইস োই নক্যজে? থুইজল নসই 
টাকা মুই কিায়-�নডায় সুজি-আসজল িুনিয়া পালুং হয়।”

24
 যায় যায় ি�লত খািা হয়া আনছজলক, উমারলাক 

আজিে নিয়া কইজলক, “উয়ারজট থানক এই টাকা নেয়া নেও, 
আর যায় িে গুে লাভ কনরজে উয়াজক এই টাকা নিও।”
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* ১৯:২৬ মনথ ১৩:১২; মাক্য ৪:২৫; লূক ৮:১৮ 

25
 জযেলা উমরা কইজলক, “মানলক! উয়ারজট নতা 

এক-লাখ টাকা আজছ।”
26
 রাোটা উমারলাক কইজলক, “এইটা সোং, যার 

আজছ উয়াক আজরা নিওয়া হইজি। * নকন্তুক যার নকােয় োই 
উয়ারজট থানক িানক নকাোও নেওয়া হইজি। 27

 যাই হউক, 
এলা নমার েত্রুলা নকাজট? মুই রাো হয়া উমারলাক োসে 
করং, এইটা নমার েত্রুলা োয় োই। এই িাজি েত্রুলাক 
নমার এইজট ধনর আনেয়া, মুজখর আ�ত মানর নি্যলাে।”

যীশু েয় কনর নযরূোজলমত নসান্াইজলক 
(মনথ ২১:১-১৭; মাক্য ১১:১-১৯; নযাহে ১২:১২-১৯)

28
 পাছত যীশু এইলা কতা নযেি কনরয়া উমার আজ� আজ� 

নযরূোজলজমর ওনি ঘাটা নিয়া যািার ধরজলক। 29
 জয্যলা উয়ায় 

েলপাই পাহাজির ি�লা-ি�নল তিৎি�ী আর তিথনেয়া ন�রাজমর 
ি�লত আনসজলক, নযেলা দুইেে নেষ্যক এই কয়া নপ্যজঠয়া নিজলক, 
30

 “জতামার সামোর ঐ ন�রামটাত যাও; ওজটজকাো নসাজন্র সমায় 
ঘাটার ি�লত একটা �াধার িাচো িানন্ নথায়া নিনখর পাজিে। উয়ার 
নপনঠত এলাও পয্যন্ত কাজ�া েজি োই, িনিখাে নহাসজকয়া �াধাটাক 
নেয়া আইজসা। 31

 কাজ�া যনি নপাজছ, নক্যজে এইটা নহাসজকর 
ধরজেে? তাইজল কন্, পরভরু এইটা িরকার আজছ।”

32
 আর যাক যাক নপ্যঠা হইজলক, উমরা যায়া পরভুর কতা 

মতে ঐ োকাজে নিনখর পাইজলক। 33
 জয্যলা উমরা �াধাটার 

িনিখাে নহাসজকর ধরজে নযেলা �াধাটার মানলকলা আনসয়া 
কইজলক, “নতামরা �াধার িাচোটাক নক্যজে নহাসজকিার 
ো�জেে?” 34

 উমরা কইজলক, “এইটা পরভুর িরকার আজছ।”
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* ১৯:৩৬ নযহূিী মােনিলা উমার মহাে মােনিলাক এই োকাে কনর িরে 
কনরনছজলক। 

35
 তার পাছত নেষ্যলা �াধার িাচোটাক যীশুর ওজট ধনর 

আনেজলক, আর উমার নেজের নিহার োির �াধাটার নপনটত 
পানি নিয়া যীশুক িসাইজলক। 36

 জয্যলা যীশু �াধাটার নপনঠত 
েনি যািার ধরনছজলক, নভজরর মােনিলা ঘাটাত নেজের োমা 
কাপি পানিয়া নিিার োন�জলক। *

37
 এই োকাে কনর নযই ঘাটাটা েলপাই পাহাি থানক োনম 

আনসজে যীশু ঐ ঘাটাত আনসজলক। যীশুর ে�ত অজেকলা নেষ্য 
আনছজলক। উমরা উয়ার নম্যলা অোেক মহােনতির কাম নিনখজে 
িুনলয়া, আেজন্ নেনকনরয়া ভ�িাজের গুে �াে কনরর োন�জলক।
 38 “েয় েয়কার! ভ�িাজের োজম নয রাো আনসজে, তায় 

ধইন্য!
স্ব�্যত োনন্ত,

আর ভ�িাজের ন�ৌরি হউক।”
39
 নভজির মােনিলার মইজ্া থানক কজয়ক েে িরীেী ধম্যগুরু 

যীশুক কিার োন�জলক, “গুরু, নতামার নেষ্যলাক েুপ হিার কন্! 
যাজত এই োকাে কতা ো কয়!” 40

 যীশু উমাক কইজলক, “মুই 
নতামারলাক কিার ো�েুং, যনি উমরা েুপ কনর রয়, তাইজল 
এই নিেটাত ঘাটার নেললা নেকনরয়া গুে�াে কনরজি।”

41
 উমরা নয্যলা নযরূোজলম �জঞ্জর ি�জলাত নপৌনছজলক, নযেলা 

যীশু �ঞ্জটা নিনখ কানন্য়া কইজলক, 42
 “হায় নযরূোজলম! োনন্তর 

ঘাটা নক, এইটা আনে তুই যনি িুনির পানরলু হয়! নকন্তুক এই 
ঘাটা নতার এলাও নোজখর আওডালত। 43-44

 ভ�িাে নতাক 
িাঁজেিার িাজি আনসজে, নকন্তুক তুই িুনির পাইস োই। এই িাজি 
নতার উপরা এই োকাে নিে আনসর ধরজে নয, নতার েত্রুলা 
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* ১৯:৪৬ নযোইয় ৫৬:৭; নযরনময় ৭:১১। 

োইজরা পাজক নিওয়াল িাজেয়া নমৌ মানছর োকাে কনর নঘনরয়া 
ধনরজি। উমরা নতাক আর নতার সংসারক ধ্বংস কনরজি। িানি 
ঘরলার একটা খুনট আজরকটা খুনটর উপরা থানকজি ো, তামাে 
ধ্বংস হইজি। নক্যজেো ভ�িাজের আইসার পনরকল্পো তুই 
িুনিিার পাইস োই।”

45
 জযেলা যীশু নযহূিীলার িেং�নত মনন্রত নসাজন্য়া, যায় 

যায় নভনতরাত নিো-জকো কনরিার ধরনছজলক, উমাক নখ্যজি 
নিজলক। 46

 উয়ায় ওই ি্যিসায়ীলাক কইজলক, “সোতে পনিত্র 
োস্ত্ররত নেখা আজছ, নমার ঘর হইজি ভ�িাজের প্রাথ্যোর ঘর। 
নকন্তুক নতামরা এইটাক নোর, ডাকুর আড্াখাো িাোইজেে।” *

47
 এই ঘটোর পাছত যীশু সিায় িেং�নত মনন্রত যায়া 

নেক্ষা নিিার োন�জলক। পরধাে িামেলা, পনডিত মােনিলা, আর 
নযহূিী নেতালা যীশুক মানর নি্যজলর িনন্ কনরর োন�জলক। 
48

 নকন্তুক সউ� মােনি খুি মে নিয়া যীশুর পনতটা কতা শুনের 
ো�জে। এই িাজি উয়াক মানর নি্যজলর নকাে উপায় োজন্য়া 
পাইজলক ো।

নকাে অনধকাজর যীশুক প্রশ্ন পুনছজলক 
(মনথ ২১:২৩-২৭; মাক্য ১১:২৭-৩৩)

20  এক নিে যীশু নযহূিীলার িেং�নত মনন্রত ভাল্ 
খির নোজেয়া মােনিলাক নেক্ষা নিিার ধরজে। 

এই সমায় পরধাে িামেলা, পনডিত মােনিলা আর নযহূিী িুিা 
নেতালা এক সাজথ আনসয়া যীশুক পুনছজলক, 2

 “হামাক কুঃ 
তুই নকজসর অনধকার নিয়া এইলা কনরর ধরনেস, কায় নতাক 
অনধকার নিজে?”
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3
 যীশু কইজলক, “মুইও নতামারলাক একটা প্রশ্ন পুনছম। 

4
 িীক্ষািাতা নযাহে, েল নিয়া িীক্ষা নিিার অনধকার ভ�িাজেরজট 

থানক পাইজে, ো মােনিরজট থানক পাইজে?”
5
 জযেলা উমরা একেে আজরক েজের ে�ত কওয়া-কনয় কনরর 

োন�জলক, “হামরা যনি কই, ভ�িাজেরজট হাজত, তাইজল উয়ায় 
কজি, নযাহজের প্রোর নিশ্বাস কজরে োই নক্যজে? 6 আর যনি 
কই, মােনিরজট হাজত, তাইজল সউ� মােনিলা হামাক নেল নিয়া 
নঢ্যজলয়া মানর নি্যলাজি। নক্যজেো মােনিলার স�াজর নিশ্বাস 
নযাহে একেে ভ�িাজের খিনরয়া আনছজলক।”

7
 এই িাজি উমরা কইজলক, “হামরা োনে ো।”

8
 জযেলা যীশু কইজলক, “তাইজল মুইও কইম ো, নকজসর 

অনধকার নিয়া মুই এইলা কনরর ধরেুং।”

নিয়া আনধয়াজরর �ল্প 
(মনথ ২১:৩৩-৪৬; মাক্য ১২:১-১২)

9
 যীশু নযেলা মােনিলাক উপমা নিয়া কইজলক,

একেে মােনি একখাে আংগুজরর নখ্যত কনরয়া 
োিালাক আনধয়ানর নিয়া নম্যলা নিজের িাজি নিজিে 
েনল ন�ইজলক। 10

 জয্যলা নখ্যজতর িললার ভা� নেিার 
সমায় হইজলক, নযেলা একেে োকরক োিালারজট 
নপ্যঠাইজলক। নকন্তক োিালা উয়াক ডাজ�য়া খানল হাজত 
নিরৎ নপজঠয়া নিজলক। 11

 জযেলা মানলকটা আজরক েে 
োকরক নপ্যজঠয়া নিজলক, আর উয়াকও এজক োকাে কনর 
ডাজ�য়া অপমাে কনর খানল হাজত নিরৎ নপ্যঠাইজলক। 
12

 ইয়ার পাছত তৃতীয় আজরক েে োকরক নপ্যঠাইজলক, 
নকন্তুক উমরা উয়াকও আধামারা কনর নখ্যজতর িাইরাত 
নি্যজলয়া নিজলক।
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* ২০:১৬ এই �জল্পর মই্ নিয়া নযহূিী নেতালার নিাি নিখা হইজে। নখ্যজতর 
মানলক মাজে ভ�িাে; আংগুজরর নখ্যত মাজে ইজ্াজয়ল নি্যে আর ওজটকার 
নযহূিী মােনিলা; োিালা মাজে নযহূিী ধম্যগুরু আর নেতালা; োকরলা যাক 
মানলক নপ্যঠাইজলক মাজে ভ�িাজের খিনরয়ালা যাক ভ�িাে নপ্যঠাইজে; 
মানলজকর নিটা মাজে যীশু, ভ�িাজের নিটা। োিালার োকাে কনর নযহূিী 
নেতালা ভ�িাজের একোয় নিটাক মানে নেয় োই, এইটা উমারলার নিাি। 
যায় ভ�িাজের কতা প্রোর কজর উয়াক উমরালা নঘে কজর। নেজের ইচ্া মতে 
নেয়ম িাোয়। 

13
 জযেলা আংগুর নখ্যজতর মানলক নেন্তা ভািো 

কনরজলক, “মুই এলা কী কনরম? নঠক আজছ নমার 
পরাজের আিজরর নিটাক নপ্যঠাইম। হয় নতা উমরা 
উয়াক সমোে কনরজি।”

14
 নকন্তুক োিালা নয্যলা নখ্যজতর মানলজকর নিটাক 

নিনখজলক, নযেলা একেে অইন্য েোক কিার োন�জলক, 
“আজর! মানলক মনরজল নতা, সউ� সম্পনতির মানলক 
উয়ায় হইজি। হামরা যাজত নখ্যজতর মানলক হজমা, এই 
িাজি আইজসা উয়াক মানর নিলাই।” 15

 এই কয়া উমরা 
আংগুর নখ্যজতর িাইরাত নেয়া যায়া মানলজকর নিটাক 
মানর নি্যলাইজলক।

নতামরা কী নেন্তা কজরে, নখ্যজতর মানলক উমাক নক 
কনরজি? 16

 মানলকটা আনসয়া োিালাক মানর নিলাজি, 
আর আংগুর নখ্যত অইন্য মােনিক নিজি। *

এই উপমা শুনেয়া মােনিলা কইজলক, “এই োকাে ো 
হউক।”

17
 নকন্তুক যীশু উমারলার নভনত নিনখয়া কইজলক, “তাইজল 

সোতে পনিত্র োস্ত্ররত এই োকাে নেখার মাজে কী?
রাে নমনস্ত্রলা নযই খুনটটা িানতল কনর নিজে, ঐটায় হইজে 

ঘজরর মূল খুনট।
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18
 কাজ�া যনি এই খুনটর উপরত পজি তাইজল উয়ায় টুকরা 

টুকরা হয়া যাজি, আর যার উপরত এই খুনট পনিজি উয়ায় গুঁিা 
হয়া যাইজি।”

19
 যীশুর এই �ল্পটা পনডিত মােনিলা আর পরধাে িামেলা 

শুনেজত কাজল যীশুক ধনরর োইজলক। উমরা িুনির পাইজলক 
নয, �জল্পাটা উমার নিরুজ্ কইজছ। নকন্তুক উমরা মােনিলার 
ভজয় যীশুক ছানিয়া নিজলক।

নযহূিী নেতালা যীশুক িাজন্াত নি্যজলর োইজলক 
(মনথ ২২:১৫-২২; মাক্য ১২:১৩-১৭)

20
 ধম্যগুরু আর পরধাে িামেলা যীশুক েের নিিার িাজি 

কয়েে গুতিের নপ্যঠাইজলক। ইমরা সাধু মােনি সানেয়া কতার 
মইজ্া নিয়া িাজন্াত নি্যজলিার নেষ্া কজর, যাজত যীশুক নরামীয় 
োসেকত্যার হাতত ধজর নিিার পাজর। 21

 উমরা আনসয়া কিার 
োন�জলক, “নহ গুরু, হামরা োনে নতামরা যা কতা কন্ আর 
নেক্ষা নিে ঐলা নঠক। নতামরা মুখ নেনে মুজ�র ডাইল নিে ো। 
নতামরা ভ�িাজের সনঠক ঘাটা মােনিক নিখাে। 22

 কন্ নিনখ! 
ভ�িাজের আইে অনুসাজর নরাজমর মহারাোক মাসুল নিওয়া 
হামার উনেত কী ো?”

