
ঈ েরর বাছাই করা রাজা
মােকর নখা ভাল খবর

পরভু যী র আইসার ঢালাই
(মিথ ৩:১-১২; লূক ৩:১-১৮; যাহন ১:১৯-২৮)

১ ১ ঈ েরর একটা ভাল খবর কবার চাং। এই খবরটা হইেলক
ঈ েরর বাছাই করা রাজার সমে ।* উঁয়ার নাম হইেলক যী

আর উঁয়ায় হইেচ ঈ েরর বটা।
এই ভাল খবরটা এই নাকান কির হইেচ। ২ যী র আইসার
ম া িদন আেগাত উঁয়ার সমে িযহূদী ভাববাদীলা এই নাকান
নিখেচ। ঈ র উঁয়ার বটাক কয়:

“ দখ, তার আইসার আগত
মার খবিরয়াক প েঠবার ধরচুং।

খবিরয়াটা মানিষলার মেনর ঘাটা বানােব
যােত তাক সগায় মািন নয়।”#

ভাববাদী িযশাইয়ও নিখেলক য, ৩ িনধুয়া পাথারত একজন
িচিকিরয়া কবার নাগেচ:

“পরমপরভু আিসবার বােদ

*১:১ িযহূদীলার ভাষাত “বাছাই করা রাজা” হইেচ “মশীহ”, আর ীক
ভাষাত এইটা হইেচ “ ী ”।
#১.২ মালািখ নােম ভাববাদী এই ভিবষ ত বানী িদেচ যী র আইসার পরায়
৪০০ বছর আেগাত। দখ: মালািখ ৩:১।
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২ মাক ১.৪–৭

মেনর ঘাটা িঠক কর!
ঘাটাটা সাজা কর!”#

৪ঐ খবিরয়াটা হইেলক যাহন। উঁয়ায় িনধুয়া পাথারত দী াদাতা
হয়া আিসেলক, আর ঢালাই িদবার নািগেলক য, “পােপর বােদ
পে য়া মন িফরান, আর জল িদয়া দী া নও!* স লা ঈ র
তামারলার পাপ মা কিরেব।”#
৫এই বােদ িযহূিদয়া েদেশর আর িয শােলম গে র সগায়

িবিরয়া যাহেনর ট আিসর ধিরেলক। উমরা িনেজর িনেজর পাপ
ীকার কিরর পাছত যদন নােমর নদীত যাহন উমারলাক জল িদয়া

দী া িদেলক।
৬ যাহেনর িপি বার কাপড় আিছেলক উেটর লােমর,* আর

উঁয়ার কমরত আিছেলক চামড়ার পি ।# উঁয়ায় খাবার খাইেচ বড়
বড় কুকিত আর জঙেলর মধু।
৭ যাহন আেরা ঢালাই িদেলক য, “ মার পাছত একজন আিসর

ধরেচ। উঁয়ায় মার চায়া শি বান। ছাপিরয়া উঁয়ার জুতা খুিল

*১:৪ ভাববাদী যাহন একজনাক নদীর জলত ডােবয়া টপকির উেঠয়া
দী া িদেলক। এই অনু ােনর মােন, মরা পাপী জীবনটা ধুইয়া মানিষটা
ি হয়া নয়া জীবনত সা াইেলক। ীক ভাষাত এই অনু ােনর নাম

“বাি ”।
*১:৬ ভাববাদী এিলয়-এর িপি বার কাপড় এেকই নাকান আিছেলক
( দখ: ২ রাজাবিল ১:৮)।
#১:৩ িযশাইয় নােম ভাববাদী এই ভিবষ ত বানী িদেচ যী র আইসার
পরায় ৭০০ বছর আেগাত। দখ: িযশাইয় ৪০:৩
#১:৪ দখ: িরত ২:৩৮ #১:৬ যাহন আর এিলয়-এর সমে দখ:
মিথ ১১:১০; লূক ১:১৭,৭৬; ৭:২৭
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মাক ১.৮–১১ ৩

িদবারও মার যাগ তা নাই।* ৮ মুই তামারলাক জল িদয়া দী া
িদলুং িক ক উঁয়ায় তামারলাক পিব আ া িদয়া দী া িদেব।”#

পরভু যী ও জল িদয়া দী া িনেলক, িনয়ম পূরেণর বােদ
(মিথ ৩:১৩-১৭; লূক ৩:২১, ২২)

৯এক িদন যী গালীল েদেশর নাসরত গরাম থািক যাহেনর ট
আিসেলক। ওেটেকানা যাহন যী ক যদন নদীত িনয়া যায়া জল িদয়া
দী া িদেলক। ১০আর যী য লা জল থািক ডুিবয়া উিঠর ধরেচ,
স লায় স লায় দিখেলক দ াওয়া ই ফাই া হয়া, ঈ েরর আ া
কইেতােরর ঢক ধির উঁয়ার উপরাত নািম আিসেলক।
১১আর দ ওয়া হােত একটা শ না গইেলক, “তুইেয় মার
বটা, মার মেনর একজন। তার উপর মুই খুিশ আছং।”#

*১:৭ ঐ সমায় জুতা খুিলবার হইেলক দােসর কাম। উমারলার জুতা
আিছেলক িফতা বা া।
#১:৮ দখ: িরত ১:৫; ১১:১৫-১৭ #১:১১ দখ: আিদ বই ২২:২;
গীতসংিহতা ২:৭; িযশাইয় ৪২:১; মিথ ৩:১৭; ১২:১৮; মাক ৯:৭; লূক
৩:২২
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৪ মাক ১.১২–১৩

পরভু যী জল িদয়া দী া িনেলক (মাক ১:১০)

শয়তান-অসুর পরভু যী ক পােপর
ফা ত ফেলবার চ া কিরেলক

(মিথ ৪:১২-১৭; লূক ৪:১৪, ১৫)
১২ ইঁয়ার পাছত যী ক ঈ েরর আ া চালনা কির িনয়া গইেলক

িনধুয়া পাথারত। ১৩আর ওেটেকানা যী চি শ িদন থািকেলক।*

*১:১৩ িযহূদী মানিষলার বােদ ৪০ না ার পুণ। ভাববাদী মািশর
সমায় িযহূদী বংশ ৪০ বছর িনধুয়া পাথারত ঘুিরয়া বড়াইেলক। এ ংকির
ঈ র উমারলাক পরী া কিরেলক ( দখ: ি তীয় িববরণ ৮:২-৩)।
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মাক ১.১৪–১৫ ৫

িক ক শয়তান-অসুর যী ক নানা নাকান পােপর ফা ত ফেলবার
চ া কিরেলক।# ঐ িনধুয়া পাথারত জংিল জীব-জ ও আিছেলক
িক ক েগর দূতলা যী র যতন কিরর নািগেলক।

যী ভাল খবরটার পরচার কিরেলক
(মিথ ৪:১২-১৭; লূক ৪:১৪, ১৫)

১৪ পাছত য লা যাহন জলখানাত বি হইেলক, স লা যী
গালীল েদশত আিসেলক। ওেটেকানা ঈ েরর দওয়া ভাল খবর
নানান জাগাত ঢালাই িদবার নািগেলক। ১৫ উঁয়ায় কইেলক য,
“ঈ র যই সমায়টা িঠক কিরেচ, ঐ সমায়টা হয়া গইেচ। উঁয়ার
রাইজ * বগলা-বগিল আিসেচ! তামরালা পােপর ঘাটা থািক মন
িফরান আর ভাল খবরটা িব াস কেরা।”

*১:১৫ ঈ র তা এই িনয়ার িস ন কতা আর মূল রাজা। িক ক উঁয়াক
না মািনয়া আমরা মানিষ পােপর ঘাটাত যাই। িযহূদী পুরানা শা রত ঈ র
িনেজর উে শ জানাইেলক য, মানিষর পােপর কামাই দূর কিরয়া, এক
িদন উঁয়ায় রাজা িহসােব সৗগ িনয়ার উপরাত ভাল শাসন কিরেব। পরভু
যী ঈ েরর শাসন িনয়াত আিনেচ। যায় যায় যী ক মািন নয়, ঈ েরর
শাসন ীকার কের, আর উমরা ঈ েরর রাইজ ত সাে গইেচ।
#১:১৩ দখ: ই ীয় ২:১৮; ৪:১৫
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৬ মাক ১.১৬–২১

পরভু যী পইলা চাইরজন চলা বানাইেলক
(মিথ ৪:১২-২২; লূক ৫:১-১১)

১৬এক িদন যী গালীল সাগেরর পার িদয়া বেড়বার ধিরেলক
আর উঁয়ায় দিখর পাইেলক িশেমান* আর িশেমােনর ভাই আি য়,
সাগরত জাল ফেলয়া মাছ ধিরর নাগেচ। উমরা মাছুয়া আিছেলক।
১৭ উমাক দিখয়া যী কইেলক, “বােহ, তামরা মার এেটেকানা
আইেসা! তামরা আেগাত মাছ মািরয়া আিনবার ধিরেলন; এলা হােত
মুই তামাক ঈ েরর ঘাটাত মানিষক আিনবার িশখাম।” ১৮আর
স লায় উমরা জাল ফেল থুইয়া যী র পাছত আিসেলক।
১৯ খােনক দূর যাবার পাছত িসবিদেয়র ই বটাক, যােকাব

আর যাহনক দিখর পাইেলক। উমরা একখান নাওেয়াত বিসয়া
জাল িসলাই কিরর ধরেচ। ২০আর যী উমারলাক দিখেত কােলই
ডেকয়া কইেলক, “ তামরা মার এেটেকানা আইেসা।” আর স লা
উমরা উমারলার বাপক কামলার নগত নাওেয়াত থুইয়া যী র পােছ
পােছ চিল গইেলক।

পরভু যী অপেদবতা খ দাইেলক
(লূক ৪:৩১-৩৭)

২১ ইঁয়ার পাছত যী আর উঁয়ার চলালা কফরনাহূম গ ত
গইেলক।* আর িযহূদী িনয়েমর িজরােনর িদনত যী সমাজ ঘরত

*১:১৬ মােকর ৩:১৬ হােত জালুয়া িশেমােনর আেরক নাম িপতর কয়া
ডকা হইেলক। আর অইন একজন চলার নাম মৗলবাদী িশেমান।
*১:২১ গালীল সাগেরর উ র পােক কফরনাহূম গ ।
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মাক ১.২২–৩১ ৭

যায়া িশ া িদবার ধিরেলক। ২২এই িশ া িনয়া সৗগ মানিষলা
অচানক হইেলক, ক েননা উঁয়ায় ধম র নাকান িশ া না দয়।
উঁয়ায় ঈ েরর অিধকার পাওয়া মানিষর নাকান িশ া দয়।
২৩অচমকায় ঐ সমাজ ঘরত একটা অপেদবতা ধরা মানিষ

আিসেলক। ২৪আর অপেদবতাটা যী ক দিখয়া িচিকিরয়া কবার
নািগেলক, “হঁ া বােহ! মার নগত তামার কী দরকার, কন তা,
নাসরেতর যী ? তামরা কী হামারলাক সবনাশ কিরর আইসেচন?
মুই জানং তামরা কায়, তামরা তা ঈ েরর সই পিব মানিষ,
ঈ েরর আপন জন।”
২৫ যী স লা অপেদবতাটাক দাবেরয়া কইেলক, “চুপ কির রঃ,

আর উঁয়ার িভিতরা থািক তুই িবিরয়া যা।” ২৬আর উঁয়ায় এেকবাের
িচিকিরয়া গাও মাচেড়য়া িবিরয়া গইেলক।
২৭এই দিখয়া মানিষলা অচানক হয়া িনেজর মানিষর মাঝত

ফুসুর-ফাসার কিরবার নািগেলক, “আের এইটা কী ব পার? এই
নয়া িশ ার এত মতা! অপেদবতাও উঁয়ার কতা িনর বা হয়!”
২৮আর এই নাকান কির যী র কতা খুব পচ কির গালীল েদশত
ছড়া-ছিড় হয়া পিড়েলক।

যী অসুিকয়া মানিষক ভাল কিরেলক
(মিথ ৮:১৪-১৭; লূক ৪:৩৮-৪১)

২৯ সমাজ ঘর হােত িবিরয়া যােকাব আর যাহনক িনয়া যী
িশেমান আর আি য়-এর বািড়ত গইেলক। ৩০ িশেমােনর শ িড়
রত ভুিগয়া চাংড়াত িতয়া আেছ, আর যী আইসেত কােলই

উয়ঁাক েরর কতা কইেলক। ৩১ যী উঁয়ার ট যায়া হাত ধির
তুিলেলক। স লা কী হইেলক? উঁয়ার র স লায় স লায় পােল
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৮ মাক ১.৩২–৩৯

গইেলক, আর উঁয়ায় উমারলার বােদ খাবােরর জাগাড় কিরবার
নািগেলক।
৩২ঐ িদন য লা বলা ডুিবয়া িজরােনর িদন চিল গইেলক,
স লা ওেটকার মানিষলা সৗগ অসুিকয়া আর অপেদবতা ধরা
মানিষলাক যী র ট আিনেলক। ৩৩ বািড়র আগপােক খালান
বািড়ত, কফরনাহূেমর ম া মানিষ আিসয়া হােটর নাকান িভড়
কিরেলক। ৩৪ যী নানা ঢেকর অসুিকয়া মানিষক ভাল কিরেলক।
অপেদবতা ধরা মানিষলার িভিতরা থািক ঐ াক খ দাইেলক।
িক ক ঐ াক কতা কবার িদেলক না, ক েননা উমরা জােন উঁয়ায়
কায়।

যী গালীল েদশত পরচার কিরেলক
(লূক ৪:৪২-৪৪)

৩৫ পােছর িদন খুব ভার সাকােল যী িনন থািক উিঠয়া িনধুয়া
পাথারত যায়া পারথনা কিরবার নািগেলক। ৩৬ িশেমান আর উয়ঁার
স ীলা যী ক চাে বার নািগেলক। ৩৭ চাে য়া য লা পাইেলক,
স লা যী ক কইেলক, “ , সগায় তামাক চাে বার ধরেচ।”
৩৮ যী উমারলাক কইেলক, “হােটা, হামরালা বগলা-বগিল
গরামলাত যাই, ওেটেকানাও যােত মুই পরচার কিরর পাং। এই
বােদই তা মুই আইসেচাং।” ৩৯এই নাকান কির যী গালীল
েদেশর সমাজ ঘরলাত পরচার কিরয়া, মানিষর িভতরা হােত

অপেদবতালাক খ েদয়া, ঘুির বেড়বার নািগেলক।
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মাক ১.৪০–৪৫ ৯