23
 যীশু উমারলার োলানক িুনির পায়া কইজলক, 24

 “পাঁইসাৎ 
এই িটক কার? কার োম এইজট নেখা আজছ?” 25

 উমরা 
কইজলক, “নরাজমর মহারাোর।”

যীশু কইজলক, “তাইজল নযইটা মহারাোর পাওো নসইটা 
মহারাোক নিও। আর নযইটা ভ�িাজের পাওো নসইটা ভ�িােক 
নিও।” 26

 এই কতা শুনেয়া উমরালা মােনিলার সামোত যীশুর 
নকাে নিাি ধনরর পাইজলক ো, িরং যীশুর কতা শুনে গুতিেরলা 
স�ায় অোেক হয়া েুপ কনর রইজলক।
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িনতি উঠার নিিজয়াত সদ্দূকী িজলর সজন্হ 
(মনথ ২২:২৩-৩৩; মাক্য ১২:১৮-২৭)

27
 কয়েে সদ্দূকী িজলর ধম্যগুরু যীশুরজট আনসজলক। এই 

সদ্দূকীলার নিশ্বাস, মরা মােনি নকাে নিেও িনতি উনঠিার পায় 
ো। উমার মইজ্ কয়েে ঠাট্া কনর পুনছর োন�জলক, 28

 “জহ 
গুরু, মহাপুরুি নমানে হামার িাজি এই কতা নেনখজে। যনি 
নকাে একেে মােনি ছাওয়া েমে ো নিয়া আটকুরা হয়া মনর 
যায়, তাইজল মরা মােনিটার িংে িজতির িাজি নিধুয়া মাইয়াটাক 
ঐ মরা মােনিটার ভাই নিয়াও কনরজি। 29

 জিে ভাল্! ধজরে 
কাজ�া সাত ভাই আনছজলক। পইলা েে নিয়াও কনর আটকুরা 
হয়া মনর ন�ইজলক। 30-31

 জযেলা নবিতীয় আর তার পাছত তৃতীয় 
ভাই, এজক োকাে কনর সাত ভাইজয় ঐ নিধুয়াটাক নিয়াও কনর 
আটকুরা হয়া মনর ন�ইজলক। 32

 জযেিত ঐ নিধুয়াটাও মনর 
ন�ইজলক। 33

 সাত ভাইজয় নতা ঐ নিধুয়াটাক নিয়াও কনরজে। 
তাইজল হামার প্রশ্ন হইজলক, ভ�িাে নয্যলা সউ� মরা মােনিক 
িজতি তুনলজি নযেলা ঐ নিধুয়াটা কার মাইয়া হইজি?”

34
 যীশু কইজলক,

নিয়াও এই যুজ�র মােনির িাজি। উমরা নিয়াও কজর 
নিয়াও নিয়। 35-36

 নকন্তুক একটা েয়া যু� আনসর ধরজে, 
আর ঐ সমায় নকছু নকছু মােনির মরে থানক িনতি উনঠিার 
নযা�্যতা হইজি। িনতি উনঠয়া উমরা েয়া যু�ত নসাজন্য়া 
নিয়াও কনরজি ো আর নিয়াও নিজিও ো। েয়া যু�ত আর 
নকাে নিেও মনরজি ো; িরং স্ব�্য িূতলার সমাে হইজি, 
ভ�িাজের ছাওয়ালা। 37-38

 যাই হউক, এলা মুই মরা 
মােনির িনতি উঠার নিিজয়াত খানেক কইম। মহাপুরুি 
নমানে এইটা প্রমাে কনরজে নয, মরা মােনি সোং কনর িনতি 

লূক 20



123

উনঠজি। নমানের েীিজের ঐ জ্বলন্ত নিাজপর �ল্প নিজখে। 
ঐজটজকাো নমােী পরমপরভুক এই কয়া নড্যকাইজলক, 
অরিাহাজমর ভ�িাে, ইসহাজকর ভ�িাে আজরা যাজকাজির 
ভ�িাে। এই নতেেে যনিও নম্যলা নিে আ�ত মনরজে, 
তাজ�া উমরালা ভ�িাজের েেরত িনতি আজছ। স�ায় 
ভ�িাজের েেরত িনতি আজছ। এই িাজি নমানে ভ�িােক 
“অরিাহাজমর, ইসহাজকর আর যাজকাজির ভ�িাে কয়া 
নড্যকাইজলক।”

39
 জযেলা কজয়ক েে পনডিত মােনি কইজলক, “নহ গুরু, 

নতামরা খুি ভাল্ কইজলে।” 40
 ইয়ার পাছত যীশুক প্রশ্ন পুনছর 

সদ্দূকী আর পনডিত মােনিলার কাজরা সাহস হইজলক ো।

ভ�িাজের িাছাই করা মােনিটা কার নিটা? 
(মনথ ২২:৪১-৪৬; মাক্য ১২:৩৫-৩৭)

41-44
 যীশু ধম্যগুরুলাক পুনছজলক, “মােনিলা কয় নক, ভ�িাজের 

িাছাই করা রাোটা মহারাো িায়ূজির িংেধর। নকন্তুক এইটা 
নক্যমে কনর হিার পাজর? িাযূি নতা নেজেই িাছাই করা 
রাোটাক, ‘নমার মানলক’ কয়া নড্যকাইজলক, তাইজল িংেধরক 
নক মানলক কওয়া যায়? নতামরা সোতে পনিত্র োজস্ত্রজরর 
�ীতসংনহতাত নিজখে। িাযূি নেনখজে,

‘পরমপরভু নমার মানলজকাক কইজলক,
যতক্ষে মুই নতার েত্রুলাক নতার ঠ্যাংজ�র তলাত ো 

নথাং,
ততক্ষে নমার ডাইে পাজক িইজসক।’

এই োকাে িায়ূি নক্যজে কয় নয, তাইজল ভ�িাজের িাছাই 
করা রাোটা নক্যমে কনর মহারাো িায়ূজির িংেধর হিার 
পাজর?”
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পনডিত মােনিলা হাজত সািধাে 
(মনথ ২৩:১-৩৬; মাক্য ১২:৩৮-৪০; লূক ১১:৩৭-৫৪)

45
 মােনিলা নয্যলা যীশুর কতা শুনের ধরজে, নযেলা যীশু উয়ার 

নেষ্যলাক কইজলক, 46
 “জতামরা পনডিত মােনিলা থানক সািধাে 

রন্। উমরা ন�রুয়া িসে নপনন্য়া হাট-িাোরত সমোে পািার োয়। 
উপাসো ঘরত পরধাে পরধাে আসেত আজরা নভাজের সমায় সমোজের 
ো�াত িনসিার োয়। 47

 উমরা নিধয়ুার ধে-সম্পনত িখল কজর, আর 
মােনিক নিজখর িাজি অজেকক্ষে ধনর প্রাথ্যো কজর। এই িাজি নিোজরর 
সমায় অইন্য মােনির োইজত ইমার নিেী োনস্ত হইজি।”

িীে দুুঃনখ নিধুয়ার িাে 
(মাক্য ১২:৪১-৪৪)

21  ইয়ার পাছত যীশু োয়া নিনখজলক নয, ধনে মােনিলা 
উমার নেজের ধজের ভাডির থানক মনন্জরর িাজের 

িাস্ত িাে কনরর ধরজে। 2
 এই সমায় একেে িীে দুুঃনখ 

নিধুয়াক, দুই পাইসা িাে কনরর নিনখজলক। 3
 এই নিনখয়া 

যীশু নেষ্যলাক কইজলক, “মুই নতামাক সোং কনর কিার ধরেুং, 
স�াজর োয়া এই নিধুয়াটা নিেী িাে কনরজে। 4 জক্যজেো অইন্য 
মােনিলাও উমার িািনত ধে থানক িাে কনরজে। নকন্তুক এই 
নিধুয়াটা যনিও �রীি তাজ�া উয়ার েীিে যাপজের িাজি নযনকো 
সম্বল আনছজলক, নসনকোয় ভ�িােক িাে কনরজে।”

আইসা নিজে নযহূিী মনন্জরর নিোে 
(মনথ ২৪:১-১৪; মাক্য ১৩:১-১৩)

5
 কজয়ক েে নেষ্য িেং�নত মনন্রটার নিিজয় কতা কিার 

ধরজে, “নক সুন্র সুন্র নেল, আর িানম িানম িাজের অলংকার 
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নিয়া মনন্রটা সুন্র কনর সাজেয়া িাোইজে।” নযেলা যীশু 
কইজলক, 6

 “জতামরা নতা িি িি মনন্র নিনখর ো�জেে, 
নকন্তুক এমে নিে আনসর ধরজে, নয্যলা সউ� ভানঙ্ নিলা হইজি! 
এমে কী, একটা নেল আজরকটা নেজলর উপরত থানকজি ো!” 
7
 অোেক হয়া নেষ্যলা যীশুক পুনছজলক, “গুরু, নকাে সমায় 

এই ঘটোটা ঘনটজি? কী োকাে নেন্ নিনখ হামরা িুনির পাজমা 
নয, এইলা পূরে হয়া আনসর ধরজে?”

8
 যীশু কইজলক,

সািধাে! কাজ�া যাজত নতামাক ভুল ঘাটাত নেয়া ো 
যায়। নম্যলা মােনি ভডিানম কনর নমার োম নেয়া আনসয়া 
কইজি, মুইজয় ভ�িাজের িাছাই করা রাো। নিোজের 
সমায় আনস ন�ইজে। নকন্তুক নতামরা উমার পাছত ো যাে। 
9
 জতামরা যুজ্র খিরা খির শুনের পাইজিে। পইলাজত এই 

ঘটোলা ঘনটজি, নকন্তুক ইয়ার মাজে এই ো হয় নয, হঠাৎ 
কনর এই যু� নযেি হইজি। এইলা ঘনটজলও নতামরা ভয় ো 
খাে। 10

 এক োনত অইন্য োনতর নিরু্ত, এক রাইে্য 
অইন্য রাইজে্যর নিরুজ্াত েিাই কনরজি। 11

 খুি িি 
িি তভঁোল হইজি, নকাে নকাে ো�াত মঙ্া আর মিকও 
নিখা নিজি। ি্যাওয়াত িি িি ভয়ংকর নেন্ নিখা যাজি। 
12

 নকন্তুক এই ঘটো হিার আ�ত নতামারলাক েত্রুর হাতত 
ধনরয়া নিয়া অত্যাোর কনরজি। নিোজরর িাজি উপাসো 
ঘরত ধনর নেয়া সঁজপ নিয়া নতামাক নেলত নিজি। নমার 
িাজি নতামারলাক নি্যজের োসেকত্যালার আর রাোলার 
আ�ত টাো নছ্যেিা কনরয়া খািা কনরজি। 13

 ইয়াজত 
নতামরা নমার প্রনত নিশ্বজস্তর সাক্ষী নিিার সুজযা� পাজিে। 
14-15

 ঐ সমায় মুই নতামারলার মুখত জ্াজের কতা নযাজ� 
নিম যার উতির নতামার েত্রুলা নিিার পাইজি ো। উমরা 
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* ২১:২০ এই ঘটো ঘজট ৭০ খ্ীষ্াব্দ 

অস্বীকারও কনরিার পাইজি ো। এই িাজি ঐ সমায় কী 
কিার োন�জি, এইলা নেন্তা কজরে ো।

16
 জতামার মাও-িাপ, সা�াই-জসাির, ভাই, িধেু-িাধেি 

নিশ্বাসঘাতকতা কনর নতামাক ধজর নিজি। নতামারলার 
মইজ্া থানক কাজ�াজকা কাজ�াজকা মানর নি্যলাজি। 17

 জমার 
নেষ্য হিার েইজন্য স�ায় নতামাক নঘে কনরজি। 18

 নকন্তুক 
নতামারলার একটা েুনলও কাজ�া ক্ষনত কনরর পাইজি ো। 
19

 জতামরালা যনি নমার প্রনত নিশ্বাজস নথর থাজকে, তাইজল 
অমৃত েীিে পাইজিে।

আ�াম নযরূোজলজমর ধ্বংজসর নঘািো 
(মনথ ২৪:১৫-২১; মাক্য ১৩:১৪-১৯)

20
 জয্যলা নযরূোজলজমাত েত্রুর তসন্যলা নঘনরয়া ধনরজি, 

নযেলায় িুনিজিে নযরূোজলজমর নিোজের সমায় আনসজে। * 
21

 জযেলা যায় যায় নযহূিীয়া প্রজিেত আজছ, উমরা পাহািী 
এলাকাত পাজলয়া যাউক। যায় নযরূোজলম �ঞ্জত আজছ 
উমরা �জঞ্জর িাইরাত েনল যাউক, যায় যায় ন�রামত আজছ 
উমরা নকাে মজত �ঞ্জত ো আসুক। 22

 জক্যজেো নসই সমায় 
ভ�িাে নযরূোজলজমর মােনিলাক োনস্ত নিজি। ভ�িাজের 
খিনরয়ালার নযইলা কতা সোতে পনিত্র োস্ত্ররত নেনখ 
ন�ইজে নসইলা পূরে হইজি। 23

 ঐ নিেলাত নযইলা �াওভারী 
নিনটছাওয়া আজছ, নযইলা নিনটছাওয়া ছাওয়াক দুধ নখায়ায় 
উমারলার অিথিা কত ো নিয়া হইজি! নক্যজেো দুনেয়াত 
িারুে কষ্ হইজি আর এই মােনিলার উপরত ভ�িাজের 
ভয়ংকর ন�াসা োনম আনসজি। 24

 কাজ�াজকা কাজ�াজকা 
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* ২১:২৭ িানেজয়ল ৭:১৩ জিখ। 

েত্রু তসন্যর তজলায়ার নিয়া মানর নি্যলা হইজি, কাজ�াজকা 
কাজ�াজকা িনন্ কনরয়া োোে নি্যজের মইজ্াত ছিা-ছনি 
কনরয়া থুজি। যত নিে ো এই নিধম্যী মােনিলার সমায় পূরে 
হয়, তত নিে এই নযরূোজলমক উমার নঠ্যংজয়র তলত থুজি।

নয্যলা িাছাই করা মােনিটা আনসজি 
(মনথ ২৪:২৯-৩১; মাক্য ১৩:২৪-২৭)

25
 জযেলা ি্যাওয়া, নিলা, োে, তারালার, োোে নেন্ 

নিখা যাজি। দুনেয়ার সউ� োনত কষ্ পাজি আজরা সা�জরর 
�ে্যে শুনেয়া ভয়ংকর নঢউ নিনখয়া মােনিলা অনথির হইজি। 
26

 জি্যওয়াত নযইলা মহােনতি আজছ, ঐলা উল্া পাল্া 
হয়া পনিজি। আর এইটা নিনখয়া দুনেয়াত নক ভয়ংকর 
অিথিা আইজসজে ঐলা কতা নেন্তা কনরয়া মােনিলা হাতাজস 
অজ্াে হয়া যাজি। 27

 জসই সমায় নম্যজঘর উপরাত মহােনতি 
নেয়া, নরৌজির নিনলজকর োকাে কনর স�ায় িাছাই করা 
মােনিটাক আনসর নিনখজি। * 28

 জতামরা এইলা ঘটো 
ঘনটর নিনখজল, উপরার নভনত েের নিয়া নসিা হয়া খািা 
হে। নক্যজেো নতামারলার উ্াজরর সমায় ি�লা-ি�নল 
আনসজে।

ডুমুর �জছর �ল্প 
(মনথ ২৪:৩২-৩৫; মাক্য ১৩: ২৮-৩১)

29
 ইয়ার পাছত যীশু একটা উপমা নিয়া কইজলক,

ডুমুর �ছ িা অইন্য নয নকাে �ছ নিখ। 30
 উয়ার ঠাইল 

েরম হয়া কুনে নিরাইজল নতামরা োনের পাজিে �রম কাল 
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* ২১:৩৬ িাছাই করা মােনিটার — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”। যীশু এই 
োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। 

ি�লা-ি�নল আনসজে। 31
 আর এই োকাে কনর নতামরা 

নয্যলা নিনখজিে নমার কতার োকাে সউ� ঘনটিার ো�জে, 
নযেলায় িুনির পাজিে নয, ভ�িাজের োসে ি্যিথিা শুরু 
হিার নিনে নিনি োই। 32

 মুই নতামারলাক সোং কনর 
কিার ো�েুং, এই ঘটোলা ো হওয়া পয্যন্ত এই কাজলর 
িংজের নযেি হিার ো হয়। 33

 ি্যাওয়া, দুনেয়া ধ্বংস 
হইজি, নকন্তুক নমার কতা নেরকাল থানকজি।

সািধাে হিার িাজি মজে কনর নিওয়া
34-35

 জতামরা নেজের নিিয় সািধাে হে! এই নযেি 
কাজলর নিেটা দুনেয়াত িস-িাস কজর স�াজর উপরত 
আনস পনিজি। এই িাজি নতামরা এই দুনেয়ার রজ�-রজস, 
মাতলানম িা সংসাজরর নেন্তায় ডুনিয়া ো যাে। যনি যাে 
তাইজল পনখ মানরর িাজি, িাে নযই োকাে কনর হঠাৎ িধে 
হয়, নসই োকাে কনর নতামারলার উপরত আনসয়া পনিজি।

36
 এইলা ঘটো ঘনটজি। নকন্তুক নতামাক রক্ষা পািার 

িাজি ঘটোলা পার হয়া িাছাই করা মােনিটার * আ�ত খািা 
হিার েনতি নক্যমে কনর পাজিে। নতামরা সো� থানকয়া 
সউ� সমায় প্রাথ্যো কজরে।

37
 যীশু এই োকাে নেখাইজলক। এই নিেলার মইজ্াত উয়ায় 

সিায় িেং�নত মনন্রত যায়া নেক্ষা নিজলক, আর রাইজতাত 
েলপাই পাহািত আনসয়া থানকজলক। 38

 আর খুি সাকাজল 
সউ� মােনি উয়ার উপজিে শুনেিার িাজি মনন্রত আনসর 
োন�জলক। 
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* ২২:১ এই পাি্যজের নিে নভিা িনল নিওয়া হয়। 

লূক বুঝি ঝিবার একটা কতা

  এই ঝিচের ঘটিা ঘটিচলক ঝিহূিীলার বড় পাব্বচির সমায়। ঐ পাব্বচির িাম 
“মুঝতি ভ�াচের পাব্বি”।  ভমযেলা ঝিি আগত �গবাি ঝিহূিী ভেৌদ্দপুরুষ-
গুলাক উদ্ার ঝিচলক ঝমশর রাোর ভগালাঝম থাঝক।  �গবাি হুকুম ঝিচলক 
ভি, একটা ভ�ড়ার বাচ্াক বঝল ঝিয়া অতিগুলা দুয়াচরর পারত িাচগ ঝিবার 
িাঝগচব। উদ্ার পাওয়ার রাঝতত একটা মরচির দূত ঝমশর ভিযেচশর উপর 
ঝিয়া উঝড় িাবার ধরচে।  ভিইল্া বাঝড়ত অতিখাি িাচগ ভিওয়া ভগইচে, 
ঐল্া বাঝড়ত দূতটা ঝকন্তুক ভসান্াইচলক িা।  ঐ ভ�ড়ার বঝল ভিওয়ার 
ভ�াচের পাছত ঝিহূিী মািঝষ সাত ঝিচির ঝবচশষ এক ধরচির রুটি খাওয়ার 
পাব্বি উড্িাপি কচর।  ভকযেচিিা উমারলার ভেৌদ্দগুঝটি ঝমশর ভিযেশ থাঝক 
ভিযেলা পাচল আইসচে, ভসযেলা �গবাি উমারলাক ঝবচশষ এক ধরচির রুটি 
বাচিবার কইচে। উমারলার সাধারচের রুটি খাঝম িাচমর একটা ঝেঝিস ঝিয়া 
বািায়, ঝকন্তুক খাঝম ছাড়া এই পাব্বচির রুটি বািায়।  ঐ পুরিা ঘটিা আচরা 
বুঝির বাচি ভতামরা পচড়ি  িাত্র বই ১২:১-২৭

যীশুক মানর নি্যলার িন্ি 
(মনথ ২৬:১-৫, ১৪-১৬; মাক্য ১৪:১, ২; নযাহে ১১:৪৫-৫৩)

22  জসই সমায় নযহূিীলার নিজেি রুনট খাওয়ার পাি্যে 
আনসজে। ইয়াজক কওয়া হয় মুনতি নভাজের পাি্যে। * 

2
 এই সমায় পরধাে িামেলা আর পনডিত মােনিলা নভজির 

মােনিলাক ভয় কজর িুনলয়া যীশুক ন�াপজে মানর নি্যজলর িন্ি 
কনরর োইজলক।

3-4
 যীশুর িাজরা েে নেজষ্যর মইজ্াত ইস্ানরজয়াজতর যুিাস 

একেে। উয়ার নভনতরাত েয়তাে-অসুর নসাজন্য়া োলো 
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কনর পরধাে িামেলার আর মনন্জরর পাহািািারলার-জট নেয়া 
ন�ইজলক। নক্যংকনর যীশুক উমার হাতত ধনর নিজি, এইটা 
নেয়া আজলােো কনরজলক। 5 উমরালা উয়ার কতা শুনেয়া খুনে 
হয়া উয়াক টাকা নিিার িাজি রানে হইজলক। 6 যুিাস-ও রানে 
হইজলক। আর মােনির নভি নয্যলা ো থানকজি যীশুক ধজরয়া 
নিিার িাজি যুিাস এই োকাে সমায় োজন্র োন�জলক।

নভাজের ি্যিথিা 
(মনথ ২৬:১৭-২৫; মাক্য ১৪:১২-২১; নযাহে ১৩:২১-৩০)

7
 নযহূিীলার নিজেি রুনটর পাি্যজের নিে আনসজলক। এই 

নিজে মুনতি নভাজের নভিার িাচো িনল নিওয়া হয়। 8
 যীশু 

নযেলা নযাহে আর নপতরক এই কয়া নপ্যঠাইজলক, “হামরা 
যাজত একজট িনসয়া মুনতি নভাে খািার পাজমা এইটার ি্যিথিা 
কর।”

9
 নেষ্যলা যীশুক কইজলক, “নভাজের খািার ি্যিথিা নকাজটজকাো 

কনরজমা? নতামার ইচ্া কী?”
10
 উয়ায় কইজলক, “নোে, নতামরা নয্যলা �ঞ্জত নসান্াজিে, 

নযেলা একটা মােনিক কলনসত কনর েল নেয়া যািার নিনখজিে। 
উয়ার পাজছ পাজছ যাে। উয়ায় নযই িানিত নসান্াইজি, 11

 ঐ 
িানির মানলকক এই কতা কন্। গুরু নতামাক কইজছ, মুই 
নমার নেষ্যলার সাথত মুনতি নভাে খািার পাং ঐ ডানর ঘরটা 
নকাজট? 12

 জযেলা মােনিটা নিাতলাত একটা িি সাজে নথায়া 
ঘর নিজখয়া নিজি, ওজটজকাো নভাজের সউ� নকছুই ি্যিথিা 
কজরে।”

13
 উমরা েনল ন�ইজলক। আর যীশু নযই োকাে কইজছ, উমরা 

ঐ োকাে সউজ� নিনখর পাইজলক। আর উমরা মুনতি নভাজের 
সউ� নকছু ি্যিথিা কনরজলক।
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* ২২:২২ নমাক — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”, অথ্যাত “মুই নয িাছাই করা 
মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। 

পরভুর নভাে 
(মনথ ২৬:২৬-৩০; মাক্য ১৪:২২-২৬; ১কনর ১১:২৩-২৫)

14
 নঠক সমায় যীশু নেজের খিনরয়ালার সাথত খািার িনসজলক, 

15
 আর কইজলক, “নমার কষ্ নভা� করার আ�ত নতামারলার 

সাথত মুনতি নভাে খািার খুি ইচ্া। 16
 মুই নতামারলাক কিার 

ধরেুং, ভ�িাজের োসে ি্যিথিা নয্যলা োলু করা হইজি নযেলা 
মুনতি নভাজের উজদ্দযে পূরে হইজিই। এই উজদ্দযে নকন্তুক পূরে 
ো হওয়া পয্যন্ত মুনতি নভাে আর খাইম ো।”