যী একটা গীক ভাল কিরয়া ি কিরেলক
(মিথ ৮:১-৪; লূক ৫:১২-১৬)

৪০এমন সমায় একটা কু গী যী র ট আিসয়া হাংকুরা পািড়
িমনিত কির কবার নািগেলক, “ও বােহ যী , তামরা ই া কিরেল
মাক ি কিরয়া ভাল কিরর পান।”
৪১এই কতা িনয়া মানিষটার বােদ যী র খুব মায়া হইেলক।

যী হাত বােড়য়া অ ি গীটাক নািরয়া কইেলক, “মুই এইটায়
চাং। তুই ি হয়া যা।” ৪২ স লায় কু রাগ ছািড় গইেলক আর
মানিষটা ি হইেলক।
৪৩–৪৪ যী কুম িদয়া কইেলক, “এই ঘটনাটা কােঙােক কবু না।

তুই খািল বামেনাক যায়া দহাখান দখাও য তার অসুক ভাল
হয়া গইেচ। আর মহাপু ষ মািশর িনয়ম মেত কু রাগ হােত
ভাল হইেল, যই া পুজা করার দরকার,# সই া কেরক। ইয়ােত
সমােজর মানিষ জািনর পাইেব তুই ি হয়া গইিচস।” এই কতালা
কয়া যী উঁয়াক িবদায় কিরেলক।
৪৫ মানিষটা িক ক এই ঘটনাটা ম া মানিষক কয়া বেরবার

ধিরেলক। এই বােদ িভড়টা আেরা এমন বািড় গইেলক য, যী
কানও গ ত খালা- মলা কির বেড়র পাইেলক না। খািল িনধুয়া
পাথারত থািকর নািগেলক, িক ক ওেটেকানাও চাইেরা পাক হােত
মানিষ আিসর ধিরেলক।

#১.৪৩-৪৪ দখ: লিবয়-এর বই ১৪:২-৩২
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১০ মাক ২.১–৭

যী র পাপ মা কিরর অিধকার আেছ
(মিথ ৯:১-৮; লূক ৫:১৭-২৬)

২ ১কয় িদন পােছাত যী কফরনাহূম গ ত িফিরয়া আিসেলক,
আর ওেটকার মানিষ জািনর পাইেলক উঁয়ায় ঘরত আেছ।*

২ স লা ওেটেকানা এতলা মানিষ একেট হইেলক য, ঘর ঠাষাঠাষী
হয়াও য়ারতও জাগা ধের না। আর যী উমারলাক ঈ েরর কতা
পরচার কিরর ধরেচ।
৩ঐ সমায় এক দল মানিষ আিসর ধরেচ। উঁয়াের মাঝত চাইরজন

মানিষ একটা নুলা গীক ওেটেকানা দািগলাত কিরয়া উিবয়া
আিনর ধরেচ। ৪–৫ িক ক িভেড়র বােদ গীটাক যী র ট িনিগবার
পাইেলক না। আর যী যই ঘরত বিসয়া আেছ, সই ঘেরর চাল
ফাকা কিরয়া নুলা গীটাক দািগলা সুদায় যী র ট নােময়া িদেলক।
উমারলার এই নাকান িব াস িছেলক য গীটাক যী র ট

িনগাইেল ভাল হইেব। এই দিখয়া গীটাক যী কইেলক, “বাউ,
তার তামান পাপ মা করা হইল।”
৬ ওেটেকানা কয়জন ধম িক ক বিসয়া আেছ। উমরা মেন মেন

ভািববার নাগেচ, ৭ “আের! মানিষটা এই নাকান কতা ক েন কবার
ধরেচ? উঁয়ায় তা ঈ েরর িন া কের! ঈ র ছারা কােঙা কী পাপ
মা কিরবার পায়?”

*২:১ যী য লায় কফরনা মত আিসেলক, হবার পায় স লায় িশেমান
িপতেরর বািড়ত আিছেলক ( দখ: মাক ১:২৯)।
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মাক ২.৮–১০ ১১

নুলা গীটাক দািগলা সুদায় যী র ট নােময়া িদেলক (মাক
২:৪-৫)

৮ উমরা যই া কতা মেন মেন ভািবর ধরেচ, সই া কতা যী
সােথ সােথ অ রত বুিঝর পাইেলক। উমারলাক পুিছেলক, “এই
নাকান কতা ক েন ভািবর নাগেচন? ৯–১০ মুই যিদ কঙ ‘ তার পাপ
মা করা হইেলক’, এই কামটা হয় কী নাহয় দিখর পাইেবন না।

িক ক নুলা িগটা হািটবার পায় না। মুই যিদ উয়াক হািটবার কঙ,
আর উয়ায় স লায় স লায় হােট, তাইেল ইয়ােত বুিঝর পাইেবন
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১২ মাক ২.১১–১৪

মুইেয় বাছাই করা মানিষটা*। এই বােদ, িনয়াত পাপ মা কিরবার
অিধকার মাের আেছ।”
১১ স লা যী কী কিরেলক? গীটার িভিত ঘুির দিখয়া কইল,

“বাউ ওেঠক! তার দািগলা তুিলয়া তুই বািড় চিল যা।”
১২ স লায় স লায় মানিষটা সগাের চখুর আগত খাড়া হয়া দািগলা

তুিলয়া বায়রাত চিল গইেলক। সগায় অচানক হয়া কইেলক,
“হামরা এই নাকান ঘটনা কানও িদন দিখ নাই!” এইটা কইেত
কইেত ঈ েরর মিহমা কিরেলক।

যী লিবক ডকাইেলক
(মিথ ৯:৯-১৩; লূক ৫:২৭-৩২)

১৩ পাছত যী গালীল সাগেরর পােরাত আেরা গইেলক। স লা
ওেটেকানা ম া মানিষ হইল আর উঁয়ায় উমারলাক িশ া িদবার
নািগেলক। ১৪ হািট যাইেত যাইেত দিখেলক আলেফেয়র একটা
বটা আেছ। উঁয়ায় মাসুল* আদায়কারীর ঘরত বিসয়া আেছ,
ক েননা উঁয়ায় একজন মাসুল আদায়কারী। উঁয়ার নাম লিব। যী
উঁয়াক কইেলক, “তুই মার এেটেকানা আয়, আর মার চলা হ।”
আর স লায় স লায় লিব উিঠয়া যায়া চলা হইেলক।

*২:৯-১০ “বাছাই করা মানিষটা” - যী িনজক নাম িদেচ “মানিষর বটা,”
ক েননা িযহূদী মানিষলা একটা িবেশষ মানিষর বােদ বাে বার ধিরেলক।
ভাববাদী দািনেয়ল এই মানিষর সমে কইেচ ( দেখা দািনেয়ল ৭:১৩-
১৪)। এই িবেশষ মানিষটা হইেলক ঈ েরর “বাছাই করা”, উঁয়ায় যী ।
(আেরা দেখা: যাহন ৫:২৭; ৬:২৭; িরত ৭:৫৬)
*২.১৪ মাসুল মােন, খাজনা।
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মাক ২.১৫–২০ ১৩
১৫ পাছত যী আর উঁয়ার চলালা লিবর বািড়ত খাওয়া-দাওয়া

কিরর বিসেলক। আর ওেটেকানা ম া মাসুল আদায়কারী আর
অইন নাকান বয়া নজের দখা মানিষলার নগত খাবার ধরেচ।
ক েননা এই নাকােনর মানিষলা যী ক ভিজেলক।
১৬এই দিখয়া অইন মানিষলা, যায় যায় ফরীশী দেলর ধম ,

উমরা পুিছেলক যী র চলালাক, “আের! যী মাসুল আদায়কারী
আর বয়া মানিষর নগত খাওয়া-দাওয়া কের ক েন?”
১৭এই কতাটা যী িনর পায়া উমারলাক কইেলক য, “ভাল

মানিষর ডা ােরর দরকার নাই। যায় গী, যায় অসুিকয়া, উমাের
ডা ােরর দরকার আেছ। মুই সাধু মানিষক ডেকবার আইসং নাই।
মুই পাপী মানিষক ডেকবার বােদ আইসেচাং।”

ফরীশী দেলর িশ ার চায়া পরভু যী র িশ া আসল
(মিথ ৯:১৪-১৭; লূক ৫:৩৩-৩৯)

১৮এক সমায় দী াদাতা যাহেনর চলালা আর ফরীশীলা উপাস
কিরর ধিরেলক। এই দিখয়া কয়জন মানিষ আিসয়া যী ক পুিছেলক
য, “ যাহেনর চলালা আর ফরীশীলার চলালা তা উপাস কের,
িক ক তামার চলালা উপাস কের না ক েন?”
১৯ স লা যী উমারলাক কইেলক য,
“বর নগত থািকেত, বরযা ী উপাস কিরর পায় কী? বর নগত

থািকেত উমরা উপাস কিরর পায় না। উমরা আন কিরেব।
২০ িক ক এমন এক িদন আিসেব য লা বরক িনয়া যাওয়া হইেব,
আর স লা বরযা ীলা উপাস কিরেব।
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১৪ মাক ২.২১–২৩

চামড়ার ঝালা

২১ “কােঙায় বুড়া জামাত নয়া কাপেড়র তািল দয় না। যিদ দয়
ধুবার পাছত নয়া তািলটা টান ধিরয়া ছাট হয়া যাইেব, আর ইয়ােত
িছঁড়া জাগাখান আেরা ওসার হইেব।”

২২ “ সই নাকান, বুড়া চামড়ার ঝালাত কােঙায় টাটকা আং েরর
রস থায় না। যিদ থায় স লা টাটকা রস পিচয়া রস বািড় যায়া
অ েত ঝালা িছঁিড় যায়। ইয়ােত ঝালা আর রস ইটায় ন হয়।
সই বােদ টাটকা রস নয়া ঝালাত থুবার নােগ।”*

যী পিব িজরােনর িদেনর মািলক
(মিথ ১২:১-১৪; লূক ৬:১-৫)

২৩এক িদন, িযহূদী িনয়েমর িজরােনর িদনত, যী আর উঁয়ার
চলালা ডাবিরর মািঝলা িদয়া যাবার ধিরেলক। যাইেত যাইেত,

*২:২২ যী বুিঝয়া িদেলক, উঁয়ার িশ া হইল নয়া িনয়ম, নয়া িশ া। আর
ফরীশীলার িশ া অেনক িদেনর পুরানা। নয়া িনয়মটা হন কিরর নািগেব,
আর পুরানা িনয়মটা বাদ িদবার নািগেব।
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মাক ২.২৪–৩.২ ১৫

চলালা খাবার বােদ িশষ িছঁিড়বার নািগেলক। ২৪এই দিখয়া
ফরীশীলা যী ক কইেলক য, “ধেমর বিনয়ম কিরয়া, পিব
িজরােনর িদেন যই া করা উিচত নঁায়ায়, তামার চলালা সই ায়
ক েন কিরর ধরেচ?”
২৫–২৬ যী স লা উমারলাক কইেলক য,
“এইটা কী তামরা শা রত পেড়ন নাই? অিবয়াথর নােমর

একজন য লা মহাপি ত আিছেলক, স লা চৗ ি র মহারাজা
দায়ূদক একবার ভাগ নািগিছল। স লা ঈ েরর বািড়ত সাে য়া
মহারাজা দায়ূদ কী কিরেলক? ঈ েরর বািড়টার য পিব িট
আিছেলক, সই িট বামন ছাড়া কােরাও খাবার িনয়ম আিছেলক
না। িক ক দায়ূদ ঐ িট িনয়া িনেজ খাইেলক, উঁয়ার স ীলােকা
খাবার িদেলক।#
২৭ “এই দিখয়া হামরা জািনর পাই য, িজরােনর িদেনর সবা

কিরর বােদ মানিষর িস ন হয় নাই। মানিষক আ বাদ িদবার
বােদ তা িজরােনর িদেনর িস ন হইেচ। ২৮আর মুইেয় তা
হইলুং িজরােনর িদেনর মািলক, সই বাছাই করা মানিষটা।”#

৩ ১ হা ার পিব িজরােনর িদেন যী িযহূদী সমাজ ঘরত
আিসেলক আর ওেটেকানা ম া মানিষ হইেলক। উমারলার

মাঝত একটা মানিষ আিছেলক যার এক হাত িখ গইেচ। ২ িক ক
ফরীশীলা দাষ িদবার বােদ যী ক ভাল কির নজর িদবার ধিরেলক।

#২:২৫-২৬ দখ: ১ শমুেয়ল ২১:১-৬
#২:২৮ বাছাই করা মানিষটার সমে , দখ: মাক ২:১০-এর তলত।
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১৬ মাক ৩.৩–৮

পিব িজরােনর িদেন যী অসুিকয়া মানিষটাক ভাল কের কী না,
উমরা দিখবার ধিরেলক।*
৩ যী স লা ঐ কান হাতওলা মানিষটাক কইেলক, “তুই সগাের

আেগাত আিসয়া খাড়া হ।” ৪ মানিষটা য লা আিসয়া খাড়া হইেলক,
যী ফরীশীলাক পুিছেলক, “ মািশর িনয়ম কানুনত কী নখা আেছ?
পিব িজরােনর িদনটা িকেসর বােদ? ভাল কামাই না বয়া কামাই
কিরর বােদ? জীউ বে বার, না মাির ফেলবার বােদ?” িক ক
ফরীশীলা কানও উ র িদেলক না।
৫ যী ফরীশীলার এই নাকান কঠুর িহয়া দিখয়া ঃখ পাইেলক।
গাসা হয়া চখু পােকয়া চাইেরা পােক দিখয়া ঐ মানিষটাক কইেলক,
“ তার হাত বােড়য়া দ।”
মানিষটা কী কিরেলক? উঁয়ার কান হাত বােড় িদেলক, আর

এেকবাের ভাল হয়া গইেলক!
৬এই ঘটনা দখেত কােল ফরীশীর ঘর সমাজ ঘেরর িভিতরা

হােত বায়রা চিল গইেলক। আর স লায় স লায় যী ক ক ংকির
মাির ফলা যায়, উমরা ইঁয়ার একটা ফি কিরর নািগেলক। গালীল
জাগাত িযহূদীর রাজা আিছেলক হেরাদ। [ফরীশীর ঘর আর এই
হেরাদ রাজার মানিষলার মই ত শ য়ািম আিছেলক,] তােঙা
একেট হয়া উমরা যী ক মাির ফলার ফি কিরর নািগেলক।