17
 ইয়ার পাছত যীশু একটা নোটা নেয়া ভ�িােক ধন্যিাি 

নিয়া কইজলক, “নতামরালা এই আংগুজরর রস ভা� কনর খাও। 
18

 মুই নতামারলাক কিার ধরেুং, ভ�িাজের োসে ি্যিথিা োলু 
ো হওয়া পয্যন্ত আর নকাে নিে আংগুজরর রস খাইম ো।”

19
 তার পাছত রুনট নেয়া ভ�িােক ধন্যিাি নিজলক। আর 

রুনটখাে টুকরা টুকরা কনর নেষ্যলার হাতত নিয়া কইজলক, 
“এই রুনটখাে নেও, এইখাে নমার নিহা নতামারলার িাজি সঁজপ 
নিওয়া। নমাক িম কনরর িাজি এই োকাে কজরে।”

20
 খািার পাছত আর একিার নোটা নেয়া কইজলক, “নতামারলার 

িাজি নমার নেজের অতি �জত নিম, আর ইয়াজত পনরত্রাজের েয়া 
েনুতি শুরু হইজি। এই নোটাত নযইলা রস আজছ, ঐলা হইজলক 
পনরত্রাজের েয়া েনুতির নেে। 21

 নকন্তুক নিখ, যায় নমাক ধজর 
নিজি উয়ায় এলা িধেরু োকাে কনর নমার সাথত খািার ধরজে। 
22

 ভ�িাে নযই োকাে কনর নঠক কনর থইুজে, ঐ োকাে কনর নমাক * 
মনরর োন�জি। নকন্তুক হায় নযই মােনিটা নমাক েত্রুর হাতত 
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নিজি!” 23
 নেষ্যলা উিাস হয়া একেে অইন্য েেক পনুছিার 

োন�জলক, “হামার মইজ্াত কায় এই োকাে কনরর পাজর?”

কায় িি
24
 জযেলা নক হইজলক? নেষ্যলার মইজ্াত কাক িি কওয়া 

হইজি, এই নেয়া উমরালা তক্যা-তক্যী কনরর োন�জলক। 25
 যীশু 

কইজলক,
নিধম্যীলার রাোলা প্রোলার উপরত ক্ষমতা নিখায়, নযই 

োকাে িি মাছ নছাট মাছক ধনর খায়। তাজ�া উমারলাক 
নহতকারী কওয়া হয়। 26

 নকন্তুক নতামারলার মইজ্াত এই 
োকাে হওয়া নঠক হইজি ো। নতামার মইজ্াত যায় িি, উয়ায় 
সউ� োয়া নছাট পি নেউক। আর যায় নেতা উয়ায় োকজরর 
োকাে নসিা করুক। 27

 মােনিলা কী নেন্তা কজর, কায় িি? 
যায় খািার িইজস, ো যায় যতে কনর খািার নিয়? নকন্তুক 
নমার প্রনত নিজখে, মইু নতামার মইজ্াত িাজসর সমাে।

28
 জমার োো োকাে পনরক্ষার সমায় নতামরায় নতা সউ� 

সমায় নমার সাজথ সাজথ রইজেে। 29
 জমার স্বজ�্যর িাপ নমাক 

রাো নহসাজি োসে কনরর অনধকার নিজে। আর মইু ঐ োকাে 
অনধকার নতামাজকা নিিার ো�েুং। 30

 এমে কী নমার োসে 
নয্যলা শুরু হইজি নসই সমায় নতামরা নমার ে�ত নটনিলত 
িনসয়া খাওয়া িাওয়া কনরজিে। আরও নতামরা নসংহাসেত 
িনসয়া ইজ্াজয়জলর িাজরাটা িংজের নিোর কনরজিে।

নেজমাে যার অইন্য োম নপতর উয়াক যাোই করা হইজি 
(মনথ ২৬:৩১-৩৫; মাক্য ১৪:২৭-৩১; নযাহে ১৩:৩৬-৩৮)

31
 “নেজমাে, নেজমাে, নিখ! েয়তাে-অসুর নতামারলাক 

সনরিার ভূনির োকাে কনর োলনে নিয়া োইনল নেকনলর োইজে। 
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* ২২:৩৬ নছারা নকো কতাটা যীশু অলংকানরক কনর কইজছ। যীশু নয্যলা ো 
থানকজি, নযেলা নেষ্যলার উপরত ভয়ংকর জ্বালা যাতো আনসজি। এইটা 
প্রনতজরাধ কনরর িাজি এজটজকাো নছারা নেিার কইজছ। নকন্তুক ৪৯-৫১ পিত 
যীশু পনরস্ার কনর নেষ্যলাক ধমক নিয়া কইজছ, থাজমা থাজমা নছারা োজলিার 
আর িরকার োই। 

32
 নকন্তুক মুই নতার িাজি প্রাথ্যো কনরেুং যাজত নতার নিশ্বাজসর 

অভাি ো হয়। তুই নয্যলা পজস্তয়া নিশ্বাজস নিনর আনসিু, নযেলা 
নতার ভাইলাক নিশ্বাজস েনতিোলী কনরস।”

33
 নপতর যীশুক কইজলক, “গুরু মুই নতামার সাথত নেলত 

যািার, এমে কী মনরিার িাজিও প্রস্তুত আছং।” 34
 যীশু কইজলক, 

“নপতর, আনে রানত মুর�া ড্যাকার আ�ত নতে িার তুই নমাক 
নেনেস ো কয়া অস্বীকার কনরিু।”

35
 তার পাছত যীশু উয়ার অনধকার নিওয়া খিনরয়ালাক 

কইজলক, “মুই নতামারলাক িাইরাত ভাল্ খির প্রোর কনরর 
িাজি নপ্যঠাইেুং। নসই সমায় নতামার ঘুনরিার িাজি নিালা, 
টাকা পাইসা, আর েুতা নকাে নকছুই নেে োই। নযেলা কী 
নতামারলার অভাি হইজে?” উমরা কইজলক, “ো, নকাে নকছুর 
অভাি হয় োই।”

36
 যীশু কইজলক,

নকন্তুক এলা মুই নতামারলাক কইম, যার ঘুনরিার নিালা 
আজছ উয়ায় ঐটা নেউক, যার টাকা আজছ উয়ায় টাকা-পাইসা 
নেউক। যার নছারা োই উয়ায় উয়ার োির নিজেয়া নেজের 
আতি-রক্ষার েইজন্য একখাে নছারা নকনুক। * 37

 জক্যজেো 
এলা নমার েীিেত পনিত্র সোতে োজস্ত্রজরর এই নেখা 
পূরে হিার ো�জে নয, “উয়াক ডাকু নহসাজি �ে্য করা 
হইজি।” হাঁ, োস্ত্ররত নমার সমজধে যত নেখা নছল, সউ� 
পূরে হিার ো�জে।
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38
 নেষ্যলা কইজলক, “গুরু, নিজখে হামারজট দুইখাে নছারা 

আজছ।” যীশু কইজলক, “থাউক।”

যীশুর েলপাই পাহািত প্রাথ্যো 
(মনথ ২৬:৩৬-৪৬; মাক্য ১৪:৩২-৪২)

39
 ইয়ার পাছত যীশু নেজের নেয়ম মতে েলপাই পাহাি 

ন�ইজলক, আর নেষ্যলাও উয়ার পাজছ পাজছ যািার ধরজে। 
40

 ওজটজকাো নপৌনছয়া উয়ায় নেষ্যলাক কইজলক, “নতামরা 
প্রাথ্যো কজরে যাজত টাো নহেিার পনরক্ষাত ো পজরে।”

41
 তার পাছত যীশু নেষ্যলার থানক নকছু দুরত যায়া হাংকুিা 

পানি প্রাথ্যো কনরর োন�জলক, 42
 “জহ নমার ভ�িাে! নহ নমার 

িাপধে! যনি নতার ইচ্া হয়, তাইজল এই দুুঃজখর নিাি নমারজট 
থানক নেয়া যা। এইটা নমার ইচ্ায় ো হউক, নতার ইচ্ায় 
হউক।” 43

 আর ভ�িাে েনতি নযাজ�িার িাজি যীশুরজট একেে 
স্ব�্য িূতক নপ্যঠাইজলক। 44

 মজের কজষ্ যীশু আকুল হয়া প্রাথ্যো 
কনরর ধরজে। আর উয়ার নিহার ঘাম অজতির োকাে নটাপ-জটাপ 
কনর মানটত পনির োন�জলক।

45
 প্রাথ্যো নযেি কনর যীশু নেষ্যলারজট আনসয়া নিনখজলক, 

উমরা মজের দুুঃজখ নেন্ ন�ইজে। 46
 যীশু উমারলাক কইজলক, 

“নক্যজে নেে যািার ো�জেে? উঠ, প্রাথ্যো কর, যাজত েয়তাজের 
পনরক্ষাত ো পজরে।”

েত্রুলার হাতত গুরু যীশু 
(মনথ ২৬:৪৭-৫৬; মাক্য ১৪:৪৩-৫০; নযাহে ১৮:৩-১১)

47
 যীশুর কতা কওয়া নযেি ো হইজত কাজল, নম্যলা মােনিক 

নেয়া যুিাস ওজটজকাো আনসজলক। িাজরােে নেষ্যর মানিলাত 
যুিাস একেে। উয়ায় মােনিলার নেতা হয়া আজ� আজ� আনসজে। 
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* ২২:৪৭ মাক্য ১৪:৪৪ নিখ 

(যীশুক ধজরয়া নিিার িাজি যুিাস একটা নেন্ নঠক কনরয়া নিজে। 
উয়ায় কইজছ, “মুই যাক েুমা খাইম উয়ায় নসই মােনিটা।” *) 
এই িাজি যুিাস েুমা খািার িাজি যীশুরজট আনসজলক। 48

 যীশু 
নযেলা কইজলক, “যুিাস তুই কী েুমা খায়া িাছাই করা মােনিটাক 
ধজরয়া নিিার ো�নছস?”

49
 জযেলা কী ঘনটিার ো�জে এইটা যীশুর অইন্য নেষ্যলা নটর 

পায়া কইজলক, “গুরু, হামরা কী নছারা নিয়া মানরমু?” 50
 উমার 

মইজ্াত একেে নেষ্য মহাপনডিজতর োকজরর ডাইে কােটা 
কানট নি্যলাইজলক। 51

 যীশু কইজলক, “থাজমা! থাজমা! নছারা 
োজলিার আর িরকার োই।” এই কতা কয়া োকজরর কােটা 
োনরয়া উয়াক ভাল্ কনরজলক। 52

 পরধাে িামেলা, মনন্জরর 
পাহািািারলা আর িুিা নেতালা যীশুক ধনরর আনসজে। যীশু 
উমারলাক কইজলক, “মুই কী ডাকু! ডাকু ধনরর িাজি মােনি নযই 
োকাে কনর নছারা, োনঠ নেয়া যায়, নতামরা নমাক ধনরর িাজি 
এই োকাে কনর আইসজেে। 53

 মুই নতা পনতনিে নতামারলার 
সাথত মনন্রত নছলুং। নযেলা নতামরা নমাক ধজরে োই নক্যজে? 
নকন্তুক এলা এই সমায়টা নতামাজর, েয়তাে-অসুজরর োসে 
নিখা যািার ধরজে।”

নপতজরর অস্বীকার 
(মনথ ২৬:৫৯-৭৫; মাক্য ১৪:৫৪, ৬৬-৭২; নযাহে ১৮:১৫-১৮, ২৫-২৭)

54
 উমরা যীশুক ধনরয়া মহাপনডিজতর িানিত নেয়া ন�ইজলক। 

নপতর িূর থানক পাজছ পাজছ যািার োন�জলক। 55
 মহাপনডিজতর 

আন�োর মইজ্াত অগুে জ্বজলয়া মােনিলা োইজরা পাজক 
িনসজলক। নপতরও আনসয়া উমার ি�জলাত িনসজলক। 56

 এক 
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োকরােী নপতরক অগুজের আজলাত নিনখর পায়া ভাল্ কনর নিনখয়া 
কইজলক, “আজর! এই মােনিটাও যীশুর সঙ্ী আনছজলক।”

57
 নপতর অস্বীকার কনর কইজলক, “নতামরা কী কিার ধরজছে 

িইনে? মুই নতা উয়াক নেেং ো!”
58
 খানেক পাছত আজরক েে মােনি নপতরক নিনখয়া কইজলক, 

“ঐ সমায় তুইও উমারলার সাথত নছলু।” নপতর কইজলক, “ো 
িাজহ! মুই ো হং।” 59

 ঘণ্া খানেক পাছত আজরক েে মােনি 
নোর নিয়া কইজলক, “সোং কনর এই মােনিটাও যীশুর সাথত 
আনছজলক। ইয়াও নতা �ালীল প্রজিজের মােনি।”

60
 নপতর কইজলক, “আজর ভাই! নতামরা কী কিার ো�জেে 

মুইজতা নকছুই োেং ো!” এই কতা কওয়া নযেি ো হইজত 
কাজল মুর�া ড্যানক উনঠল। 61

 জযেলায় গুরু নপতজরর নভনত োয়া 
নিনখজলক, আর নপতজররও মজে হইজলক গুরু কইনছল, “কানল 
মুর�া ড্যাকার আ�ত তুই নমাক নতে িার অস্বীকার কনরিু নয, 
তুই নমাক নেনেস ো।” 62

 মজে হইজত কাজল নপতর িাইরাত 
যায়া খুি কানন্িার োন�জলক।

মহাসভার আ�ত গুরু যীশুর নিোর 
(মনথ ২৬:৫৯-৬৮; মাক্য ১৪:৫৫-৬৫; নযাহে ১৮:১৯-২৪)

63
 জযই মােনিলা যীশুক ধনরনছজলক, উমরা উয়াক ডাজ�য়া 

নটটকানর কনরর োন�জলক। 64
 উমরা যীশুর েখুত কাপি িানন্য়া 

কিার োন�জলক, “তুই ো ভ�িাজের খিনরয়া? কুঃ নিনখ, 
নতাক কায় ডা�াইজলক?” 65

 উমরা অপমাে কনরর িাজি োো 
োকাজের কতা কইজলক।

66
 জয্যলা নিে হইজলক নযেলা নযহূিীলার িুিা নেতালা, 

পরধাে িামেলা আর পনডিত মােনিলা নোজটা হইজলক। উমরা 
যীশুক মহাসভাত আনেয়া পুনছজলক, 67

 “তুই কী ভ�িাজের 
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* ২২:৬৯ িাছাই করা মােনিটা — গ্ীক ভািাত “মােনির নিটা”, অথ্যাত “মুই 
নয িাছাই করা মােনিটা”। যীশু এই োকাে নেেক পনরেয় নিজলক। 

* ২২:৭০ নযহূিী মােনিলা মজে কজর, ভ�িাে একেে, অইন্য কাজ�া আর 
ভ�িাে োই। যনি কাজ�া নেেক ভ�িাে কয় তাইজল নযহূিী মােনিলা মজে 
কজর নয ভ�িােক অপমাে করা হইজে। * ২৩:১ ঐ সমায় নরামীয় নেয়ম 
অনুসাজর নযহূিীলার নেতালা মরজের িডি নিিার পাইজলক ো। 

িাছাই করা রাো?” যীশু কইজলক, “মুই সোং কইজলও 
নতামরা নিশ্বাস কনরজিে ো। 68

 আর মুই নতামারলাক নকাে 
পুনছজল উতিজরা নিজিে ো। 69

 নকন্তুক এলা থানক এই িাছাই 
করা মােনিটা * মহা েনতিমাে ভ�িাজের ডাইে পাজক িনস 
থানকজি।”

70
 উমরা স�ায় কইজলক, “তাইজল তুই কী ভ�িাজের নিটা?” 

আর যীশু কইজলক, “নতামরালায় কিার ো�জেে মুইজয়!” * 
71

 উমরালা কইজলক, “এলা হামার সাক্ষীর আর িরকার োই। 
হামাক নতা উয়ায় নেজেই কইজলক।”

যীশুক পীলাজতর আ�ত নিোজরর িাজি খািা 
(মনথ ২৭:১, ২, ১১-২৬; মাক্য ১৫:১-১৫; নযাহে ১৮: ২৮-১৯:১৬)

23  সভা নযেি কনরয়া স�ায় যীশুক নরাজমর রাইে্যপাল 
নপলাজতর ওজট নেয়া ন�ইজলক। * 2

 আর উমরা 
যীশুর নিরুজ্ োনলে োজেয়া কিার োন�জলক নয, “এই 
মােনিটা হামার োনতক নিয়া ঘাটাত নেয়া যািার ধরজে। 
আজরা মােনিলা যাজত মহারাোক মাসুল ো নিয় এই কতা 
প্রোর কনরর ধরজে। উয়ায় নেেক িাছাই করা রাো কয়া 
িািী কজর।”

3
 এই শুনেয়া রাইে্যপাল যীশুক পুনছজলক, “তুই কী নযহূিীলার 

রাো?” যীশু কইজলক, “তুই নতা নেজেই কিার ধরনেস।”
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4
 জযেলা রাইে্যপাল পীলাত পরধাে িামেলার আর নভজির 

মােনিলার নভনত নিনখয়া কইজলক, “মুই নতা এই মােনিটার 
নকাে নিাি খুনেয়া নিনখর পালুং ো।”

5
 উমরালা রাইে্যপাজলর কতা শুনেয়া নোর কনর কিার 

োন�জলক, “এই মােনিটায় তামাে নযহূিীয়া প্রজিজের, �ালীল 
থানক শুরু কনরয়া নযরূোজলম পয্যন্ত নেক্ষা নিয়া সরকাজরর নিরুজ্ 
মােনিক নক্ষ্যজপয়া তুনলজে। এলা এজটজকাো আইসজে।”

6
 এই কতা শুনেয়া পীলাত োনের োইজলক, যীশু �ালীল প্রজিজের 

মােনি নক ো? 7
 নপলাত োনের পাইজলক রাো নহজরাজির 

অধীেত নয অঞ্চল আজছ, যীশু ওজটকার মােনি। ঐ সমায় নহজরাি 
নযরূোজলমত আনছজলক। এইিাজি পীলাত যীশুক নহজরাজিরজট 
নপ্যজঠ্যয়া নিজলক। 8 রাো নহজরাি যীশুক নিনখ খিু খনুে হইজলক, 
নক্যজেো উয়ায় যীশুর সমজধে নম্যলা কতা শুনেজে। এই িাজি উয়ার 
নম্যলা নিে থানক যীশুক নিনখিার আোয় আনছজলক। যাজত উয়ায় 
যীশুরজট হাজত নকাে অোেক কাম নিনখর পাজি।

9
 রাো নহজরাি যীশুক নম্যলা প্রশ্ন পুনছজলক, যীশু নকন্তুক নকাে 

উতির নিজলক ো। 10
 ওজটজকাো পনডিত মােনিলা আর পরধাে 

িামেলা খািা হয়া নেনকনরয়া যীশুক নিাি নিিার োন�জলক। 
11

 রাো নহজরাি আর উয়ার নসপাইলা যীশুক অপমাে আজরা ঠাট্া 
কনরয়া রাোর োকাে কাপি নপ্যজন্য়া পীলাজতর ওজটজকাো 
নপ্যজঠয়া নিজলক। 12

 ইয়ার আ�ত পীলাত আর রাো নহজরাি 
সাজপ নেউজলর োকাে েত্রুনম আনছজলক। নকন্তুক এই নিে থানক 
উমরা দুই েজে সখা হইজলক।

13
 পীলাত নযেলা পরধাে িামেলাক, নেতালাক আর সাধারে 

মােনিলাক এক সাজথ নড্যজকয়া কইজলক, 14
 “জতামরা এই 

মােনিটাক নমার এজটজকাো নেয়া আনসয়া নিাি নিিার ধরজেে, 
নয ইয়ায় মােনিলাক সরকাজরর নিরুজ্ নক্ষ্যজপয়া তুনলিার 
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* ২৩:১৭-১৮ নকাে নকাে গ্ীক পুরাে পাডিুনলনপত লূজকর ১৭ পি নযা� করা 
হইজে, মুনতি নভাজের নিে প্রনত িছর রাইে্যপাল নপলাত মােনিক খুনে কনরর 
েইজন্য একেেক নেল থানক ছানি নিয়। 

ধরজে। নকন্তুক মুই উয়াক নতামার আ�ত নেরা কনরয়া নিখলুং। 
নতামরা নয নিাি নিিার ধরজেে, এইলার নকাজোটাও নতা উয়ার 
নিাি প্রমাে হয় োই, উয়ায় নেজি্যাি। 15

 এমে নক রাো নহজরাি 
উয়ার নকাে নিাি ো পায়া নির নমার এজটজকাো নপ্যজঠয়া নিজে। 
নতামরালা নিনখিার ো�জেে মানর নিলার মতে উয়ার নকাে নিাি 
োই। 16

 এই িাজি মুই উয়াক খুি োিুক মানরয়া ছানি নিম।”
17-18

  *এই কতা শুনেয়া নভজির মােনিলা একসাজথ নেনকনরয়া 
কিার োন�জলক, “উয়াক মানর নিলাও! আর হামার েইজন্য 
িারাব্াক নেল থানক ছানি নিও।” 19

 িারাব্াক নযরূোজলমত 
খুে, নিে ন্াহীতার কাম কনরর িাজি নেলত িনন্ কনর নথায়া 
হয়। 20

 পীলাজতর ইচ্া আনছজলক যীশুক ছানি নিিার। এই 
িাজি মােনিলার সাথত আজরা আজলােো কনরজলক। 21

 নকন্তুক 
মােনিলা নেনকনরয়া কিার োন�জলক, “উয়াক ক্ুেত নিও! 
ক্ুে খুটাত টাজ�য়া নথাে!”

22
 নতে িাজরর িার পীলাত মােনিলাক কইজলক, “নক্যজে? উয়ায় 

কী নিাি কনরজে? মরজের িডি নিিার োকাে মইু নতা উয়ার নকাে 
নিাি নিজখাং ো। এই িাজি মইু উয়াক োিুক মানরয়া ছানি নিম।”

23-24
 নকন্তুক মােনিলা নেনকনরয়া িানি কনরজতই থানকল, উয়াক 

খুনটত টাজ�য়া নথাে, নযেিত পীলাত মােনিলার কতা মানে 
নেিার িাধ্য হইজলক। আর মােনিলার েয় হইজলক। 25

 যাক 
খুে আর নি্যে ন্ানহতার িাজি নেলত নথায়া হইজে। উয়াজক 
নেল থানক মুনতি নিওয়া হইজলক। নকন্তুক যীশুক মােনিলার 
ইচ্ায়, নপলাত উমারলার হাতত তুনল নিজলক। যাজত উমারলার 
যা খুনে তাই কনরর পাজর।
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যীশুক ক্ুে খুটাত টা�াইজলক 
(মনথ ২৭:৩২-৪৪; মাক্য ১৫:২১-৩২; নযাহে ১৯:১৭-২৭)

26
 নসপাইলা নয্যলা যীশুক নেয়া যািার ধরজে, নযেলা নেমে 

োজমর কুরােী নি্যজের একেে মােনি ন�রাম থানক আনসর 
ধরজে। নসপাইলা উয়াক ঘািত খুনটটা নিয়া যীশুর পাজছ পাজছ 
উনি নেয়া যািার িাধ্য কনরজলক।

27
 জম্যলা মােনি যীশুর পাজছ পাজছ যািার ধরনছজলক। নম্যলা 

নিনটছাওয়াও আনছজলক, নিনটছাওয়ালা নোজক কপালত হাত 
নিয়া হায়! হায়! কনর কাঁনন্র ধরজলক। 28

 যীশু উমার নভনত 
ঘুনরয়া কইজলক,
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* ২৩:৩৪ ক্ুজের উপরত যীশুর সাতটা িােী সাজেয়া নেখা হইজলক। সকাল 
৯টা হাজত দুপর পয্যন্ত (১) ক্ষমার িােীুঃ, “নহ নপতা ইমারলাক ক্ষমা কর,” লূক 
২৩:৩৪; (২) “আনেই তুই নমার সাথত োনন্তর নি্যেত যািু,” লূক ২৩:৪৩; 
(৩) নপনরজতর িােীুঃ “নহ মাও ঐ নিখ নতামার নিটা-ঐ নিখ নতামার মাও,” 
নযাহে ১৯:২৬-২৭; পাছথ, আধোর নতে ঘণ্া দুপর থানক নিকাল ৩টা পয্যন্ত 
নকাে কতা নেখা োই। অনুমাে ৩টার সমায়, (৪) দুুঃখ নভাজ�র িােী, “ভ�িাে 
নমার, ভ�িাে নমার, নক্যজে তুই নমাক ত্যা� কনরনেস।” মাক্য ১৫:৩৪, মনথ 
২৭:৪৬; (৫) নিহার দুুঃখ নভাজ�র িােীুঃ, “নমার নটস্সা োন�জে,” নযাহে 
১৯:২৮; (৬) সিল হিার িােীুঃ, “নযেি হইজলক,” নযাহে ১৯:৩০ (৭) আত্া 
সঁজপ নিিার িােীুঃ, “নহ িাপ, মুই নতার হাতত নমার আত্া সঁজপ নিলুং,” লূক 
২৩:৪৬। 

ও মাজয়র ঘর! নযরূোজলজমর নিনটলা, নতামরা নমার 
িাজি কাঁজন্ে ো। নতামরা নেজের িাজি আর নতামার নিটা-
নিনটর িাজি কাঁজন্া। 29

 জক্যজেো এমে ভয়ংকর নিে আনসর 
ধরজে, নয্যলা মােনি কজি, নযইলা নিনট ছাওয়ার নকাে নিেও 
ছাওয়া-জছাট হয় োই, যায় এলাও িুজকর দুধ নখায়ায় োই, 
এই আটকুনর নিনটছাওয়ালা হইজলক ভা�্যিতী। 30

 জসই 
সমায় মােনি পি্যতলাক কজি, “হামারলার উপরত আনস 
পজিক!” আর পাহািলাক কজি, “হামারলাক ঢানকয়া 
ধজরক!” 31

 জক্যজেো �ছ িনতি থাকজত, মােনি যনি �ছক 
অত্যাোর কজর, তাইজল শুকাে হইজল কী ো কনরজি?