যী র পােছ পােছ ম া মানিষর ঢ
৭–৮ ইঁয়ার পাছত িভড় থািক যী উঁয়ার চলালাক নগত িনয়া

সাগেরর বগলত গইেলক। িক ক ওেটেকানাও উঁয়ার পােছ পােছ

*৩:২ মািশর িনয়ম কানুেন পিব িজরােনর িদেন কান কাম করা
যাইেব না ( দেখা: যা া বই ২০:৮-১১)। ফরীশীলা ভািববার ধিরেলক
য অসুিকয়া মানিষক ভাল কিরেল ঐ িনয়মটা ভািঙয়া ফলাইেব।
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মাক ৩.৯–১৬ ১৭

ম া মানিষ আিসেলক। ক েননা যী য ভাল কাম কিরর ধরেচ,
এই নামটা চাইেরা পােক ছিড় গইেচ। নানান জাগা হােত, ভাই া
মানিষ আিসেলক। কােট হােত আিসেলক? আিসেলক গালীল আর
িযহূিদয়া েদশ হােত, িয শােলম, ইেদাম, যদন নদীর ওপার থািক,
আর সার, সীেদান, নানান জাগা হােত।
৯ ঠাসা-ঠািস িভেড়র বােদ যী উঁয়ার চলালাক কইেলক একখান
ছাট নাও িঠক কির থুবার, মানিষর িভড় যােত উঁয়ার দহার উপরাত
না পেড়। ১০ যী ম া গীক ভাল কিরেচ, এই বােদ অসুিকয়া
মানিষলা িভেড়র ঠাসা-ঠািসেত উঁয়াক নািড়বার চ া কিরর ধরেচ।
১১ য লায় কানও অপেদবতা ধরা মানিষ যী ক দিখেচ, স লায়
এই নাকান হইেলক য, উঁয়ায় যী র ঠ ােঙর ওেটেকানা পিড়য়া,
িচিকিরয়া কবার ধিরেলক, “তুইেয় ঈ েরর বটা!” ১২ িক ক যী
স লা কী কিরেলক? উঁয়ায় অপেদবতালাক দাবেরয়া কইেলক,
উঁয়ায় য ঈ েরর বটা, এই কতাটা যােত কােঙােক না কয়।

যী বােরাজন অিধকার পাওয়া খবিরয়াক বাছাই কিরেলক
(মিথ ১০:১-৪; লূক ৬:১২-১৬)

১৩ ইঁয়ার পাছত যী পাহােড়র উপরাত আিসেলক আর উঁয়ায়
উঁয়ার িনেজর মন মতন কতুলা মানিষক ডেক িনেলক, আর উমরা
আিসেলক। ১৪–১৫ স লা উমারলার মাঝত বােরাজনক অিধকার
পাওয়া খবিরয়া িঠক কিরেলক, উমরা য েন যী র নগত থােক, আর
অপেদবতা ছােড়বার মতা িদয়া পরচার কিরবার বােদ উমারলাক
প েঠবার পায়। ১৬ উঁয়ায় য বােরাজনক িঠক কিরেলক, উমারলার
নাম হইেলক:
িশেমান (যী যাক নাম িদেলক “িপতর”, যার মােন “িশল”);
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১৮ মাক ৩.১৭–২৫
১৭ িসবিদেয়র ইটা বটা, যােকাব আর যাহন, উমারলার নাম

িদেলক “ বায়ােনিগস”, যার মােন, “ ম েঘর আওয়ােজর
বটা” (কারন উমারলার ভাব এই নাকান);

১৮আি য়, িফিলপ, বথলময়, মিথ, থামাস, আলেফেয়র বটা
যােকাব, থে য়, মৗলবাদী িশেমান,

১৯আর একজন আিছেলক যুদাস ই ািরেয়াৎ, যায় পাছত যী ক
শ র হাতত িদেলক।

িনেজর মানিষলা আর ধম লা যী র িব ত
(মিথ ১২:২২-৩২; লূক ১১:১৪-২৩; ১২:১০)

২০এক িদন যী একটা বািড়ত সা াইেলক। স লা ওেটেকানা
এতলা মানিষ জেড়া হইেলক য, যী আর উঁয়ার চলালা খাবাের
সমায় পাইেলক না। ২১এই খবরটা যী র বািড়র মানিষ িনর পায়া
উঁয়াক িনয়া যাবার আিসেলক। উমরা মানিষক কবার নািগেলক য
যী বাধ হারা হয়া গইেচ।
২২আেরা সই সমায় িয শােলম গ থািক কতুলা ধম

আিসয়া উমরা দাষ িদবার নািগেলক য, যী ক অপেদবতার রাজা
বলসবুল-অসুর ধরেচ! আর অসুেরর মতা িদয়া অপেদবতাক
খ দায়।
২৩ যী স লা ধম লাক ডেকয়া গে র নাকান কির কইেলক
য,

“এইটা ক ংকির হবার পায়? িনেজই অসুর িনেজেকই কী
খ দায়? ২৪ কানও রাইজ যিদ খ -খ ভাগ হয়া যায়, সই
রাইজ টা িটিকর না পায়। ২৫ কানও সংসারত য দন-ঝগড়া
নােগ, ঝগড়া কির বগল হয়া যায়, তাইেল সই পিরবারত ভাঙন
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মাক ৩.২৬–৩৪ ১৯

দখা িদেবই। ২৬আর অসুর যিদ উঁয়ার িনেজর মতার িব ে
ভা ন ধরায়, তায় িটিকর পাইেব না। শ ষ হয়া যাইেবই।
২৭ “অসুর হয় একজন শি শািল মানিষর নাকান। উঁয়ার বািড়ত
সাে য়া উঁয়াক বাি না থায়া পয কােঙা মাল প িনয়া যাবার
পাইেব না। িক ক উঁয়াক বাি য়া মাল প িনয়া যাবার পাইেব।
২৮ “মুই তামারলাক সচাং কির কং, মানিষর সৗগ পাপ, তামান

িন া, মা করা হইেব। ২৯ িক ক পিব আ ার িব ে িন া
কিরেল, কানও িদনও মা করা হবার নঁায়ায়। সই িন ার পাপ
িচরকাল ধির থািকেব।”
৩০ যী এই কতাটা কইেলক কারন ধম লা কবার নাগেচ য

উঁয়াক অপেদবতা ধরেচ।

যী র আসল সংসার
(মিথ ১২:৪৬-৫০; লূক ৮:১৯-২১)

৩১ ইঁয়ার পাছত যী র মাও আর ভাইলা ঐ বািড়র ওেটেকানা
আিসেলক। আর উঁয়াক ডেকবার বােদ একজনাক প ঠাইেলক।
৩২ স লা যীশ যেটেকানা বিসয়া আিছেলক ওেটেকানা ম া মানিষ
আিছেলক, যী র চাইেরা পােক বিসয়া। উমরা যী ক কইেলক য,
“ তার মাও ভাইলা* বায়রাত তাক ডেকবার ধরেচ।”
৩৩ স লা যী উমারলাক কইেলক য, “কায় মার মাও? কায়
মার ভাইলা?” ৩৪আর ওইেট যই মানিষলা বিসয়া আিছেলক,
উমারলার চাইেরা পােক দিখয়া কইেলক য, “ দেখন! ইমরায়

*৩:৩২ “ভাইলা”:- কানও কানও ীক পা ুিলিপত “ভাইলা আর
বইিনলা” এই কতা নখা আেছ।
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২০ মাক ৩.৩৫–৪.৮

মার মাও! ইমরায় মার ভাই! ৩৫ যায় যায় ঈ েরর ই া পালন
কের, উমরায় মার ভাই, বইিন, মাও।”

িবচন িছটার গ
(মিথ ১৩:১-৯; লূক ৮:৪-৮)

৪ ১ যী আেরা গালীল সাগেরর পারত যায়া মানিষলাক িশ া
িদবার কিরেলক, আর ওেটেকানা ম া মানিষ হইেলক।

িভেড়র বােদ মানিষলাক ডা াত থুইয়া যী জেলর উপরত একখান
নাওেয়াত চিড়য়া বিসেলক। ২ ভাই া িবষেয়র উপরাত গে র
নাকান কির িশ া িদবার নািগেলক।

৩ “ শােনা! এক জন চাষা ভুঁইয়ত িবচন িছিটবার গইেলক।
৪ িবচন িছটাইেত িছটাইেত কতুলা িবচন ঘাটার বগেলাত
পিড়েলক, আর সই া পিখ খায়া িনেলক। ৫কতুলা িবচন
পিড়েলক িশলবািড়র ভুঁইয়ত আর মািট বশী িনচত না থাকােত
পচপচ কির গােজয়া উিঠেলক। ৬ িশপা ভাল কির না হবার বােদ,
বলা উিঠয়া িবচন গচ লা ঝমিড় যায়া মির গইেলক বলার
ঝালাত। ৭আেরা কতুলা িবচন পিড়েলক কাটােঝােপর মাঝত,
আর কাটােঝাপ বািড়য়া ঐ া িচিপ ধিরেলক। ঐ গচ লা বড় হবার
পাইেলক না; ফেলােনা হইেলক না।
৮ তার পাছত আেরা কতুলা িবচন পিড়েলক ভাল ভুঁইয়ত। ভাল

ভুঁইয়ত যই া পিড়েচ, সই া তা বড় হয়া ফসল ফিলেলক।
ফসল কািট আিনয়া দিখেলক য কানও ভুঁইয়ত হইেচ দশ মন,
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মাক ৪.৯–১২ ২১

আর কানও ভুঁইয়ত হইেচ িবশ মন, আর সগাের থািক যই া
ভাল ভুঁই, সই াত হইেচ িতিরশ মন, যার তুলনা করা যায় না।*”
৯ গে র শ ষত যী কইেলক, “যিদ কােঙােরা িনবার মন

আেছ, তাইেল উমরা নুক!”

গ কবার উে শ
(মিথ ১৯:২০-২৮; লূক ৮:৯-১৫)

১০ িভড় কিময়া যাওয়ার পাছত কয়জন মানিষ আর বােরাজন চলা
যী ক পুিছেলক, “গ টার মােন কী?” ১১ যী উমারলাক উ র
িদেলক,

“ঈ েরর রাইেজ র নুিক থাকা িবষয়লা তামারলাক জােন
দওয়া হইেচ। িক ক অইন মানিষলাক এই নাকান গ িদয়া
কওয়া হয়। ১২ যােত,
‘উমরা দিখেব িক ক ভাব বুিঝর পাইেব না,

উমরা িনেব িক ক মােন বুিঝর পাইেব না।
ইয়ােত উমরা ঈ েরর পােক ঘুির আিসর না পায়

আর উমারলার পাপ মা করা যায় না।’#”

*৪:৮ ই হাজার বছেরর আগত িযহূদী মানিষ এই নাকান কির ফসল
িহসাব কিরেচ - িতিরশ ন, ষাইট ন, িক ক সগাের থািক ভাল ভুঁইয়ত
হইেলক একশ ন যার তুলনা করা যায় না।
#৪:১২ দখ: িযশাইয় ৬:৯-১০
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২২ মাক ৪.১৩–২০

িবচন িছটার গে র মােন কী?
(মিথ ১৩:১৮-২৩; লূক ৮:১১-২৮)

১৩ ইঁয়ার পাছত যী উমারলাক পুিছেলক য,
“ তামরালা এই গ টার মােন বুিঝেচন কী না? না বুিঝেল
দাসরা গে র মােন ক ংকির বুিঝর পাইেবন?
১৪ িবচন হইেলক ঈ েরর বাইক । আর িবচন িছটাইয়াটা

হইেলক ঈ েরর বাইক পরচার করাইয়া।
১৫কতুলা িবচন ঘাটার বগলত পিড়েচ। ইঁয়ার মােন হইেলক
সই া মানিষ যই ার িভিতরাত ঈ েরর বাইক গািড়য়া দওয়া
যায়। িক ক শানার নগেত নগেত শয়তান-অসুরটা উমারলার
অ র হােত সই বাইক উখিড় ফলায়।
১৬আর কতুলা িবচন িশলা ভুঁইয়ত পিড়েচ। এই িশলা ভুঁইেয়র

মােন যায় বাইক পায়া আনে র নগত বাইক টা মািন িনেলক।
১৭ িক ক উঁয়ার িশপা মািটর বশী তলাত না যায়া অ িদন িথর
থােক। বাইক মািন িনবার বােদ নানা নাকান ঃখ-ক আর না না
আইেস। ইয়ােত উঁয়ায় পচপেচ ঈ েরর পিত িব াস হাের ফলায়।
১৮আর কতুলা িবচন কাটােঝাপত পিড়েচ। কাটােঝাপত পিড়

থাকা িবচেনর মােন হইেলক যায় বাইক টা িনেচ। ১৯ িক ক
সংসােরর িচ া-ভাবনা, টাকা-পাইসার মায়ােমাহ, নানা নাকান
হািবলাস মনত ধিরয়া ঐ া কাটােঝােপর নাকান কির িবচন-গচক
িচিপয়া ধের। তার বােদ িবচেনর গচ বািড়য়া উিঠবার না পায়।
২০ শ ষত আেরা িকছু িবচন ভাল ভুঁইয়ত পিড়েচ। তার মােন

যায় যায় বাইক পায়া মািন নয়। মািন িনয়া কােঙা দয় ভাই া
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মাক ৪.২১–২৭ ২৩

ফল, আর কােঙা দয় আেরা ভাই া। আর কােঙা দয় এত ফল
য তুলনা করা যায় না, সগাের চাইেতও ভাল!”

যী র গাপন িশ ালা িবর কিরর বােদ
(লূক ৮:১৬-১৮)

২১ যী আেরা কইেলক য,
“কােঙা কী গচা েলয়া ডিল িদয়া ঢািকয়া থায়? বা চাংরার

তলাত থায়? গচা তা ঠগার উপরাত থুবার নােগ। ঠগার উপরাত
লায় কী না? ২২ কানও িজিনস যিদ নুিকয়া থাওয়া হয়, তাইেল
সইটা িবর কিরর বােদ। আর কানও িজিনস যিদ ঢাকা িদয়া
থাওয়া হয়, সইটা ঢাকা উিদিলবার বােদ। ২৩ যিদ কােঙােরা
িনবার মন আেছ, তাইেল উমরা নুক!
২৪ “ভাল কির শােনা এই কতাটা! তামার যই নাকান কির

বুিঝবার মন আেছ, ঐ নাকান কির বুিঝ দওয়া হইেব। বশী ভাল
কির বুিঝ দওয়া হইেব।* ২৫ যার বুিঝবার মন আেছ, উঁয়াক আেরা
বুিঝর িদবার নািগেব, িক ক যার বুিঝবার মন নাই, উঁয়ার মন
থািক সৗগলা কািড়-কুিড় নওয়া হইেব।”

বড় হওয়া িবচেনর গ
২৬ যী উমারলাক কইেলক য,
“ঈ েরর রাইজ এই নাকান। একটা মানিষ ভুঁইয়ত িকছু িবচন

িছটাইেলক। ২৭ িবচন িছিট আিসয়া িনন গইেলক। িনন থািক উিঠ
আেরা িনন গইেলক। এ ংকির িদন-রািত কাটাইেলক। আর িবচন

*৪:২৪ ীক ভাষাত এই নাকান কির নখা আেছ: যই নাকান কির তামরা
মািপয়া িদেবন, তামােকা ঐ নাকান কির মািপয়া দওয়া হইেব।
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২৪ মাক ৪.২৮–৩৪

িনেজ িনেজ গােজয়া উিঠেলক। িক ক মানিষটা জািনেলক না য,
িবচন গচ ক ংকির বড় হইেলক। ২৮জিম িনেজ িনেজই চারা
জে য়া সই চারা-গচ বড় হয়া িশষ হইেলক। িশষ পুরাট হয়া
পািক গইেলক। ২৯আর মানিষটা স লা কী কিরেলক? কািচ িনয়া
ফসল কািটর গইেলক। ক েননা ফসল পািক যায়া কািটর সমায়
হয়া গইেচ।”

সইষ া দানার গ
(মিথ ১৩:৩১-৩৫; লূক ১৩:১৮, ১৯)

৩০ যী উমারলাক পুিছেলক য,
“ তামারলাক মুই কী িদয়া ঈ েরর রাইেজ র তুলনা কিরম?