32
 নসপাইলা দুইেে ডাকুক, যীশুর সাথত মরজের িডি নিিার 

িাজি নেয়া যািার ধরজে। 33
 মাথার খাপিা োজমর ো�াত 

নপৌনছয়া ওজটজকাো যীশুক ক্ুেত টা�াইজলক, এজক ে�ত 
দুইেে ডাকুক এক েোক ডাইে পাজক আজরক েোক িাও 
পাজক ক্ুেত টা�া হইজলক।

34
 জযেলা যীশু কইজলক, “নহ নমার স্বজ�্যর িাপ, ইমরা কী 

কনরর ধরজে, এইটা ইমরা োজে ো। এই িাজি ইমারলাক 
ক্ষমা কজরক!” * আর নসপাইলা েটানর কনর যীশুর কাপিলা 
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নেজের মইজ্াত ভা� কনর নেজলক। 35
 খািা হয়া মােনিলাও 

নভি কনর নিনখর ধরজে। আর নযহূিী ধম্যীয় নেতালা যীশুক 
নটটকানর কনর কিার ধরজে, “উয়ায় নতা অইন্য মােনিলাক 
িতিাইজে, যনি উয়ায় ভ�িাজের িাছাই করা রাো হয় তাইজল 
এলা নেেক িতিাউক!”

36
 আর তসন্যলাও উয়ার ি�জলাত আনসয়া নটটকানর কনরর 

োন�জলক। উমরা যীশুক ট্যা�া িজলর রস খািার নিয়া কইজলক, 
37

 “তুই যনি নযহূিীলার রাো হইস, তাইজল তুই নেেক িতিাও 
নিনখ!” 38

 আর যীশুর ক্ুে খুটার মাথার উপরত একখাে সাইে 
নিাড্য েটজকয়া থুইজলক। ওজটজকাো নেখা আনছজলক, “এই 
মােনিটা নযহূিীলার রাো।”

39
 যীশুর দুইপাজক নয দুইেে ডাকুক ক্ুেত টাঙ্া হইজে, 

উমার মইজ্ একেে যীশুক ঠাট্া কনর কিার োন�জলক, “তুইজয় 
োনক িাছাই করা রাো? তাইজল তুই নেেক আর হামাক িতিাও 
নিনখ!”

40
 অইন্য মােনিটা নকন্তুক উয়াক িািজরয়া কইজলক, “তুই কী 

ভ�িােক ভয় ো খাইস? তুইও নতা এজক োকাে িডি পািার 
ধরনেস। 41

 হামরা নতা নেজের কম্য অনুসাজর ন্যায্য োনস্ত পািার 
ধরনছ। নকন্তুক উয়ায় নতা নকাে নিাি কজর োই।” 42

 জযেলা 
আজরা কইজলক, “পরভু, নতামার োসে ি্যিথিা োলু হয়া নমাক 
মজে কজরে।” 43

 যীশু উয়াক কইজলক, “মুই নতাক সোং কনর 
কিার ধরেুং, আনেই তুই নমার সাথত োনন্তর নি্যেত যািু।”

পরভু যীশুর মরে 
(মনথ ২৭:৪৫-৫৬; মাক্য ১৫:৩৩-৪১; নযাহে ১৯:২৮-৩০)

44
 অনুমানেক নিলা িাজরাটা; নযেলা থানক নিকাল নতেটা অনব্দ 

ন�াটায় নি্যেটা আধোর হয়া রইজলক। 45
 জিলার নরৌি নিখা 
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ন�ইজলক ো, আর নযহূিীলার িেং�নত মনন্জরর নযই পি্যাখাে 
নিয়া শুন্ ো�া আর মহাশুন্ ো�া যুিা কজর, ঐ পি্যা অেমকায় 
নছনিয়া দুইিালা হয়া ন�ইজলক। 46

 জযেলা যীশু নোজর নেনকনরয়া 
কইজলক, “নহ নমার িাপ, মুই নতার হাতত নমার আত্া সঁজপ 
নিলুং।” এই কতা কয়া যীশু নযেি নেুঃশ্বাস ছানিজলক।

47
 এই ঘটো নিনখয়া নরাজমর পরধাে নসোপনত ভ�িাজের 

গুে�াে কনর কইজলক, “সোংজয় ইয়ায় নেজি্যাি আনছজলক।” 
48

 ক্ুজের ওজটজকাো নযই মােনিলা নভি কনরজে, উমরালা 
স�ায় কপাল োজপজরয়া নোক কনরজত কনরজত েনল ন�ইজলক। 
49

 নকন্তুক যীশুর আপে মােনিলা, আর নযই নিনটছাওয়ালা �ালীল 
থানক আইসজে, উমরালা স�ায় িূরত খািা হয়া এই ঘটোলা 
নিনখজলক।

গুরু যীশুক সমানধত থুইজলক 
(মনথ ২৭:৫৭-৬১; মাক্য ১৫:৪২-৪৭; নযাহে ১৯:৩৮-৪২)

50-51
 জযাজিি োজম একেে সৎ আজরা সাধু মােনি আনছজলক। 

উয়ায় আনছজলক নযহূিা প্রজিজের আনরমানথয়া ন�রাজমর। ঐ 
নযহূিী মহাসভাত নয যীশুর নিোর করা হইজে। নযাজিি ঐ 
মহাসভার একেে সিযে। নকন্তুক মহাসভাত যীশুর মরজের 
িজডির নিোজরর নিিজয় উয়ায় মানে নেিার পায় োই। এই 
নযাজিি ভ�িাজের োসে ি্যিথিা নকাে নিে শুরু হইজি, নসই 
আোয় িাঁজচে রিার ধরনছজলক। 52

 জযাজিি রাইে্যপাজলরজট 
যায়া যীশুর মরা নিহাটা োইজলক।

53
 তার পাছত নিহাটা ক্ুে খুটা থানক োজময়া েয়া কাপি 

েজিয়া পাহাজির গুহার সমানধত থুইজলক। এই গুহাটাত 
নকাে নিে আর নকাে মরা নথায়া হয় োই। 54

 এইটা করা 
হইজে শুকুরিার নিলা নডাজিাং নডাজিাং সমায়। এই নিে নযহূিী 

লূক 23
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মােনিলা নেরাজের নিজের িাজি নসৌ� নকছু নযা�ার কজর আর 
সইধো থানক নেরাজের নিে শুরু হয়।

55
 জযই নিনটছাওয়ালা যীশুর সাথত �ালীল থানক আইসজে, উমরা 

এলা নযাজিজির পাজছ পাজছ যায়া নকান্ সমানধত আর নক োকাে কনর, 
যীশুর মরা নিহাটা নথায়া হয়, এইলা নিনখজলক। 56

 ইয়ার পাছত িানি 
নিনর যায়া সু�নধে নেনেস আর নত্যল িাোইজলক। নেরাজের নিে শুরু 
হয়া শ্ী নমােীর নিওয়া নিধাজের অনুসাজর উমরা নেরাইজলক।

যীশুর মরজোক েয় 
(মনথ ২৮:১-১০ মাক্য ১৬:১-৮; নযাহে ২০:১-১০)

24  জিওিার খিু সাকাজল নিনটছাওয়ালা নয সু�নধে নেনেস 
ততয়ানর কনরজে, ঐলা নেয়া গুহার সমানধটার ওজটজকাো 

ন�ইজলক। 2 যায়া নিনখজলক, সমানধটার মখু থানক িি নেলটা কায়িা 
সাজরয়া থইুজে। 3

 উমরা সমানধর নভনতরাত নসাজন্য়া নিনখজলক, 
ওজটজকাো গুরু যীশুর মরা নিহাটা োই। 4 এই নিনখয়া উমরা অিাক 
হইজে। নযেলায় নযেলায় সািা ধপ্-ধপা কাপি নপন্া দুইেে মােনি 
অেমকায় উমার ি�লত আনসয়া খািা হইজলক। 5

 জিনটছাওয়ালা 
ভয় খায়া হাংকুিা পানিয়া মখু মানটত ো�াইজলক। মােনি দুইেে 
কইজলক, “নক্যজে নতামরা িতিা মােনিক, মরা মােনির সমানধত 
োজন্র ধরজেে? 6

 উয়ায় এজটজকাো োই, উয়ায় মরেক েয় কনর 
িনতি উনঠজে! উয়ায় নতামারলাক �ালীল প্রজিেত কী কইজছ মজে কনর 
নিখ। 7 উয়ায় কইজছ, িাছাই করা মােনিটাক নেশ্চয় পাপী মােনির 
হাতত ধজর নিওয়া হইজি। তার পাছত উয়াক কু্ে-খটুাত টাজ� নথায়া 
হজি, আর নতে নিজের নিে মরেক েয় কনর উয়ায় িনতি উনঠজি।”

8
 যীশু কী কইনছজলক, নসই কতাটা উমার মজে পনিজলক। 

9
 উমরা সমানধ থানক নিনরয়া যায়া এ�াজরা েে নেষ্যক আজরা 

অইন্য স�াজক এই খিরটা োোইজলক।

লূক 23 ,  24
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10
 এই নিনটছাওয়ালার মইজ্াত আনছজলক মগ্িলীেী মনরয়ম, 

নযাজহাো ও যাজকাজির মাও মনরয়ম। আর ে�ত অইন্য কজয়ক 
েে নিনটছাওয়ালা। উমরা যীশুর অনধকার নিওয়া খিনরয়ালাক 
এই ঘটোলার কতা োোইজলক। 11

 নকন্তুক এই নিনটছাওয়ালার 
কতা খিনরয়ালা িাউকোলী মজে কনরয়া নিশ্বাস কনরজলক ো। 
12

 নপতর তাজ�া নিৌনিয়া যায়া সমানধটা ছানপনিয়া নিনখজলক, 
ওজটজকাো খানল কাপিলা পনি আজছ। এই অোেক ঘটোলার 
নেন্তা কনরজত কনরজত িানি নিনর আনসজলক।

ইম্ায়ূ োজমর ন�রামত ন�ইজলক 
(মাক্য ১৬:১২, ১৩)

13
 জস নিে নিওিার যীশুর দুইেে নেষ্য ইম্ায়ূ োজম একটা 

ন�রামত যািার ধরজে। ন�রামটা নযরূোজলম থানক সাত 
মাইল িূরত আনছজলক। 14

 উমরা ঐলা ঘটোর নিিয় একেে 
অইন্য েজের সাথত কওয়া-কনয় কনরর ধরজে। 15

 অেমকায় 
যীশু আনসয়া উমার সাথত যািার োন�জলক। 16

 নকন্তুক উমরা 
নেনের পাইজলক ো, নক্যজেো ভ�িাে ঐ সমায় উমাক নেনেিার 
েনতি নিয় োই। 17

 যীশু উমাক পুনছজলক, “নতামরা নকজসর �ল্প 
কনরজত কনরজত যািার ধরজছে?” উমরা হতাস হয়া খািা নিয়া 
রইজলক। 18

 জযেলা ন্য়পা োজমর একেে যীশুক কইজলক, 
“আজর! কয় নিে আ�ত নযরূোজলমত নক ঘটো ঘনটজে, নতামরায় 
নক এক মাত্র অোো মােনি।”

19
 যীশু উমাক পুনছজলক, “নক ঘনটজে?” উমরা উতির নিজলক, 

“োসারত ন�রাজমর যীশুক নেয়া কয় নিে আজ�াত নযইলা ঘটো 
ঘনটজে। উয়ায় ভ�িাজের আর মােনির েখুত েনতি োনল একেে 
ভ�িাজের খিনরয়া আনছজলক। কাজে-কামাই আর কতার মইজ্া 
নিয়া উয়ায় ক্ষমতা নিখাইজে। 20

 নকন্তুক হামার পরধাে িামেলা 
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* ২৪:২৭ ভ�িাজের িাছাই করা রাোর উ্াজরর কাম দুুঃখ নভাজ�র মইজ্া 
নিয়া হইজি এইটা হইজলক পুরাো নেয়জমর আসল কতা। আনি ৩:১৫; ২২:১৮; 
৪৯:১০; �েো ২৪:১৭; �ীত ২১:১,১৮; ১১০:১; নযো ২৫:৮; ৫২:১৪,৫৩; 
নযর ২৩:৫; িানে ২:২৪,৩৫,৪৪; মীখা ৫:২; সখ ৩:৮; ৯:৯; ১৩:৭; মালা 
৩:১। 

আর ধজম্যর নেতালা উয়াক ধনরয়া নরামীয় সরকাজরর হাতত সঁজপ 
নিজলক। উমরা নিোর কনর উয়াক মরজের িডি নিয়া ক্ুেত 
মানর নিলাইজলক। 21

 হামরা আো কনরনে নয উয়ায় িাছাই 
করা রাো, যায় ইজ্াজয়ল োনতক মুনতি নিজি। আর এই সউ� 
ঘটোলা ঘনটিার নতে নিে হয়া ন�ইজে। 22-23

 জযেলা আজরা 
কী হইজে? হামার িজলর কয়েে নিনটছাওয়া অোেক কতা 
শুোইজে। উমরা খুি সকাজল সমানধর ওজটজকাো যায়া নিজখ 
যীশুর মরা নিহাটা োই। স্ব�্য িূতলাও উমাক নিখা নিয়া কইজছ, 
যীশু িনতি উনঠজে। 24

 জযেলা হামার সঙ্ী-সাথীলার মইজ্া থানক 
কাজ�া কাজ�া নিৌনি সমানধত যায়া নিজখ, নিনটছাওয়ালা নযই 
োকাে কইজছ, সোংএ ঐ োকাে। নকন্তুক গুরু যীশুক নিনখর 
পাইজলক ো।”

25
 ইয়ার পাছত যীশু কইজলক, “নতামরা নকছুই িুজিে ো। 

ভ�িাজের খিনরয়ালা নযইলা সোতে োস্ত্ররত নেনখজে নসইলা 
নতামরা নিশ্বাস কজরে ো। নতামারলার অন্তর পািাে হয়া ন�ইজে। 
26

 িাছাই করা রাোটাক মনহমা পািার আ�ত নম্যলা কষ্ নভা� 
কনরর ো�জি। এইলার িরকার নছল।”

27
 জযেলা নমানের আর ভ�িাজের আজ�র কাজলর খিনরয়ালার 

গ্থি থানক আরম্ভ কনরয়া ন�াটায় সোতে পনিত্র োস্ত্র নেজের 
নিিয় নযইলা নেখা আজছ সউ� িুনিয়া নিজলক। *

28
 উমরা নয ন�রামত যািার ধরজে, নসই ন�রামটার ি�লত আনস 

নপৌনছজলক, নকন্তুক যীশু আজরা িূরত যািার ভাি নিখাইজলক। 

লূক 24
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29

 উমরা খুি কাউলা-কাউনল কনর যীশুক কইজলক, “এলা নিলা 
যায়া, সইধো হইজে। নতামরা হামার সাথত হামার িানি েজলা।” 
আর যীশু উমার িানি ন�ইজলক।

30
 জয্যলা যীশু উমার সাথত খািার িনসজলক নযেলা রুনট 

নেয়া ভ�িােক ধন্যিাি নিয়া, নছনিয়া উমাক নিিার ধরজলক। 
31

 অেমকায় উমার েখুর িাপসা কানট যায়া যীশুক নেনে 
নি্যলাইজলক। নকন্তুক পলজকর মইজ্ যীশু নমনে ন�ইজলক। 
32

 জযেলা উমরা একেে অইন্য েোক কিার োন�জলক, 
“ঘাটা নিয়া যািার সমায় নয্যলা হামার সাথত কতা কইজছ, 
আর সোতে োস্ত্র িুনি নিজে, নযেলা হামার অন্তর খুনেজত জ্বনল 
উনঠিার ধরনছজলক ো!”

33-34
 জসই িজডি উমরা নযরূোজলম ন�ইজলক, আর ওজটজকাো 

যায়া নিনখর পাইজলক, এ�াজরা েে নেষ্য আর অইন্য 
সাথীলা এক সাজথ কতা কিার ধরজে নয, “গুরু সোং 
িনতি উনঠজে। আজরা নেজমােক নিখা নিজে।” 35

 পাছত 
নসই দুইেে নেষ্য ঘাটাত নযইলা ঘটো ঘনটজে নসইলা 
োোইজলক। রুনট নছনিয়া নিিার সমায় নক্যংকনর নেনের 
পাইজলক তামাজে কইজলক।

যীশু নেষ্যলাক নিখা নিজলক 
(মনথ ২৮:১৬-২০; মাক্য ১৬:১৪; নযাহে ২০:১৯, ২০; নপ্যঠাইয়ার পুস্তক ১:৬-৮)
36
 উমরা নয্যলা এইলা কতা কওয়া-কনয় কনরর ধরজে, এমে 

সমায় যীশু আনসয়া উমারলার মইজ্াত খািা হয়া কইজলক, 
“নতামারলার োনন্ত হউক।” 37

 নকন্তুক উমরা ভজয় েমনক উনঠল, 
উমরা মজে কনরজলক ভূত নিনখর ধরজে।

38
 যীশু উমাক কইজলক, “নতামরা নক্যজে এত অনথির হিার 

ধরজছে। নক্যজে নতামার মেত সজন্হ? 39
 জমার হাত নঠ্যং 

লূক 24
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* ২৪:৪৯ উপরত থানকয়া েনতিলাভ কনরজি এইটায় হইজলক “িাজপর প্রনতজ্া”, 
নযো ৩২:১৫; ৪৪:৩; নযনহ ৩৯:২৯; নযাজয়ল ২:৮। েয়া নেয়মতও কওয়া 
হইজে, নযাহে ১৪:১৬,১৭; নপ্যঠাইয়ার পুস্তক ১:৪-৮; ২:৩৩,৩৮,৩৯। 

নিখ, নমাক োনি নিখ, নক্যজেো ভূজতর নতা, নমার মতে হানড্ 
আর মসং োই।”

40
 এই কয়া উমাক নঠ্যং, হাত নিখাইজলক। 41

 তাজ�া উমরা 
এত অোেক হইজে আজরা আেন্ও হইজে এই িুনলয়া নিশ্বাস 
কনরর পাইজলক ো। নযেলা যীশু কইজলক, “নতামার এজটজকাো 
নক নকাে খািার আজছ।” 42

 উমরা যীশুক এক টুকরা ভাো মাছ 
নিজলক। 43

 এই নেয়া উমার মুজখর আ�ত খাইজলক।
44
 তার পাছত উয়ায় উমারলাক কইজলক, “মুই নয্যলা 

নতামার সাথত নছলুং নযেলা নতা মুই কইছুং, নমানের নিধাে 
আর ভ�িাজের খিনরয়ালার গ্থিত আজরা �ীতসংনহতাত 
নয নমার নিিয়ত নেখা আজছ, এইলা সউ� পূরে হইজিই 
হইজি।”

45
 জযেলায় সোতে োস্ত্র িুনির িাজি যীশু উমার িুন্ খুনল 

নিজলক। 46
 উমাক কইজলক,

এই কতা নেখা আজছ নয িাছাই করা রাোটাক কষ্ 
নভা� কনরর ো�জি, আজরা নতে নিজের নিে মরেক েয় 
কনর িনতি উনঠজি। 47

 নযরূোজলম থানক আরম্ভ কনরয়া 
সউ� োনতরজট িাছাই করা রাোটার অনধকাজর এই 
ভাল্ খিরটা নঢালাই নিিার ো�জি নয, “পাজপর ঘাটা 
হাজত মে নিরাে! ইয়াজত নতামার পাজপর ক্ষমা হইজি!” 
48

 জতামরালায় এইলার সাক্ষী। 49
 হাঁ আজরা নিজখে নমার 

িািা নয পনিত্র আত্া নিিার প্রনতজ্া কনরজে, মুই স্ব�্য হাজত 
নপ্যজঠয়া নিম। নকন্তুক স্ব�্য থানক যতক্ষে পয্যন্ত েনতি ো 
পাে তত ক্ষে পয্যন্ত এই �ঞ্জত থাজকে। *

লূক 24
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পরভু স্ব�্যত ন�ইজলক 
(মাক্য ১৬:১৯, ২০; নপ্যঠাইয়ার পুস্তক ১:৯-১১)

50
 পাছত যীশু নেষ্যলাক নেয়া তিথনেয়া পয্যন্ত ন�ইজলক, 

ওজটজকাো উয়ায় হাত তুনলয়া উমারলাক আশুি্যাি কনরজলক। 
51

 আশুি্যাি কনরজত কাজল উমারলার হাজত যুিা কনরয়া যীশুক 
স্ব�্যত তুনল নেওয়া হইজলক। 52

 জযেলা উমরা উয়াক ভনতি 
কনরয়া মহাআেন্ কনরজত কনরজত নযরূোজলম নিনর ন�ইজলক।

53
 আর সউ� সমায় নযহূিী িেং�নত মনন্রত থানকয়া ভ�িাজের 

গুে�াে কনরর োন�জলক। 

লূক 24
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এই বইকের মূল শব্দলা বুক্িবার 
বাকে দুই-এে েতা

অপকেবতা (evil spirit, demon)  উ�রাষ্তি কেও, উোিরণ, 
িসাশূর, অশূর, িািান, ক�তিাষ্ন।

অব্াহাম (Abraham)  �রুরানা সিায় ষ্�িূেী িানষ্ি আষ্ছযল� 
ভগবাযনর ষ্বযশি জাষ্ত, আর উিারলার �ইলা কচৌদ্দগুষ্টির 
নাি অব্ািাি। কি্যলা বছর আগত ভগবান অব্ািাি� নয়া 
কে্যশ ষ্েবার চাইযচ। অব্ািাি আর উয়ার বংশ ষ্নযজর 
কে্যযশর িইয্াত ওযিয�ানা রাষ্�যব। ভগবান অব্ািাি� 
�তা ষ্েযচ, কসৌগ �তা অব্ািাি ষ্বশ্াস �ষ্রযচ। এই বাযে 
ভগবান উয়া� আ�ন �ষ্র ষ্নযল�। ভগবান অব্ািাযির নগত 
চরুষ্তি �ষ্রযচ। অব্ািাযির বংশ ভগবাযনর ষ্নযজর িানষ্িলা 
িইযব, আর উিারলা� ভগবাযনর �তা িাষ্নর নাষ্গযব। 
অব্ািাযির এ�িা কবিার নাি ইসিা�, আর ইসিায�র 
এ�িা কবিার নাি �ায�াব। এযি রাষ্� ষ্�িূেী বংযশর শুরু 
িইযল�। �ীশুর আইসার �াছত, ভগবান ক�ানও এ�িা 
জাষ্ত� অইন্য জাষ্ত রাষ্� কবশী �ছন্দ �যর নাই। �ায় �ীশুর 
উ�র ষ্বশ্াস �যর, অব্ািাযির বংযশর না�ান �ষ্র ভগবান 
উিারলার আ�ন �ষ্র ষ্নযব।
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আকমে (Amen)  এইিা িইযলে� ইব্ীয় শব্দ। ইয়ার িাযন তাই 
িউ� “সচাং বা ষ্ি�” (তরাস্ত) ষ্্বিঃষ্বিঃ ২৭:১৫-২৬; গীত 
৪১:১৩; করািীয় ১:২৫। ।

ইজ্াকেল (Israel)  িিা�রুরুি অব্িাযির নাষ্ত �ায�াযবর আযর� 
নাি আষ্ছযল�, ইজ্াযয়ল। এই বাযে অব্ািাযির বংশ� 
“ইজ্াযয়ল” জাষ্ত �ওয়া িয়। �াছত ইজ্াযয়ল জাষ্তর নাি 
�াষ্টি িইযল� “ষ্�িূেী”।

কু্শ-খুটা (cross)  করাযির শাসন কসৌগ চায়া কবয়া ডাকুলা� 
ক্রুশ-খরুিাত িায�য়া িাষ্র কেলার ষ্নিয় আষ্ছযল�। ক্রুশ এই 
না�ান �ষ্র বানাইযল�, লম্া শল্-শলা এ�িা খরুিা, িাঝত 
খাযিা এ�িা খরুিা। �া� ক্রুশ-খরুিাত িায� রওয়া িয় উিরা 
খরুব দুিঃখ-�টি আর জ্ালা �তিনা ভরুষ্গ িষ্র �ায়। উিারলার 
সিাজত ক্রুশ খরুিাত �রান কেওয়া খরুব শরযির কব্য�ার।

চুক্তি (covenant)  ভগবান িানষ্ির সারত চরুষ্তি �ষ্রযচ। কিাষ্শর 
নগত ক� চরুষ্তি িইযচ কসইিা �শুর অতি ষ্েয়া। কেখ, �াত্া বই 
২৪:৭-১১। ষ্�ন্তু� �াছত �শুর অযতির বেযল �ীশু ষ্নযজই 
অতি ষ্েয়া চরুষ্তি �ষ্রযচ। এই বাযে এলা �শুর অযতির ের�ার 
নাই। কেখ, ইব্ীয় ৯: ১৮-২৪। আযরা কেখ, লূ� ২২:২০।

চুমা (kiss)  ইজ্াযয়লী জাষ্তর সংস্ৃষ্তত অইন্য িানষ্ি� চরুিা 
ষ্েযব, চরুিা ষ্নযব। এইিা কপ্রষ্ি, কপ্রষ্ি�ার ষ্চন্। আষ্ে �রুস্ত� 
২৯:১১-১৩।