িকেসর গ িদয়া মুই বুঝাইম? ৩১ তাইেল মুই একটা সইষ া
দানার গ কইম। ঈ েরর রাইজ হইেলক এই নাকান, একটা
ছাট সইষ া দানার নাকান। যতুলা সােগর িবিচ আেছ, সগাের
চায়া এইটা ছাট। ৩২ িক ক এইটা বুিনয়া য লা বড় হয়, স লা
দাসরা সােগর চাইেত বড় গচ হয়। আর দখা যায় কী, ইঁয়ার
ঠাইলত পিখও ভাসা বাি য়া রবার পায়।”
৩৩ িভেড়র মানিষলা য ংকির বুিঝর পায়, ওংকির ম া গে র

উপমা িদয়া যী উমারলাক ঈ েরর বাইক নাইেলক। ৩৪ িভড়ত
উঁয়ায় যত বার যত নাকান বাইক কইেচ, গে র উপমা ছাড়া িকছুই
কয় নাই। িক ক গাপেন িনেজর চলালাক তামান কতালা পই-পই
কির বুিঝয়া িদেলক।
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মাক ৪.৩৫–৪১ ২৫

রকার ঘটনা
(মিথ ৮:২৩-২৭; লূক ৮:২২-২৫)

৩৫ যী সই িদন সই ার সমায় উঁয়ার চলালাক কইেলক য,
“চেলা! হামরা সাগেরর ঐ পারত যাই।” ৩৬ তায় চলালা মানিষলাক
ওেটেকানা থুইয়া যী যই নাওখানত বিসয়া আিছেলক সইখানত
উিঠয়া রওনা িদেলক। উমারলার নগত আেরা অইন নাও যাবার
ধিরেলক। ৩৭আর খােনক বােদ খুব রকা উিঠেলক। রকােত
সাগেরর বড় বড় ঢউ নাও-এর উপরাত আছেড় পিড়র নািগেলক।
এিদেকানা নাওখান জেল ভি হয়া যাবার নািগেলক। ৩৮ যী
িক ক নাও-এর পাছ পােক একটা বািলশত িসতান িদয়া িনে াত
আিছেলক। আর এই রকা দিখ হাতাস খায়া চলালা যী ক ডেক
তুিলয়া কইেলক, “ও ! হামরা মির যাবার ধরিচ! তামার কী
কানও িচ া নাই?”
৩৯ স লা যী উিঠয়া রকা আর সাগরক দাবেরয়া কইেলক য,

“থাম! িঝ হ!” আর স লায় স লায় রকা থািময়া, িনঝুম হয়া
গইেলক।
৪০ উঁয়ায় চলালাক কইেলক, “কী র! তামরালা এত ভয়পা রা
ক েন? এলাও কী তামারলার িব াস হয় নাই?”
৪১ চলালা বশী কির ভয় খায়া একজন আর একজনক কবার

নািগেলক, “ইঁয়ায় কায়? আের! বাতাস, সাগরও ইঁয়ার কতা মািনয়া
চেল!”
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২৬ মাক ৫.১–১০

অপেদবতা ধরা মানিষ ভাল হইেলক
(মিথ ৮: ২৮-৩৪; লুক ৮: ২৬-২৯)

৫ ১ গালীল সাগেরর ঐ পারত যায়া, উমরা গরােসনী নােমর
দ শত পংচী গইেলক। ২ যী নাও হােত নামেত কােলই

একটা অপেদবতা ধরা মানিষ কবর বাড়ী থািক িবিরয়া যী র ট
আিসেলক। ৩ উঁয়ায় কবর বাড়ীর ওেটেকানা থােক, আর কানও
িকছু িদয়া উঁয়াক বাি থায়া যায় না। িশেকাল িদয়াও কােঙায়
উঁয়াক বাি বার পায় না। ৪ উঁয়াক ম া বার িশেকাল আর বড়ী
নােগয়া বাি য়া থুবার ধিরেলক। িক ক উঁয়ায় িশেকাল আর বড়ী
িছঁিড়য়া চুরমার কিরেলক। কােঙায় উঁয়াক সামল িদবার পাইেলক
না। ৫ উঁয়ায় িদন রািত পাহাড় হােত পাহাড়, কবর বািড় কবর বািড়,
িচকিরয়া বড়ায়। আর উঁয়ায় িনেজর দহাত িনেজ চাকা িশল িদয়া
কাটািছড়া কিরবার ধিরেলক।
৬ উঁয়ায় দূর থািক যী ক দিখয়া দৗিড় আিসয়া, যী র ঠ ত

হাংকুরা পািড় ভি িদবার নািগেলক।
৭–৮ যী অপেদবতাটাক কইেলক, “মানিষটাক ছািড় িদয়া চিল

যা।”
অপেদবতাটা িক ক জাের জাের িচিকিরয়া কইেলক, “হঁ া বােহ!

মহান ঈ েরর বটা যী ! মার নগত তার দরকার িকেসর? মুই
িভ া চাং, তামরা ঈ েরর নােম িকরা কািট কন, মাক ালা-যাতনা
িদেবন না!”
৯ যী উঁয়াক পুিছেলক, “ তার নাম কী?”
উঁয়ায় উ র িদেলক, “হাজািরয়া। ক েননা, এই মানিষটার

িভিতরাত হামরা হাজার হাজার অপেদবতা আিছ।” ১০অপেদবতালা
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মাক ৫.১১–১৯ ২৭

বাের-বাের কাউলাকািট কিরর নািগেলক, যী যােত উমারলাক ঐ
দ শ থািক খ েদয়া না দয়।
১১ঐ সমায় পাহােড়র বগেলর জাগাখানত একটা েয়ােরর বড়

পাল চেরবার ধিরেলক। ১২অপেদবতালা কাউিলয়া যী ক কইেলক
য, “হামারলাক ঐ েয়ারলার িভিতরাত সাে বার প েঠয়া
দও।”
১৩ যী উমারলাক সাে র িদবার রািজ হইেত কােলই,

অপেদবতালা িবিরয়া েয়ারলার িভিতরাত সা াইেলক। ঐ বােদ
সৗগ েয়াের পাহাড় হােত দৗিড় নািময়া সাগরত ডুিবয়া মিরেলক।
ঐ নাকান কির কম কির ই হাজার েয়ার মিরেলক।
১৪ যায় যায় েয়ার চেরবার ধরেচ, উমরা স লা দৗিড় পােলয়া

যায়া বগলা-বগিল গরামলাত আর গে র মানিষলাক খবর
িদেলক। মানিষলা খবর পায়া কী ঘটনা হইেচ, উমরা দিখবার
বােদ আিসেলক। ১৫ যী র ট আিসয়া দিখেলক যই মানিষটাক
অপেদবতার হাজািরয়া ধরিচেলক, উঁয়ার মাথা ভাল হয়া, কাপড়
িপি য়া, ওেটেকানা বিসয়া আেছ। এই দিখয়া উমরা সগায় ভয়
খাইেলক।
১৬ যায় যায় এই ঘটনাটা দিখেচ উমরা অইন মানিষলাক এইটা

কবার ধরেচ। ১৭ িভেড়র মানিষলা যী ক কাউলা-কাউিল কিরেলক
য, “ তামরা হামার দ শ ছািড়য়া দাসরা জাগা চিল যাও।”
১৮ যী নাওেয়াত উিঠেত কােলই ঐ মানিষটা যাক অপেদবতা

ধরিচেলক, উঁয়ায় যী র নগত যাবার কাউলা-কাউিল কিরেলক।
১৯ িক ক যী উঁয়াক যাবার না িদয়া, এই কয়া িবদায় কিরেলক,
“তুই তার বািড় িফির যা। পরমপরভু তার বােদ কত বড় কাম
কিরেচ, তার উপরাত কত দয়া কিরেচ, এই া তার বািড়র মানিষক
যায়া ক।”
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২৮ মাক ৫.২০–২৭
২০ মানিষটা স লা চিল গইেলক, আর যী উঁয়ার বােদ কত বড়

কাম কিরেচ, ঐ কতা ওেটকার িডকাপিল* এলাকাত কয়া বেড়বার
নািগেলক। এই িনয়া সৗগ মানিষ অচানক হইেলক।

যী একটা মরা চংিড়ক ব াইেলক আর
একজন অসুিকয়া ব ছাওয়াক ভাল কিরেলক

(মিথ ৯:১৮-২৬; লূক ৮:৪০-৫৬)
২১ তার পাছত যী সাগেরর ঐ পার হােত নাওেয়াত কির

এই পারত আিসেলক। স লায় যী র ওেটেকানা ম া মানিষর
িভড় হইেলক। ২২ সই সমায় যায়ীর নােমর একজন সমাজ
পিত ওেটেকানা আিসয়া যী ক দিখয়া উঁয়ার ঠ ত উবুির হয়া
পিড়েলক। ২৩ উঁয়ায় কাউলা-কাউিল কির কইেলক, “ হ দয়াল বাবা!
মার বিটটা মির যাবার নাকান হইেচ! তামরা আইেসা, উঁয়ার
দহাত হাত িদয়া নািড়য়া যাও, ইয়ােত উঁয়ায় বঁািচ যাইেব।”
২৪ স লা যী উঁয়ার নগত চিল গইেলক, আর ম া মানিষ

চাইেরা পােক িভড় কির উমারলার নগত যাবার ধিরেলক। ২৫ িভেড়র
মাঝত একটা বিটছাওয়া আিছেলক, যার বােরা বছর হােত অ
াব অসুক হইিছেলক। ২৬ ম া বদ কিবরােজর ট গইেচ িক ক

উমারলাক িদয়া ালা-যাতনা আেরা বািড় গইেচ। বদ কিবরাজক
টাকা িদেত িদেত ফতুর হয়া গইেচ। কানও উপকার তা হয়
নাই। আেরা কািহল হয়া পিড়েচ। ২৭ যী র কতা িনয়া উঁয়ায়
িভেড়র মইে া হােত যী র পাছ পােক আিসয়া চুপ কির কাপড়খান

*৫:২০ িডকাপিল মােন ঐ এলাকার দশটা গ আিছেলক।
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মাক ৫.২৮–৩৭ ২৯

নািড়েলক।* ২৮ উঁয়ায় মেন মেন িচ া ভাবনা কিরেচ, “যিদ মুই
উঁয়ার কাপড়খানও নািড়র পাং, তাইেল মুই ভাল হয়া যাইম।”
২৯ যী র কাপড়খান নািড়েলক স লায় স লায় উঁয়ার অ াব
ব হয়া গইেলক। উঁয়ায় িনেজ িনেজ বুিঝবার পাইেলক য, উঁয়ার
অসুক ভাল হয়া গইেচ।
৩০ যী স লায় স লায় টর পাইেলক য, উঁয়ার অসুিকয়া

মানিষক ভাল করার য মহাশি আিছেলক, ঐ মহাশি উঁয়ার
িভিতরা থািক িবির গইেচ। আর িভেড়র চাইেরা পােক দিখয়া পুিছর
নািগেলক, “ মার কাপড় কায় নািড়েলক?”
৩১ উঁয়ার চলালা উ র িদেলক য, “এত িভেড়র মানিষ তামাক
ঠলােঠিল কিরর ধরেচ, চাইেরা পাক থািক। তামরা তা দিখর
ধরেচন। তােঙা তামরা পুেছন, ‘ মার কাপড় কায় নািড়েলক?’ ”
৩২ িক ক এই কামটা কায় কিরেচ, জািনবার বােদ যী চাইেরা

পােক দিখর নািগেলক। ৩৩ স লা বিটছাওয়াটা উঁয়ার জীবনত
কী হইেচ, এইটা বুিঝর পায়া ভেয় কঁাপেত কঁাপেত যী র ঠ ত
পিড়েলক। আর সৗগ ঘটনা কবার নািগেলক। ৩৪ যী উঁয়াক
কইেলক, “মাই, তুই িব াস কিরিচস বুিলয়া ভাল হিছস। যা,
শাি েত চিলয়া যা। তার আর এই নাকান ক না হউক।”
৩৫ যী এই কতা কইেত কােলই যায়ীেরর ঘর থািক কয়জন মানিষ

আিসয়া যায়ীরক কইেলক, “ তার বিটটা মিরয়া গইেচ। েদবক
আর ক না দন।”
৩৬ িক ক ঐ া মানিষর কতা িনয়া, যী যায়ীরক কইেলক,

“ভয় না খাইস, মাক িব াস কেরক খািল।” ৩৭ যী স লা িভেড়র

*৫:২৭ িযহূদীর পুরানা িনয়ম আিছেলক য, বিটছাওয়ার অ ােবর
সমায় উমরা অপিব হয়া কান মানিষক নািড়েব না। এই বােদ চুপ কির
যী র িগলাপখান নািড়েলক।
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৩০ মাক ৫.৩৮–৬.২

মানিষলাক যাবার না িদয়া, খািল িপতর, যােকাব, আর যােকােবর
ভাই যাহনক নগত িনয়া গইেলক।
৩৮ ইঁয়ার পাছত যায়ীেরর বািড়ত আিসয়া দিখেলক ওেটেকানা

খুব কাউকাসাং নাগেচ। মানিষলা শােকর কা ন কাি বার নাগেচ।
৩৯ যী বািড়র িভিতরাত যায়া মানিষলাক কইেলক, “িকেসর এত
কাউকাসাং? িকেসর এত কা ন? ছাওয়াটা তা মের নাই, িন ত
আেছ।”
৪০এই কতা িনয়া মানিষলা হাসা-হািস কিরর নািগেলক। স লা