(ক্যহূেী পক্বএ) ক্িরাকের ক্েে (Sabbath)  এই ষ্েযনর সিযধে 
কিাষ্শর আইন �ানুনত কনখা আযছ। ষ্�িূেী �ষ্বএ ষ্জরাযনর 
ষ্েন িইযল� শুকুরবার সইধো কবলা রাষ্� শুষ্নবার কবলা-ডরুবা 
��্থতি। এই ষ্জরাযনর ষ্েন িাপ্ায় িাপ্ায় িয়। ঐ ষ্েন ষ্�িূেীলা 
ক�ানও ষ্�ছরু �াি �যর না। �ীশু ক�্যলা ষ্জরাযনর ষ্েন রুগীলা� 
ভাল্ �ষ্রযল�, কযেলা েরীশীলা কবয়া �াইযল� ক�্যযননা 
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উিরা কবশী ষ্চতিা �ষ্রযল� আইন। িানষ্ির বযতিবার ষ্চতিা 
খাষ্ন�ও �ষ্রযল� না। কেখ, লূ� ৬:১-১১; িা�্থ ২:২৩-৩:৬।

েশ্শে (vision)  কি্যলা েশ্থন বাইযবলত কনখা িইযচ, ষ্�ন্তু� 
েশ্থন আর স্ব�ন আলো। আষ্ে�রুস্ত� ৪৬:২; ইযয়াব ৩৩:১৫; 
োষ্নযয়ল৭:১,২; ক�্যিাইয়ার বই ১৬:৯। স্ব�ন ষ্নযন্দর সিায় 
কেখা �ায় ষ্�ন্তু� েশ্থন ষ্নন ছাো জাগনা অবস্ায় কেখা �ায়। 
১ি শিূযয়ল ৩:৩-১৫; গীতসংষ্িতা ৮৯:১৯; োষ্নযয়ল ২:১৯ 
৮:১-২৬। স্ব�ন কসৌগ িানষ্ি কেযখ, ষ্�ন্তু� েশ্থন ভগবাযনর 
বাছাই �রা িানষ্ি কেযখ। আষ্ে�রুস্ত� ১৫:১; ২ শিূযয়ল 
৭:১৭; নহুি ১:১।

(ক্যহূেীলার/ক্যরূশাকলকমর) েশংগক্ত মক্দির (Temple)  ষ্�িূেীলার 
কি্যলা িষ্ন্দর নাই। উিার এ�নায় িষ্ন্দর আষ্ছযল�। 
ষ্�রূশাযলিত িাযন উিারলার কে্যযশর িূল গঞ্জ। উিরা 
ভগবাযনর িষ্ন্দযরর ওযিয�ানা �শু অইন্য ষ্জষ্নস আষ্নয়া 
বষ্ল ষ্েযল�। এই দুষ্নয়াত ঐ িষ্ন্দরিা ভগবাযনর িূল আর 
শুষ্্ জাগা আষ্ছযল�। িষ্ন্দযরর ষ্ভষ্তরাত িানষ্ির বাযে 
শুষ্্ জাগা আর িিা শুষ্্র জাগা এ�িা �ে্থা ষ্েয়া �রুো 
�ষ্র রওয়া িইযল�, কেখ, �াত্া বই ২৬ ৩১-৩৩। �ীশুর 
িরযণর িইয্া ষ্েয়া িিা শুষ্্র জাগাত কসাযন্দর অষ্ধ�ার 
িানষ্ি� কেওয়া িইযল�। কেখ ইব্ীয় বই ১০:১৯-২৯। 
এই বাযে �ীশু ক�্যলা িষ্রযল� ভগবান ঐ �ে্থা উ�র রাষ্� 
ষ্নচা ��্থতি ষ্ছষ্েয়া ষ্েযল�। ক� �ায�া �ীশু� ষ্বশ্াস �যর, 
কযেলা ভগবান উয়া� শুষ্্ �ষ্রয়া অব্ািাযির না�ান �ষ্র 
আ�ন �ষ্রয়া কনয়।

(মহারািা) োেূে (King David)  োয়ূে ইজ্াযয়যলর কসৌগ চায়া 
িিান রাজা। উয়ায় ভগবান� খরুব ষ্�ষ্রত �ষ্রয়া বাইযবযলর 
কি্যলা গুনগান কনষ্খযচ। �ীশুর আইসার কি্যলা ষ্েন আগত 
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ভগবাযনর খবষ্রয়ালা ভষ্বষ্যৎ বাণী ষ্েযচ ক� োয়ূযের বংশ 
রাষ্� ভগবাযনর বাছাই �রা রাজার জমে িইযব। �ীশু আষ্ছযল� 
এই োয়ূযের িিান বংশধর, বাছাই �রা রাজািা।

(িল ক্েো) েীক্া (baptism with water)  �ায় �ায় �া� রাষ্� 
িন ষ্েরাইযল�, উিারলা� ভগবাযনর খবষ্রয়া ক�ািন নেীর 
জলত কডাযবয়া ি��ষ্র তরুষ্লয়া েীক্া ষ্েযল�। এই অনুষ্াযনর 
িাযন, িরা �া�ী জীবনিা ধরুইয়া িানষ্িিা শুষ্্ িয়া নয়া জীবন 
�াইযল�। গ্ী� ভািাত এই অনুষ্াযনর নাি “বাষ্প্স্ম”।

েীোর (Dinar)  েীনার, িইযল� এ�িা �ািলার এ� ষ্েযনর 
িজরুরী বা িাষ্জরার িা�া। এইিা �রুরানা গ্ী� ভািার এ�িা 
শব্দ িইযল�।

ফরীশী ধম্শগুরু (Pharisee)  �ীশুর জীবন �াযল ষ্�িূেী ধি্থগুরুর 
িইয্াত েরীশী নাযির এ�িা গুরুত্ব �ূণ্থ েল আষ্ছযল�। 
উিরা কিাশীর কসৌগ আইন �ানুন ভাল্ �ষ্র জাষ্নযল� আর 
িাষ্নযল�। �রুরাষ্ন ষ্েযনর ধি্থ গুরুলা �া �া ষ্নয়ি বানাইচ, 
ঐলা কসৌগ িাষ্নয়া উিরা ষ্নজ� সাধরু িযন �ষ্রয়া গব্থ 
�ষ্রযল�। কি্যলা েরীশীলার অতির কবয়া ষ্চতিা আষ্ছযল�, 
এই বাযে �ীশু উিারলা� কোি ষ্েযল�।

বাছাই েরা মােক্ি (the Son of man, the chosen human)  �ীশু 
ষ্নজ� �ইযছ “িানষ্ির কবিা”, ক�্যযননা ষ্�িূেী িানষ্িলা 
এ�িা ষ্বযশি িানষ্ির বাযে বাযছেবার ধষ্রযল�। ভগবাযনর 
খবষ্রয়া োষ্নযয়ল এই িানষ্ির সিযধে �ইযছ, কেযখা োষ্নযয়ল 
৭:১৩-১৪। এই ষ্বযশি িানষ্িিা িইযল� ভগবাযনর “বাছাই 
�রা”, উয়ায় �ীশু। আযরা কেযখা, ক�ািন ৫:২৭; ৬:২৭; 
ক�্যিাইয়ার �রুস্ত� ৭:৫৬।

বাছাই েরা রািা (the chosen king, the Messiah, the Christ)  
ইজ্াযয়যলর িানষ্িলা, �া� �য় “ষ্�িূেী”, উিরা করাযির 
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শাসন কবয়া �াইযচ। উিরা আশা �ষ্রর নাষ্গযল� ক� 
ভগবাযনর �রুরানা শায্রের কনখার না�ান, ভগবান এ�িা 
বাছাই �রা রাজা ক�্যিাইযব। উয়ায় িযব িরুষ্তিোতা। 
ষ্�িূেীলার ভািায় বাছাই �রা রাজা িইযচ, “িশীি” আর 
গ্ী� ভািাত এইিা িইযল� “খ্ীটি”। ঐ শব্দ রাষ্� “খ্ীষ্টিয়” 
নাি আইসযচ।

ভগবাকের খবক্রো (prophet)  ভগবান ষ্নযজর খবষ্রয়া ষ্িসাযব 
�া� �া� ক�্যিাইযচ, উিরা ভগবাযনর �তা িানষ্ি� জানায়। 
�ীশুর আইসার আগত ভগবান কি্যলা খবষ্রয়া� ক�্যিাইযল�, 
ক�ই না�ান ষ্�শাইয় আর কিাশী। ইিরা �ীশুর সিযধে কি্যলা 
ভষ্বষ্যত বাণী ষ্েযল�।

ভগবাকের শাসে ব্যবস্া (kingdom of God, or reign of God)  
ভগবান এই দুষ্নয়ার ষ্সজ্জন োতা আর িূল রাজা। ষ্�ন্তু� 
উয়া� না িাষ্নয়া িানষ্িলা �ায�র ঘািা চষ্ল �ায়। ষ্�িূেী 
শা্রেত ভগবান ষ্নযজর উযদ্দশ্য জানাইযল� ক�, �া�ী 
িানষ্িলা� িরুষ্তি ষ্েবার বাযে এ� ষ্েন উয়ায় রাজা ষ্িসাযব 
কগািায় দুষ্নয়াত ভাল্ শাসন �ষ্রযব। আর �রভরু �ীশু 
ভগবাযনর শাসন দুষ্নয়াত আষ্নযচ। �ায় �ায় �ীশু� িাষ্ন 
কনয় উিরা ভগবাযনর শাসন িাষ্ন কনয়, উিরায় ভগবাযনর 
রাইজ্যত কসাযন্দ কগইযচ।

মক্রেম (Mary)  নয়া ষ্নয়িত িষ্রয়ি নাযি ছয়জন কবষ্িছাওয়া 
আযছ: �ীশুর ষ্নযজর িাও িষ্রয়ি; ক্া�াযসর বউ িষ্রয়ি; 
িার্থার বইষ্ন িষ্রয়ি; িগেলীনী িষ্রয়ি; ক�াযিে আর কছাি 
�ায�াযবর িাও িষ্রয়ি; আর ক�ািন-িায�্থর িাও িষ্রয়ি।

নমাক্শর ক্বধাে (the law of Moses)  কিাষ্শ ক� ষ্বধান ষ্েযল�, 
কসিা ভগবাযনর কেওয়া ষ্বধান। কেখ, �াত্া ১৯ অধ্যায়; 
গীত ১০৩:৭।
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যীশুর অক্ধোর নেওো খবক্রো (Apostle)  �রুনানী ভািাত 
“এয�াযটিাযলাস” �ার িাযন িইযল� ক�্যিাইয়া, ষ্িন্দীত �য় 
কপ্রষ্রত। �ীশু উয়ার বাছাই �রা বাযরাজন ষ্শষ্য� ভাল্ �ষ্র 
�াচাই �ষ্রয়া খবষ্রয়া উ�াষ্ধ ষ্েযল�। আর উিা� �রচার 
�ষ্রর বাযে ক�্যিাইযল�। (িা�্থ ৩:১৩-১৫; লূ� ৬:১৩) �ীশুর 
বাযরাজন খবষ্রয়া� ক�্যযিবার উযদ্দশ্য �ী আষ্ছযল�? �াযত 
�ষ্র কগািায় দুষ্নয়াত ভাল্ খবর ক�ৌছায়, িষ্র ২৮:১৯-২০; 
লূ� ২৪:৪৭।

সদূ্েী ধম্শগুরু (Sadducee religious leaders) সদূ্দ�ী েযলর 
ধি্থগুরু ষ্বশ্াস �ষ্রযল� ক� ভগবান িষ্র �াওয়া িানষ্ি� 
বষ্তি তরুযল না। এইিা িইযল� উিারলার ভরুল। (কেখ, লূ� 
২০:২৭-৪০; িা�্থ ১২:১৮-২৭)

সমাক্ধ (grave)  ষ্�িূেী সংস্ৃষ্তত �ািাযের খাল বা গুিাত িরা 
িানষ্ি� রওয়া িয়। এইিার নাি িইযল� সিাষ্ধ।

স্বগ্শ দূত (angel)  স্বগ্থীয় আর আষ্ত্� রাইযজ্যর খবষ্রয়া, ইিরা 
ভগবাযনর চা�র আযরা খবর উবাইয়া। ইিরা ভগবাযনর কসৌগ 
সিায় কসবা উ�াসনা �ষ্রয়া আনন্দ গান �যর। িানষ্ি� 
ষ্সজ্জন �রার আগত স্বগ্থ েূতলা� ষ্সজ্জন �ষ্রযল�। গীত 
সংষ্িতা ১০৩:২০; ১৪৮:২; ষ্�শাইয় ৬:২-৩; োষ্নযয়ল 
৭:১০; লূ� ১২:৮-৯; ১৫:১০; �ল ১:১৬; ইব্ীয় ১২:২২; 
প্র�া ৪:৮; ৫:১১-১২; ৭:১১। 
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