যী সৗগ মানিষলাক ঘেরর বায়রাত যাবার কইেলক। খািল
চংড়ীটার মাও-বাপ আর চলা িতনজনক িনয়া যই ঘরত মরা
চংড়ীটা আেছ ওেটেকানা গইেলক। ৪১ চংড়ীটার হাত ধির যী
িনেজর ভাষােত কইেলক, “টািলথা কুম,*” যার মােন, “মােঞা,
তাক কবার ধরচুং, ওেঠক!” ৪২আর স লায় চংড়ীটা উিঠয়া হািট
বেরবার ধিরেলক। ( চংড়ীটার বয়স আিছেলক বােরা বছর।) ইয়ােত
উমরা দা ন অচানক হয়া গইেলক। ৪৩এই ঘটনা কােঙােক না
জােনবার বােদ, উমারলাক কড়া কুম িদেলক। আেরা ছাওয়াটাক
কানও িকছু খাবার িদবার কইেলক।

নাসরেতর মানিষ পরভু যী ক িব াস কিরেলক না
(মিথ ১৩:৫৩-৫৮; লূক ৪:১৬-৩০)

৬ ১ ইঁয়ার পাছত যী ঐ জাগাখান ছািড়য়া িনেজর বাপ মাওেয়র
জাগাত নাসরত গরামত গইেলক। উঁয়ার নগত চলালাও

গইেলক। ২ িযহূদী িনয়েমর িজরােনর িদেন সমাজ ঘরত যায়া
যী িশ া িদবার ধিরেলক। আর ওেটেকানা ম া মানিষ এই

*৫.৪১ “টািলথা কুম,” হইেলক আরামাইক ভাষা।
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মাক ৬.৩–৮ ৩১

িনয়া সগায় অচানক হইেলক। উমরা কবার ধিরেলক য, “এই
মানিষটা আেরা এই া গয়ান কােট হােত পাইেলক? ক ংকির
গয়ানী হইেলক? আর ক ংকির মহাশি র কাম কিরর ধরেচ?”
আেরা কবার ধিরেলক, ৩ “ইঁয়ায় তা খুটার িমি ! মিরয়েমর বটা!
যােকাব, যােষফ, যুদাসআর িশেমােনর ভাই, না কী? উঁয়ার বইিনলা
হামারলার এেটেকানা আেছ, কী নাই?”
এই নাকান কির যী ক িনয়া মানিষলা নানা নাকান কওয়া-কওয়ী

কিরয়া, মনত সে হ হবার নািগেলক। এই বােদ উমরা ব জার হয়া
উঁয়াক িব াস কিরেলক না।
৪ স লা যী উমারলাক কইেলক, “িনেজর গরাম, িনেজর

সাগাই- সাদর, িনেজর বািড় ছাড়া সৗগ জাগােত ভাববাদী স ান
পায়।”
৫ ইয়ােত উঁয়ায় কেয়ক জন অসুিকয়া মানিষর মাথাত হাত থুইয়া

ভাল করা ছাড়া মহাশি র কাম কিরর পাইেলক না। ৬ ক েননা
মানিষলা উঁয়াক িব াস কিরেলক না। এই বােদ যী অচানক
হইেলক।

যী বােরাজন চলাক প েঠ িদেলক
(মিথ ১০:৫-১৫; লূক ৯:১৬)

ইঁয়ার পাছত যী গরােম গরােম যায়া মানিষলাক িশ া িদবার
নািগেলক। ৭ পােছাত উঁয়ার বােরাজন চলাক উঁয়ায় ডকাইেলক,
আর উমারলাক কইেলক, “ তামরা ইজন ইজন কিরয়া পরচার
কিরবার বােদ যাও।” আেরা অপেদবতা যােত উমরা ছােড়বার পায়
সই মতা িদেলক। ৮ উমারলাক কুম িদেলক, “যা ার সমায়
তামরা একটা নািট ছাড়া আর িকছুই না নন।” [নািটটা এই বােদ
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৩২ মাক ৬.৯–১৪

িনবার কইেলক, যােত পাহািড় এলাকা, িনধুয়া পাথার, ম ভূিমর
উপর িদয়া হািট যাবার বল পায়। ইঁয়ার বােদ নািট িনবার কইেলক।]
উমারলাক িট, ঝালা, টাকা-পাইসা* িনবার না িদেলক। ৯জুতা
িপি বার িদেলক, িক ক একটার বশী জামা িপি বার না িদেলক।
১০ উঁয়ায় আেরা কইেলক, “ তামরা যই বািড়ত সা ােবন, ঐ
গরাম না ছাড়া পয ঐ বািড়েত থািকেবন। ১১ কানও জাগার মানিষ
যিদ তামারলাক হন না কের, িকবা তামারলার কতা না েন,
তাইেল তামরা যাবার সমায় ঠ ােঙর ধুলা ঝািড়য়া ফেল যাইেবন।
আর এই ধুলা উমারলাক জােন িদেব য, উমরালা ঈ েরর রাইেজ র
বায়রাত আেছ।”*
১২ স লা চলালা পরচার কিরর নািগেলক আর মানিষলাক

কইেলক, “ তামরা পােপর ঘাটা থািক মন িফরান।” ১৩ উমরা ম া
অপেদবতা খ দাইেলক। ম া অসুিকয়া মানিষক মাথাত ত ল
িদয়া উমারলাক ভাল কিরেলক।

রাজা হেরাদ দী াদাতা যাহনক মাির ফলাইেলক
(মিথ ১৪:১-১২; লূক ৯:৭-৯)

১৪ যী র নাম চাইেরা পােক ছিড়য়া পিড়েলক বুিলয়া, হেরাদ রাজা
যী র কতা িনর পাইেলক। কানও কানও মানিষ যী র সমে
কবার নাগেচ য, “ইঁয়ায় দী াদাতা যাহন, যায় মির গইেচ আেরা
বি উিঠেছ। এই বােদ উঁয়ায় মহাশি র কাম কিরর ধরেচ।”

*৬:৮ ীক ভাষাত: “কমেরর পি ত কানও তামার পাইসা িনবার না
িদেলক।” উমারলার সং ৃিত কমেরর পি ত টাকা নয়।
*৬:১১ ীক ভাষাত এই নাকান নখা আেছ: “এই ধুলা উমারলার িব ে
সা ী হইেব।” আেরা দখ: িরত ১৩:৫১
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মাক ৬.১৫–২২ ৩৩
১৫কােঙা কােঙা কবার নািগেলক, “উঁয়ায় সই পুরান িদেনর

এিলয#় ভাববাদী।*” আেরা কােঙা কােঙা কবার নািগেলক, “পুরানা
ভাববাদীলার নাকান উঁয়ায়ও একজন।”
১৬আর এই কতা িনয়া হেরাদ রাজা কইেলক য, “না, উঁয়ায়

হইেলক যাহন। মুই যার মাথা কািট ফেলবার কুম িদিচলুং, উঁয়ায়
বি উিঠেছ।”
১৭–২০এই ঘটনা হইেলক এই নাকান। ইঁয়ার আগত হেরাদ উঁয়ার

ভাই িফিলেপর মাইয়া হেরািদয়াক িবয়াও কিরেলক। ভাববাদী
যাহন িক ক বাের বাের হেরাদ রাজাক কইেচ য, “ তার ভাইেয়র
মাইয়াক তার িবয়াও করা িঠক হয় নাই।” আর এই কতা কবার
বােদ হেরািদয়া যাহেনর উপর তুেষর অ েনর নাকান রাগ হইেলক।
হেরািদয়ার বােদ রাজাটা মানিষক প েঠয়া যাহনক হােজােতাত
ধিরয়া থুইেলক।
হেরািদয়া যাহনক মাির ফেলর চাইেচ, িক ক পায় নাই।

ক েননা রাজাটা যাহনক ভয় খাইেচ। যাহন এমন একটা মানিষ,
যায় ঈ েরর ভ আর পিব মানিষ আিছেলক। সইটা জািনয়া
রাজাটা যাহনক িবপেদর হাত থািক র া কিরেলক। যাহেনর
কতা িন, মেন মেন অি র হইেলক। িক ক তাও িনবার ই া
আিছেলক।
২১–২২এক িদন শ ষত হেরািদয়া একটা সুজুক পাইেলক। হেরাদ

িনেজর জ িদনত বড় বড় মানিষলা ডািকয়া উমারলার বােদ একটা
ভাজ িদেলক। আর ওেটেকানা হেরািদয়ার বিট নাচন দখাইেলক।
*৬:১৫ ম া িযহূদী মানিষ মেন কিরেলক য, বাছাই করা রাজাটার
আেগাত, সই পুরান িদেনর এিলয় ভাববাদী আিসয়া রাজাটার ঘাটা
বানােব।
#৬:১৫ দখ: ১ রাজাবিল ১৭ - ২ রাজাবিল ২
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৩৪ মাক ৬.২৩–২৯

ঐ নােচাত ম া বড় বড় মানিষ আসিছল যমন, রাজ কমচাির,
সনাপিত আর গালীল দেশর পরধান পরধান মানিষলা। উমরা
হেরািদয়ার বিটর নাচন দিখয়া খুব খুিশ হইেলক।
স লা সগাের আেগাত হেরাদ রাজা চংড়ীটাক কইেলক, “ তার

নাচন দিখয়া মুই খুব খুিশ হইেচাং। তুই কী চাইস? ২৩ মুই িকরা
কািট কবার ধরচুং, যা চাইস তায় িদম। মার রাইেজ র অে খান
যিদ চাইস তােঙা িদম।”
২৪ স লা হেরািদয়ার বিট হেরািদয়ার ট গইেলক, আর

মাওেয়াক পুিছেলক য, “মা, পু ার িহসােব কী চাইম?”
হেরািদয়া কইেলক য, “তুই দী াদাতা যাহেনর মাথাটা চাবু।”
২৫ স লা উঁয়ায় হেরাদ রাজার ওেটেকানা টপকির যায়া কইেলক
য, “একটা থালাত মাক দী াদাতা যাহেনর মাথাটা এলায় দও।”
২৬ িক ক, এই কতাটা িনয়া হেরাদ রাজা মেন মেন খুব ঃখ
পাইেলক। আর এই ভােজর সমায় মানিষর আগত িকরা কির কইেচ
বুিলয়া চংড়ীটাক ঘুিরয়া িদবার পাইেলক না। ২৭–২৮ স লায় স লায়
যাহেনর মাথা কািট আিনবার বােদ, জ াদক কুম িদেলক। জ াদ
কী কিরেলক? হােজাত খানাত যায়া যাহেনর মাথাটা কািট আিনয়া
একটা থালাত কির চংড়ীটার হােতাত মাথাটা পু ার িহসােব তুিল
িদেলক। আর চংড়ীটা িনয়া উঁয়ার মাওেয়াক িদেলক।
২৯এই খবরটা পায়া যাহেনর চলালা আিসয়া যাহেনর দহাটা

কবরত িনয়া থুইেলক।
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মাক ৬.৩০–৩৭ ৩৫

পঁাচ হাজার মানিষক খায়াইেলক, বাছাই করা রাজা যী
(মিথ ১৪:১৩-২১; লূক ৯:১০-১৭; যাহন ৯:১-১৪)

৩০ যী য বােরাজন অিধকার পাওয়া খবিরয়াক প ঠাইেচ, উমরা
ঘুির আিসেলক। আর ওেটেকানা কী কী কিরেচ, কী কী িশ া িদেলক,
সৗগ আিসয়া যী ক কইেলক। ৩১ঐ সমায় ম া মানিষ ওেটেকানা
আইসা যাওয়া কিরর ধিরেলক, এই বােদ যী আর উঁয়ার চলালা
খাবার সমায় পাইেলক না। যী উমারলাক কইেলক, “ তামরা
আইেসা। মার নগত কানও একখান িনিরিবিল জাগাত, খােনক
িজরাই।”
৩২আর উমরা একটা নাও িনয়া িনধুয়া পাথারত গইেলক।

৩৩ িক ক উমারলাক যাবার দিখয়া ম া মানিষ িচিনর পাইেলক।
আর বগলা-বগিল গরােমর মানিষলা দৗিড় যায়া উমারলার আগত
পৗিচেলক। ৩৪ যী নাও হােত নািময়া ভাই া মানিষক দিখর
পাইেলক। আর ঐ মানিষলাক দিখয়া যী র খুব মায়া হইেলক।
ক েননা উঁয়ায় মেন কিরেলক য উমারলার অব া আেখায়াল ছাড়া
ভড়ার নাকান হইেচ। এই বােদ যী উমারলাক নানা নাকান িবষয়
িশ া িদবার নািগেলক।
৩৫ সই িদন সই া বলা চলালা আিসয়া যী ক কইেলক,

“জাগাখান িনিরিবিল, বলাও এেকবাের ডুিব গইেচ। ৩৬ মানিষলাক
িবদায় কির দও, যােত উমরা বগলা-বগিল গরামলাত যায়া খাবার
িকিনবার পায়।
৩৭ যী কইেলক, “ তামরায় উমারলাক খাবার দও।”
আর চলালা কইেলক, “এত মানিষক খাবার িদেল আঠ মােসর
বতেনর টাকা নািগেব। এত টাকা হামরা কােট পােমা?”
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৩৬ মাক ৬.৩৮–৪৮
৩৮ যী উমারলাক পুিছেলক, “ তামার ট কয়খান িট আেছ?

যায়া দখ।” চলালা যায়া দিখ আিসেলক, যী ক কইেলক য,
“পঁাচখান িট আর ইটা মাছ আেছ।”
৩৯আর যী উমারলাক কইেলক য, “তামান মানিষলাক দেল

দেল বেসয়া দও, এই সবুজ ঘােসর উপরাত।” ৪০ মানিষলা একশ
একশ, প াশ প াশ জন কিরয়া সাির সাির বিসয়া গইেলক।
৪১ যী স লা ঐ পঁাচখান িট আর ইটা মাছ হাতত ধিরয়া,
েগর িভিত চায়া দিখেলক। ঈ রক ধন বাদ িদয়া, মানিষলাক

খাবার িদবার বােদ, িট িছিড়য়া চলালার হাতত িদেতই আেছ।
ঐ ইটা মাছও ভাগ কিরয়া সগােক িদেলক। ৪২ উমরা সগায় প ট
ভেরয়া খাইেলক।
৪৩ ইঁয়ার পাছত যই া খাবার বািচেলক, চলালা সই া বােরাটা
ডিল ভরিত কির থুইেলক। ৪৪ যায় যায় খাইেচ, উমারলার মইে
বটাছাওয়ার সংখ া পঁাচ হাজার আিছেলক।

যী জেলর উপর িদয়া হা গইেলক
(মিথ ১৪:২২-৩৩; যাহন ৬:১৫-২১)

৪৫ ইঁয়ার পাছত যী চলালাক আেদশ িদেলক য, “ তামরা
এলায় নাওেয়াত কিরয়া বৎ সদা গরামত চিলয়া যাও।” আর উঁয়ায়
িভেড়র মানিষলাক িবদায় িদবার নািগেলক। ৪৬ িবদােয়র পাছত
পারথনা কিরবার বােদ উঁয়ায় পাহাড়ত গইেলক।
৪৭ য লা সই া হইেলক স লা চলালা সাগেরর মাঝত

নাওখানত আিছেলক, আর যী একলায় ডা াত আিছেলক। ৪৮ যী
দিখেলক, এই চলালা খুব ক কিরয়া নাও-এর হাল বেয়বার
ধরেচ। ক েননা বাতাস নাও-এর উ া পােকআিসবার ধরেচ। পরায়
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মাক ৬.৪৯–৫২ ৩৭

রািতর শ ষ হইেচ, এই সমায় যী কী কিরেলক? জেলর উপর
িদয়া হািটয়া চলালার ওেটেকানা আিসেলক আর উমারলাক থুইয়া
আেগয়া যাবার চাইেলক। ৪৯–৫০ িক ক এই দিখয়া চলালা ভুত
মেন কিরয়া ভেয় িচিকিরয়া উিঠেলক। সগায় ভয় খাইেলক।
স লায় স লায় যী উমারলাক কতা কইেলক, “মুই আছং;

তামরা ভয় কেরন না, সাহস কেরা।”
৫১ যী চলালার নাওখানত উিঠেত কােলই বাতাস থািম
গইেলক। আর এই দিখয়া চলালা খুব অচানক হয়া গইেলক।
৫২ উমরা অচানক হইেলক ক েন? কারন, যিদও উমরা সই আেগর
অচানক িট খাবার ব পারটা দিখেচ, তােঙা উমরা বুেঝ নাই য
যী কায়। স লাও উমারলার মন কঠুর আিছেলক।
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৩৮ মাক ৬.৫২
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মাক ৬.৫৩–৭.৪ ৩৯

িগেনষরৎ এলাকাত যী ম া
িগ মানিষলাক ভাল কিরেলক

(মিথ ১৪:৩৪–৩৬)
৫৩ যী আর উঁয়ার চলালা সাগর পার হয়া িগেনষরৎ নােমর

এলাকাত য লা আিসেলক, নাওখান ওেটেকানা বাি েলক।
৫৪ উমরা নাওখান হােত নামেত নামেতই, মানিষলা যী ক িচিনর
পাইেলক। ৫৫ মানিষলা ঐ এলাকার মই ত দৗড়া দৗিড় কিরর
নািগেলক যােত যী যেটেকানা আেছ ওেটেকানা দািগলাত কিরয়া
গী মানিষলাক উিবয়া আিনবার পায়।
৫৬ গরামত, গ ত, পাড়াত যেটেকানায় যাবার ধিরেলক,

মানিষলা গীক বাজারত আিনয়া জেড়া কিরবার নািগেলক। আর
উমরা যী ক কাউলা-কাউিল কির কবার নািগেলক য েন গীলা
উঁয়ার িগলােপর আচলার িকনারটাও নািড়বার পায়। যায় এই
িগলােপর আচলার িকনারটা নািড়েলক, উমরা সগায় ভাল হয়া
গইেলক।

মানিষ ক ংকিরয়া ছুয়া হয়া যায়?
(মিথ ১৫:৯-২০)

৭ ১এক িদন কেয়ক জন ফরীশী দেলর ধম আর দাসরা
ধম লা িয শােলম হােত যী র ঐেট আিসয়া একেট

হইেলক। ২আর উমরা দিখেলক যী র চলালার মাঝত কেয়ক জন
িনয়ম মতন হাত না ধুইয়া ছুয়া হাতত খাবার বিসেচ। (৩ফরীশীলা
আর সৗগ িযহূদী মানিষলা পুরানী িদেনর ধম লার িনয়ম মািনয়া
আিসর ধরেচ। সই িনয়ম এই নাকান, উমরা ভালকির হাত না ধুইয়া
খায় না। ৪এমন কী বাজার থািক আিসয়াও হাত ঠ াং না ধুইয়া উমরা
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৪০ মাক ৭.৫–১১

খাবার খায় না। এই নাকান উমারলার আেরা ম া িনয়ম আেছ,
যমন িগলাস, ঘিট-বািট, খুির ধুইয়া ি কের।)
৫এই বােদ ফরীশীলা আর ধম লা যী ক পুিছেলক য,

“ তামার চলালা পুরানী িদেনর ধম লার িনয়ম িনতী, সই া
মােন না ক েন? উমরা তা হাত না ধুইয়া ছুয়া হােত খাবার খায়।”
৬ যী উমারলাক উ র িদেলক য,
“ তামরালা ভ ! ঐ পুরান িদেনর ভাববাদী িযশাইয় তামারলার

সমে িঠেকই নিখেচ। উঁয়ার বইয়ত ঈ র এই নাকান কইেচ য,
‘এই মানিষলা মুখেত খািল মার স ান কিরর নাগেচ,

িক ক উমারলার অ েরর টান মার এিদ নাই।
৭ উমরা ফােকর মার নগান গায়,

উমরা মানিষর বানা িনয়ম িনতীলা ঈ েরর িনয়ম কয়া িশ া
দয়।’#

“[আসেল তামরা ঈ রক মােনন না।] ৮ তামরা ঈ েরর
আেদশ ছািড়য়া মানিষর বানা িনয়ম িনতী মািনবার ধরেচন।”
৯ যী আেরা কইেলক, “ তামরা এমিন চালাক হইেচন! িনেজর
বানা িনয়ম িনতী টেকবার বােদ তামরালা ঈ েরর আেদশ
ছািড়েলন। ১০ যই নাকান, মহাপু ষ মািশ কইেচ, ‘মাও বাপক
তামরা স ান কেরা,’ আর, ‘কােঙা িনেজর মাও বাপক শাও িদেল,
উঁয়াক মাির ফলান।’ ১১ িক ক তামরা ফরীশীলা মাও বাপক
সবা না কিরর মানিষলাক বুি িদবার নাগেচন। যােত কির উমরা
মাও বাপক কইেব, ‘মুই তামাক সাহায কিরর না পাং। যইটা
তামারলার সাহােয কিরর বােদ আিছেলক, সইটা মুই ঈ রক
গেত িদলুং।’

#৭:৭ িযশাইয় ২৯:১৩
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মাক ৭.১২–২২ ৪১
১২ হ ফরীশীলা! মানিষ যােত উয়ার গিরব মাও বােপর

সাহায় কিরর পায়, এই কামটা তামরালা কিরর দন না।
১৩ ইয়ােত তামারলার িনেজর িনয়েম চিলয়া ঈ েরর বাইক
বািতল কিরেচন। আর এই নাকান ম া বয়া কাম কিরর
ধরেচন।”
১৪ ইঁয়ার পাছত যী িভেড়র মানিষলাক ডেকয়া কইেলক,

“ তামরা সৗগ মানিষলা মার কতা েনা আর বুেঝা! ১৫ বায়রা
হােত যই া িজিনস দহার িভিতরাত যায়, সই া মানিষক ছুয়া
কিরর না পায়। িক ক অ েরর িভিতরা হােত যই া িবির আইেস,
সই ায় মানিষক ছুয়া কের।”*
১৭ ইঁয়ার পাছত যী িভেড়র মানিষলাক ছািড়য়া আেরা ঘরত
সা াইেলক। স লা উঁয়ার চলালা উঁয়াক পুিছর নািগেলক য,
“এই িশ াটার মােন কী?”
১৮ যী উমারলাক কইেলক য, “ তামরালাও এতয় অবুঝ? এই

িশ াটার মােনও কী বুেঝন না? যইটা বায়রা হােত মানিষর দহার
িভিতরাত যায়, সইটা মানিষক ছুয়া কিরর না পায়। ১৯কারন, সইটা
তা প টত সা ায় আর প ট থািক িবিরয়া যায়, িক ক অ রত
সা ায় না।”
এই িশ াটােত যী উমারলাক বুিঝয়া িদেলক য, যত নাকান

খাবার আেছ, কানও খাবাের মানিষক ছুয়া কিরর পায় না। সৗগ
খাবাের ।
২০ যী উমারলাক আেরা কইেলক,
“মানিষর অ র থািক যই া িবিরয়া আইেস, সই া মানিষক

ছুয়া কের। ২১–২২ ক েননা কুিচ া মানিষর অ র হােত িবিরয়া

*৭:১৫ ১৬ পদ িকছু িকছু ীক পা ুিলিপত নখা আেছ, িকছু িকছু
পা ুিলিপত নাই। ১৬ পদ এই নাকান: “যার শািনবার মন আেছ, নুক।”
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৪২ মাক ৭.২৩–২৭

আইেস এই া কােমর মই িদয়া: মািগবািজ, চুির, মানিষক খুন,
ব িভচার, লাভ নালসা, অবডািঙ, ছলচাতুরািম, উ ঝাউটা, কু
নজের দখা, অইেন র গলািন করা, দপ আর আিজলী ভাব।
২৩এই কু িজিনসলা মানিষর অ র হােত িবর হয়া মানিষক ছুয়া
কের।”

একটা অিযহূদী ব ছাওয়ার িব াস
(মিথ ১৫:২১-২৮)

২৪ ইঁয়ার পাছত যী ই ােয়ল দ শ ছািড়য়া সার নােমর এলাকাত
গইেলক, আর উঁয়ায় একটা ঘরত সা াইেলক। যী চাইেলক,
উঁয়ায় এেটেকানা আেছ, এই কতাটা মানিষলা যােত জািনবার না
পায়। িক ক এই নাকান হইেলক না। ২৫–২৬ উঁয়ায় যেটেকানা
গইেলক, ওেটেকানা একটা বিটছাওয়া আিছেলক আর উঁয়ার
বিটক অপেদবতা ধরেচ। এই বিটছাওয়াটা যী র সমে িনর
পাইেলক। যী র ট আিসয়া হাংকুরা পািড় িমনিত কিরেলক যােত
যী উঁয়ার বিটর মইে া হােত অপেদবতাটা খ েদয়া িদেব।
বিটছাওয়াটা আিছেলক অিযহূদী; উঁয়ায় সুর দেশর ফনীকী

নােমর এলাকাত জ িনেচ। ২৭ [িযহূদী মানিষলার সবা কিরবার
কাম হইেলক যী র পইলা দািয় । এই বােদ উঁয়ায় একটা উধারন
কির] বিটছাওয়াটাক কইেলক য, “আগত ছাওয়া- ছাটক প ট

printdraft-RWB-MRK -- 2009.08.16 -- 00:53

MRK 42MRKRWB.sfm, ROWBA translation, August 2009



মাক ৭.২৮–৩২ ৪৩

ভের খাবার খাউক। ক েননা ছাওয়া- ছাটর খাবারআগত, উমারলার
খাবার িনয়া কুকুেরর আগপাকত ফলা িঠক নঁায়ায়।”*
২৮ ইয়ােত বিটছাওয়াটা কইেলক য, “হঁ া মািলক, তামরা

িঠেকই কইেচন। িক ক ছাওয়া- ছাটর খাবােরর ফলা- চলা
আটুয়াও কুকুের খায়।”
২৯ যী স লা বিটছাওয়াটাক কইেলক, “বা! এই তা তুই ভাল

বুিঝয়া ভাল কতা কিচস।* যা! এলা বািড় যায়া দেখক, তার বিটর
িভিতরা হােত অপেদবতা িবিরয়া গইেচ।”
৩০আর স লা বিটছাওয়াটা বািড় যায়া দিখেলক য, উঁয়ার বিট

িবিছনাত িতয়া আেছ, আর উঁয়ার িভিতরা হােত অপেদবতা িবির
গইেচ।

যী একটা টসা থাতলাক ভাল কিরেলক
৩১ যী সার এলাকা ছািড়য়া সীেদান এলাকার মইে া িদয়া

গালীল সাগেরর ওেটেকানা িডকাপিল* এলাকাত গইেলক। ৩২আর

*৭:২৭ িযহূদী মানিষলা থেম িনেব যী র কতা, ঐটা হইেলক ঈ েরর
পিরক না। উমরা শানার পাছত তামান িনয়ার মানিষলাও িনেব।
( দখ: রািময় ১:১৬) এইটা বুিঝ িদবার বােদ যী বিটছাওয়াটাক এই
কতা কইেছ।
*৭:২৯ বিটছাওয়াটা ভাল উ র িদয়া দখাইেচ য, পথেম যী িযহূদী
মানিষলার সবা কিরর আিসেচ; তােঙা যী অ সমােয়র বােদ অিযহূদী
এলাকাত আিসেলক। এই সমােয়র মই ত অিযহূদী বিটছাওয়াটা সাহায
পায় কী না?
*৭:৩১ সাগেরর পুব পােক দি ন পুব পােক িডকাপিল এলাকা আিছেলক।
যী ওেটেকানা আগত গইেলক ( দখ: মাক ৫:১-২০)।
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৪৪ মাক ৭.৩৩–৩৭

ওেটেকানা কেয়কজন মানিষ একটা টসা থাতলাক িনয়া আিসেলক
যী র ট। আর উমরা কাউলা-কাউিল কিরর নািগেলক য,
মানিষটাক ভাল কিরর বােদ উঁয়ার উপরাত যী যােত হাত ছায়য়া
দয়।
৩৩ যী িভেড়র মইে া হােত মানিষটাক এক পােক িনয়া যায়া

মানিষটার ই কানত নঙুল িদেলক। আর যী ছ প ফেল ছ পখান
িনয়া থাতলার িজবাখান নািড়েলক। ৩৪ স লা দ াওয়ার িভিত
দিখয়া একটা দীঘল িনকাশ ফলাইেলক, মানিষটাক কইেলক,
“এপফাথা,*” ইঁয়ার মােন, “খুিলয়া যা।” ৩৫আর স লায় স লায়
মানিষটা ভাল হয়া গইেলক। উঁয়ার কান ইটা খুিল গইেলক; আর
উঁয়ার িজবাখান িঠক হয়া ভাল কির কতা কবার পাইেলক।
৩৬ যী এই ঘটনাটা মানিষলাক কােঙােক কবার না কইেলক।

িক ক কতাটা কবার না কওয়ােত মানিষলা আেরা বশী কির কবার
নািগেলক। ৩৭এই নাকান কাম দিখয়া ওেটকার মানিষলা সগায়
এেকবাের অচানক হইেলক। আর কবার নািগেলক য, “ইঁয়ায়
এেকবাের িনখুঁত কাম কের! ইঁয়ায় বাবাক কতা কওয়ায়; টসা
মানিষক ভাল কির িনর শি দয়।*”

*৭:৩৪ “এপফাথা” হইেলক আরামাইক ভাষা। এই ভাষা তা ওেটকার
ম া মানিষর মাতৃভাষা। ঐ টসা তাতলাটার মাতৃভাষাও হবার পায়।
*৭.৩৭ ভাববাদী িযশাইয় ম া বছর আগত কইেচ য, ভগবােনর বাছাই
করা রাজা য লা আিসেব স লা কানা মানিষটা কাতা িনেব আর বাবাটা
কাতা কইেব ( দখ: িযশাইয় ৩৫:৫-৬)। ইয়ােত দখা গইেচ য যী ঐ
বাছাই করা রাজাটা।
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মাক ৮.১–১০ ৪৫

যী চাইর হাজার মানিষক প ট ভের খায়াইেলক
(মিথ ১৫:৩২-৩৯)

৮ ১ পাছত আেরা এক িদন যী র ওেটেকানা খুব িভড় হইেলক,
আর এই মানিষলার ট কানও খাবার আিছেলক না। স লা

যী উঁয়ার চলালাক ডেকয়া কইেলক য, ২ “মানিষলাক দিখয়া
মার খুব মায়া হইেচ। ক েননা ইমরা িতন িদন মার নগত আেছ,
আর ইমারলার ট কানও খাবার নাই। ৩কােঙা কােঙা অেনক দূর
হােত আিসেচ বুিলয়া মুই যিদ প েঠয়া দং, তাইেল ঘাটাত ব স
হয়া পিড়েব।”
৪ চলালা কইেলক, “এই নপাথারত এতুলা মানিষর খাবার কায়
কােট থািক পাইেব?”
৫ যী স লা উমারলাক পুিছেলক য, “ তামারলার ট কয়খান
িট আেছ?”
চলালা কইেলক, “সাতখান।”
৬ মানিষলাক মািটত বিসর কইেলক। আর সাতখান িট িনয়া

ঈ রক ধন বাদ িদয়া মানিষলাক খাবার িদবার বােদ, িট িছিড়য়া
চলালার হাতত িদেতই আেছ। ৭ চলালার ট কয়টা ছাট মাছও
আিছেলক। যী ঐ মাছলা িনয়া ধন বাদ িদয়া ঐ াও িদবার
কইেলক।
৮–৯কম- বশী চাইর হাজার মানিষ সগায় প ট ভেরয়া খাইেলক।

আর যই া টুকরা পিড়য়া আিছেলক, ঐ া ডিলত কির কুড়াইেলক,
আর ঐ া সাত ডিল হইেলক।
খাবার পাছত যী মানিষলাক িবদায় কিরয়া ১০ চলালার নগত

নাওেয়াত কিরয়া দলমনুথা নােমর এলাকাত চিলয়া গইেলক।
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৪৬ মাক ৮.১১–১৫

ফরীশীলা িব াস না কিরয়া িচ -এর নমুনা দিখর চাইেলক
(মিথ ১৬:১-৪)

১১ ওেটকার ফরীশী দেলর ধম লা আিসয়া যী র নগত িনয়াই
কিরয়া িদেলক। ফরীশীলা উঁয়াক পরী া কিরবার নািগেলক য,

“ গ হােত একটা িচ -এর নমুনা দখাও।” ১২ ইয়ােত যী একটা
দীঘল িনকাশ ফেলয়া কইেলক, “আিজ কািলকার মানিষলা খািল
িচ চা ায় ক েন? মুই সচাং কির কবার ধরচুং, তামারলাক কানও
িচ না দখাইম।”
১৩ ইঁয়ার পাছত যী উমারলাক ছািড় িদয়া নাওেয়াত কির সাগেরর

অইন পারত চিল গইেলক।

যী চলালাক সাবধান কিরেলক
(মিথ ১৬:৫-১২)

১৪ চলালা সাথত কির িট আিনবার একের ভুিল গইেচ।
আর নাওেয়াত উমারলার একনা িট ছাড়া িকছুই আিছেলক না।
১৫ যাইেত যাইেত যী উমারলাক কুম িদেলক, “এই তামরা চতন
থােকন! ফরীশীলার আর হেরাদ রাজার সাডা* হােত সাবধান হন।

*৮.১৫ ীক পা ুিলিপত একটা শ নখা আেছ, যার মােন ‘খািম’ বা ‘ঈ ’
বা ‘গঁাজলা’। কানও ভাল না বয়া ভাব িছ া-িছ ী হয়া যায়, িযহূদীলা
এই ভাবক কইেলক ‘খািম’। যী বুিঝ িদেচ য ফিরশীলার ভ িশ ার
ভাব আর হরড রাজার বয়া কামাইেয়র ভাব িছ া-িছ ী হয়া যায়।

এই বােদ উমারলার হােত সাবধান হবার নােগ। িক ক যী সাবধান কির
িদয়াও চলালা বুেঝ নাই।
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মাক ৮.১৬–২৩ ৪৭

[খাবােরর িজিনসত অ খােনক সাডা িদেল পুরা খাবােরর াদ
বদিল যায়।]”
১৬আর চলালা িনয়াই কিরর নািগেলক য, “হামারলার ট িট

নাই বুিলয়া এই নাকান কতা কবার নাগেচ।”
১৭ চলালা কী কবার নাগেচ, এইটা যী বুিঝর পায়া কইেলক,

“ তামরা ক েন কবার নাগেচন য, তামারলার ট িট নাই?
তামরালা এলাও জােনন না? বুেঝন না? তামারলার অ র কী
পাশােনর নাকান হইেচ? ১৮ তামারলার চখু আেছ, তােঙা কী দিখর
না পান? কান আেছ, তােঙা কী িনর না পান? মনত কী পেড় না,
১৯ মুই য লা পঁাচখান িট িছিড়য়া পঁাচ হাজার মানিষক খায়ালুং,
স লা কয় ডিল কুিড়য়া জমা কিরেলন?
চলালা কইেলক, “বােরা ডিল।”
২০ যী আেরা কইেলক, “মুই য লা সাতখান িট িছিড়য়া চাইর

হাজার মানিষক খায়ালুং, স লা কয় ডিল কুড়াইেলন?”
আর চলালা কইেলক, “সাত ডিল।”
২১ যী পুিছেলক, “তােঙা, তামরা এলাও কী বুেঝন না?”

যী কানা মানিষক ভাল কিরেলক
২২ ইঁয়ার পাছত যী চলালার নগত বৎ সদা গরামত গইেলক।

আর ওেটেকানা কেয়কজন মানিষ িমিলয়া একজন কানা মানিষক
উমরা িনয়া আিসেলক। মানিষলা স লা খুব কাউলা-কাউিল কির
কবার নািগেলক, যােত যী ঐ কানা মানিষটার দহাত হাতটা
ছায়য়া দয়। ২৩ যী কানা মানিষটার হাত ধির এেকবাের গরােমর
বায়রাত িনয়া গইেলক। ওইেট যায়া যী কানা মানিষটার চখুত
ছ প নােগয়া িদেলক। আর উঁয়াক নািড়য়া পুিছেলক, “তুই এলা কী
দিখর পািচস?”
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৪৮ মাক ৮.২৪–২৯
২৪ মানিষটা দিখয়া কবার নািগেলক, “মুই এলা মানিষলাক
দিখর পাবার নাগচুং। মানিষলা গেচর নাকান ঝাপসা দখা যাবার
নাগেচ। ঐ া হািটয়া বেরবার ধরেচ।”
২৫ যী আেরা একবার মানিষটার চখুত হাত িদেলক, ইয়ােত উঁয়ার

চখু এেকবাের ভাল হয়া দিখবার শি িফির পাইেলক। উঁয়ায়
ঝকঝকা কির সৗগ দিখর পাবার নািগেলক। ২৬ যী মানিষটাক
বািড়ত প েঠয়া িদবার সমায় উঁয়াক কইেলক, “তুই বৎ সদা
গরামত যাইস না।”

যী ই ঈ েরর বাছাই করা রাজা
(মিথ ১৬:১৩-২০; লূক ৯:১৮-২১)

২৭ ইঁয়ার পাছত যী চলালাক িনয়া কসিরয়া িফিলপ গে র
অগল বগল গরামলাত যাবার নািগেলক। যাইেত যাইেত ঘাটাত
যী চলালাক পুিছর নািগেলক, “মুই কায়, এই িনয়া মানিষলা কী
কানও কতা কয়?”
২৮ চলালা কইেলক য, “কােঙা কােঙা কয় দী াদাতা যাহন;

কােঙা কয় তামরা সই পুরান িদেনর এিলয়# ভাববাদী;* আেরা
কােঙা কােঙা কয় তামরা ভাববাদীর দাসরা জন।”
২৯ স লা যী উমারলাক পুিছেলক য, “ তামরা মাক িনয়া কী

কন? মুই কায়?”

*৮:২৮ ম া িযহূদী মানিষ মেন কিরেলক য, বাছাই করা রাজাটার
আেগাত, সই পুরান িদেনর এিলয় ভাববাদী আিসয়া রাজাটার ঘাটা
বানােব।
#৮:২৮ দখ: ১ রাজাবিল ১৭ - ২ রাজাবিল ২
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মাক ৮.৩০–৩৪ ৪৯

িপতর স লা উ র িদেলক, “ তামরা হইেলন ঈ েরর বাছাই করা
রাজা।*”
৩০ যী উমারলাক সাবধান কির িদয়া কইেলক, “এই কতাটা

কােঙােক না কন।”

যী পইলা বার িনেজর মরেনর ভিবষ ত বানী িদেলক
(মিথ ১৬:২১-২৮; লূক ৯:২২-২৭)

৩১ পাছত যী চলালাক এই কয়া িশ া িদবার নািগেলক, “মুই
বাছাই করা মানিষ* হং বুিলয়া, মাক ম া ঃখ ক ভুিগবার
নািগেব। বুড়া নতা মানিষলা, পরধান বামনলা, আেরা ধম লা,
মাক মািন িনবার না হয়। মাক মাির ফলা হইেব। িতন িদেনর িদন
মাক মরনক জয় কির বি উিঠর নািগেব।” ৩২এই কতালা গাপন
না থুইয়া উঁয়ায় ভাল কির বুিঝয়া কইেলক।
স লা িপতর যী ক অ রত িনিগয়া দাষ িদবার নািগেলক।

৩৩ িক ক যী মুখ ঘুিরয়া চলালার পােক দিখয়া িপতরক ধমক
িদয়া কইেলক, “শয়তান-অসুর! তুই মার এইেট হােত দূর হয়া
যা! ঈ েরর যই া, সই া ভািবস না। মানিষর যই া, সই া
ভািবস।”
৩৪ ইঁয়ার পাছত যী চলালাক আর অইন মানিষলাক বগলত
ডেকয়া কইেলক,

“যায় মার পাছত আিসবার চায়, উমরা িনেজর ই া মতন
ঘাটা চলা ব ক ক। িনেজর কে র বাঝ* ঘাড়ত তুিল িনয়া

*৮:২৯ ীক ভাষাত, ি ; হী ভাষাত, মশীহ।
*৮:৩১ ীক ভাষাত, মানিষর বটা; দখ: মাক ২:১০-এর তলাত।
*৮.৩৪ ীক ভাষাত: িনেজর ুশ-খুটা তুিল িনয়া মার পাছত আসুক।
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৫০ মাক ৮.৩৫–৯.৩

মার পাছত আসুক।# ৩৫ তামরা িনেজর বােদ বি থািকর চাইেল,
জীবন হারােবন। িক ক মার চলা হয়া ঈ েরর ভাল খবরটা মািন
িনয়া তামার জীবন গেত িদেল সচাং জীবন পাইেবন। ৩৬কােঙা
যিদ সৗগ িনয়া জয় কের, আর সচাং জীবনটা হাের ফলায়,
তাইেল কানও লাভ নাই। ৩৭ সচাং জীবন িফির পাবার বােদ উঁয়ার
িদবার নাকান কী আেছ?”
৩৮ “আিজ কািলকার ছচরা আর পাপী মানিষলার মাঝত মাক

িনয়া শরম না খান! মার িশ ালাও িনয়া শরম না খান! যিদ খান,
তাইেল মুইেয় বাছাই করা মানিষ, মুইও ওংকিরয়া তামারলাক
শরম খাইম। য িদন েগর বােপর ট থািক দ ওয়ার িঝিলেকর
নাকান কির পিব েগর দূতলার সাথত আিসম,# ঐ িদন মুইও
তামারলাক শরম খাইম।”

৯ ১ যী আেরা কইেলক য,
“মুই তামারলাক সচাং কবার ধরচুং। এেটেকানা এই নাকান

কয়জন মানিষ আেছ, যায় যায় ঈ েরর রাইেজ র মহাশি না
দখা পয , উমরা কানও মেতই মিরেব না।”

যী র চকচকা মুখখান িদয়া মহাশি দখাইেলক
(মিথ ৮:২৮-৩৪; লূক ৮:২৬-৩৯)

২ ইঁয়ার ছয় িদন পাছত যী খািল িপতর, যাহন আর যােকােবাক
নগত কির িনয়া একখান উচা পাহােড়র উপরাত গইেলক। আর
চলালার আগত যী র চহারা পালিট গইেলক। ৩ উঁয়ার কাপড়-
চাপড়ও বদিল গইেলক, এেকবাের সাদা ধপধপা। এই িনয়ার

#৮:৩৪ দখ: মাক ১৫:২০-২১। মাক ১৫:২৫-ত ফটক দেখন
#৮:৩৮ দখ: দািনেয়ল ৭:১৩-১৪
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মাক ৯.৪–১১ ৫১

কানও মানিষ ঐ নাকান কাপড় ধুবার সাইধ হইেব না। ৪ চলালা
দিখর পাইেলক ভাববাদী এিলয় আর মহাপু ষ মািশ যী র নগত
কতা কবার ধরেচ।
৫ স লা িপতর যী ক কইেলক য, “ , ভােল হইেচ হামরালা
যই কয়জন এেটেকানা আিছ। তামারলার বােদ ছাট কির িতনটা
খ িড়র ঘর বানাই, একটা তামার, একটা মহাপু ষ মািশর, আর
একটা ভাববাদী এিলয়-এর।” ৬ িক ক কী কওয়ার নািগেব, সইটা
িপতর ভািবয়া কুল-িকনারা পাইেলক না, ক েননা উঁয়ায় ভয় খাইেচ।
৭ স লা একখান ম ঘ দখা যায়া ঐ জাগাখান ছঁয়া িদয়া ঢািক

িনেলক।# আর ঐ ম ঘ থািক একটা আওয়াজ না গইেলক,
“ইঁয়ায় মার বটা, মার মেনর একজন। তামরা ইঁয়ার কতা শান।”
৮ স লায় স লায় চলালা চাইেরা পােক চায়া দিখয়া যী ক ছাড়া
কােঙােকই দিখর পাইেলক না।
৯ পাছত যী পাহাড় থািক নািম আইসার সমায় উমারলাক কুম

িদেলক, “ তামরা যই া দিখেলন, মুই বাছাই করা মানিষটা*
মিরয়া বি না ওঠা পয , তামরা এই কতাটা কােঙােক কইেবন
না।” ১০ চলালা যী র এই কতা পালন কিরেলক, িক ক “মিরয়া
বি ওঠা,” ইঁয়ার মােনটা কী, উমরা এই কতাটা িনয়া িনেজর মানিষর
মাঝত কওয়া-কওয়ী কিরবার নািগেলক।
১১ স লা উমরা যী ক পুিছবার ধিরেলক, “ধম লা ক েন

কবার ধরেচ, ‘বাছাই করা রাজার আেগাত এিলয় আিসর দরকার
আেছ।’#”

*৯:৯ ীক ভাষাত, মানিষর বটা; দখ: মাক ২:১০-এর তলাত।
#৯:৭ পুরানা িনয়মত মােঝ মােঝ ঈ র ম েঘর মই িদয়া উপি ত
হইেলক। দখ: যা া বই ১৩:২১ #৯:১১ দখ: মালািখ ৪:৫
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৫২ মাক ৯.১২–১৮
১২ যী উমারলাক কইেলক,
“হঁ া, এইটা সচাং। বাছাই করা রাজার আেগাত ভাববাদী এিলয়

আিসয়া সৗগ িকছু িঠক কিরর ধরেচ। িক ক এই িনয়া মেন কেরন।
পিব শা রত ক েন নখা আেছ য, বাছাই করা মানিষটাক খুব
ঃখ ক ভুিগবার নািগেব। আর ক েন নখা আেছ য, মানিষলা

উঁয়াক অবেহলা কিরয়া বািতল কিরেব। ১৩ মুই তামারলাক সচাং
কির কবার নাগচুং। পিব শা রত য ংকিরয়া নখা আেছ,
ভাববাদী এিলয় ওংকিরয়া আিস গইেচ, িক ক মানিষলা িনেজর
ই া মতন উঁয়ার উপরাত বয়া কামাই কিরেচ।”

যী একটা অপেদবতা ধরা চংড়াক ভাল কিরেলক
(মিথ ১৭:১৪-২০; লূক ৯:৩৭-৪৩)

১৪ যী আর িতনজন চলা পাহাড় হােত নািম আিসয়া দিখেলক,
দাসরা চলালার ট ম া মানিষ একেট হইেচ। আর কয়জন
ধম চলালার নগত িনয়াই কিরবার নাগেচ।
১৫ যী ক দিখেত কােলই ওেটকার তামান মানিষলা অচানক

হইেলক, আর দৗিড় যায়া উঁয়াক স ান জানাইেলক।
১৬ যী উমারলাক পুিছেলক, “ তামরা ইমারলার নগত কী িবষয়

িনয়া িনয়াই কিরর নাগেচন?”
১৭ িভেড়র মািঝলা হােত একটা মানিষ যী র কতার উ র িদয়া

কইেলক, “ ! মার বটাক ভাল কিরর বােদ তামার এেটেকানা
আিনচুং। উঁয়াক অপেদবতায় ধরেচ বুিলয়া কতা কবার পায় না।
১৮অপেদবতাটা উঁয়াক য লা ধের স লা আছেড় ফেল দয়। উঁয়ার
দঁােত দঁাত িকড়িমিরয়া মুখ িদয়া ফ াপনা িবিরয়া দহাটা ট ড়া হয়া
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মাক ৯.১৯–২৬ ৫৩

যায়। মুই তামার চলালাক কইলুং উঁয়ার অপেদবতাটা খ েদয়া
দও। িক ক উমরা পাইেলক না।”
১৯ স লা যী কইেলক, “িব াসহীন মানিষলা! মুই আর কত িদন
তামারলার নগত থািকম? কত িদন তামারলার এই নাকান কাম
সইয কিরম? চংড়াটাক মার এেটেকানা িনয়া আইেসা।”
২০ মানিষলা স লা যী র এেটেকানা চংড়াটাক িনয়া আিসেলক।

আর যী ক দিখেত কােলই অপেদবতাটা মাচেড়বার ধিরেলক।
আর মুখ িদয়া ফ াপনা িবিরয়া আিসেলক খুব কির মািটত গড়া-গিড়
িদবার নািগেলক।
২১ যী চংড়াটার বাপক পুিছেলক, “কত িদন হােত চংড়াটা এই

নাকান?”
মানিষটা কইেলক, “উঁয়ার এইটা ছাওয়া কাল থািক। ২২ ইঁয়াক

মািরবার বােদ ম া বার অ েনাত আর জলত ফেলয়া িদেচ।
িক ক তামরা যিদ সাহায কিরর পান, দয়া কির কেরা।”
২৩ যী স লা পুিছেলক, “‘যিদ সাহায কিরর পান’ মােন কী?

যায় িব াস কিরেব, উঁয়ার বােদ সৗগ স ব।”
২৪আর চংড়াটার বাপ জাের িচিকিরয়া কইেলক, “মুই িব াস

কিরচুং, আর মার মাঝত য অিব াস আেছ, তা দূর কির দও।”
২৫আর ম া মানিষ দৗিড় আিসর ধরেচ দিখয়া, যী

অপেদবতাটাক দাবেরয়া কইেলক, “ হ টসা বাবা আ া, মুই তাক
কুম িদবার নাগচুং। তুই ইঁয়ার িভিতরা হােত িবিরয়া যা! ইঁয়ার
মাঝত আর কানও িদন সা াবু না।”
২৬ স লায় স লায় অপেদবতাটা িচিকিরয়া, চংড়াটাক
মাচেড়য়া, উঁয়ার িভিতরা হােত িবিরয়া গইেলক। িবির যাবার
পাছত চংড়াটা মরার মতন ওেটেকানা পিড় রইেলক। সগায় কবার
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৫৪ মাক ৯.২৭–৩৪

নািগেলক য মির গইেচ। ২৭ যী িক ক চংড়াটাক হাত ধির
তুিলেলক আর উঁয়ায় খাড়া হইেলক।
২৮ ইঁয়ার পাছত যী য লা ঘেরর িভিতরা গইেলক, স লা
চলালা গাপেন যী ক পুিছর নািগেলক, “হামরালা অপেদবতাটাক
ছােড়বার পাইলং না ক েন?”
২৯আর যী কইেলক, “পারথনা ছাড়া এই নাকান অপেদবতাক
কানও মেতই খ দা যায় না।”

যী ই বােরর বার িনেজর মরেনর ভিবষ ত বানী িদেলক
(মিথ ১৭:২২-২৩; লূক ৯:৪৩-৪৫)

৩০আর উমরা ঐ জাগাখান ছািড়য়া গালীল েদেশর মািঝলা িদয়া
চিল যাবার ধরেচ। িক ক যী চাইেচ এই কতাটা যােত কােঙায়
জািনবার না পায়। ৩১ ক েননা উঁয়ায় চলালাক িশ া িদবার ধরেচ
য, “মুইেয় বাছাই করা মানিষটা, মাক শ র হাতত ধেরয়া দওয়া
হইেব। আর উমরা মাক মাির ফলাইেব। মাির ফলার পাছত িতন
িদেনর িদন মুই বি উিঠম।” ৩২ চলালা িক ক যী র কতার মােন
বুিঝর পাইেলক না, আর উঁয়াক পুিছবারও উমারলার ভয় হইেলক।

বড় কায়?
(মিথ ১৮:১-৫; লূক ৯:৪৬-৪৮)

৩৩ ইঁয়ার পাছত যী কফরনাহূম গ ত গইেলক। যী ঘরত
সাে য়া চলালাক পুিছর নািগেলক য, “ তামরা ঘাটাত কী িনয়া
িনয়াই কিরর নাগেচন?” ৩৪ উমরা চুপ কির রইেলক, ক েননা
সগাের থািক কায় বড় এই িনয়া তকা-তকী কিরর নািগেলক।
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মাক ৯.৩৫–৪১ ৫৫
৩৫ যী বিসয়া বােরাজন চলাক িনেজর বগলত ডেকয়া কইেলক,

“কােঙা যিদ বড় হবার চায়, তাইেল উঁয়াক ছাট হয়া সগাের সবা
কিরর নািগেব। কােঙা যিদ কতা হবার চায়, তাইেল উঁয়াক সগাের
পাছত থািকবার নািগেব।”
৩৬ যী একটা ছাট ছাওয়াক িনয়া সগাের আগপােক আিনয়া

খাড়া কিরেলক। ছাওয়াটাক কালাত িনয়া কইেলক, ৩৭ “ মার িশ া
মািনয়া য কােঙায় এই নাকান ছাওয়াক হন কের, উঁয়ায় মােক
হন কের। আর যায় মাক হন কের উঁয়ায় খািল মাক হন কের

না; মাক যায় প েঠ িদেচ, তােকা হন কের।”

যী র পে না িবপে ?
(মিথ ১০:৪০-৪২; লূক ৯:৪৯, ৫০)

৩৮ চলা যাহন যী ক কইেলক, “ , হামরা দিখেলাং একটা
মানিষ তামার নাম িনয়া অপেদবতা খ েদবার ধরেচ। হামরা িক ক
মানা কির িদিচ, ক েননা উঁয়ায় হামার দেলর মানিষ নঁায়ায়।”
৩৯ যী িক ক কইেলক য,
“ঐ নাকান মানিষক মানা কির দন না। মার নাম িনয়া কােঙা

মহাশি র কাম কিরেল, সহেজ মার িন া কিরর পাইেব না।
৪০ ক েননা যায় মার িবপে নঁায়ায়, উঁয়ায় মার পে আেছ।
৪১ মুই তামারলাক সচাং কির কবার ধরচুং, তামারলাক বাছাই
করা রাজাটার বা ব কয়া কােঙা এক িগলাস জলও খাবার দয়,
উঁয়ায় কানও মতেন উঁয়ার পু ার হােরবার না হয়।”
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৫৬ মাক ৯.৪২–৪৮

পােপর ঘাটা থািক সাবধান
(মিথ ৫:১৩-১৬; ১৮:৬-৯; লূক ১৪:৩৪, ৩৫; ১৭:১, ২)

৪২ “ মার উপরা িব াস করা কানও ছাওয়াক, কােঙা যিদ পােপর
ঘাটাত িনয়া যায়, উয়ার অব া এই নাকান হইেব। উঁয়ার কামাইেয়র
শাি র বদেল উয়ঁার গলাত একটা ব িশল বাি য়া সাগেরর জলত
ধ াে ফেল িদেল, উয়ঁার অব া ভাল হয়। ৪৩–৪৪ তামার হাত যিদ
তামাক পােপর ঘাটাত িনয়া যায়, স লায় স লায় ঐ হাতটা কািটয়া
ফেলয়া দও! ক েননা পােপর হাত িনয়া নরকত যাওয়ার থািক এক
হািতয়া হয়া অন জীবনত সা া অেনক ভাল। মনত থান য,
নরেকর অ ন কানও িদন িনিভবার না হয়।* ৪৫–৪৬ তামার ঠ াং
যিদ পােপর ঘাটাত িনয়া যায়, স লায় স লায় ঐ ঠ াংটা কািটয়া
ফেলয়া দও! ক েননা পােপর ঠ াং িনয়া নরকত যাওয়ার থািক
ন াংরা হয়া অন জীবনত সা া অেনক ভাল। ৪৭ তামার চখু যিদ
তামাক পােপর ঘাটাত িনয়া যায়, ঐ চখুটা উখিড়য়া ফেল দও।
ক েননা ই চখু িনয়া নরকত যাওয়ার থািক আধা কানা হয়া ঈ েরর
রাইজ ত সা া অেনক ভাল। ৪৮ফম কেরন য, ‘নরকত যই া
পাকা মানিষক খায় ঐ া পাকা কানও িদনও মের না, আর নরেকর
অ ন কানও িদনও িনেভ না।’#

*৯:৪৩-৪৪ ৪৮-এর পদত যা নখা আেছ, ঐ কতা অইন পুরান ীক
পা ুিলিপত ই একখানত পাওয়া যায়।
#৯:৪৮ িযশাইয় ভাববাদী এমন নিখেচ, নরেকর সমে । দখ: িযশাইয়
৬৬:২৪।
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মাক ৯.৪৯–১০.৪ ৫৭
৪৯ “ যই নাকান কির গেত দওয়া িজিনেসর উপরত নুন িছিটয়া
ি কের ঐ নাকান কির পিতটা মানিষক অ ন িদয়া ি করা

হইেব।*
৫০ “নুন যিদও ভাল িজিনস, িক ক নুেনর াদ যিদ হাের যায়,
স লা ক ংকির না া করা যাইেব? তামারলার অ রত নুেনর
নাকান পিব াদ থান; তামরা একজন অইন জেনর সাথত
শাি েত থােকা।”

িবয়াও সমে যী র ম
(মিথ ১৯:১-২; লূক ১৬:১৮)

১০ ১ পাছত যী কফরনাহূম গ ছািড়য়া দি ণ পােক যায়া
িযহূিদয়া েদশ আর যদন নদীর ওপার গইেলক। ম া

মানিষ আর একবার উঁয়ার ট আিসয়া একেট হইেলক। স লা ঐ
মানিষলাক যী যই নাকান কির িশ া িদয়া আিসর ধরেচ, ঐ নাকান
কির িশ া িদবার নািগেলক।
২ঐ সমায় ওেটেকানা কেয়ক জন ফরীশী দেলর ধম আিসয়া

যী ক ফাে াত ফেলবার চ া কিরয়া কইেলক, “িবয়াও করা
মাইয়াক ছািড় িদবার মািশর আইনত আেছ কী না?”
৩ যী পুিছেলক, “মহাপু ষ মািশ তামারলাক কী কুম িদেচ?”
৪ উমরা কইেলক, “িবয়াও করা মাইয়াক একখান িচিট নিখ ছািড়
দওয়া যায়, এই নাকান আইনত নিখেচ।”#

*৯:৪৯ পুরানা িনয়মত িযহূদী বামনলা গেত দওয়া িজিনেসর উপরাত
নুন িদেলক। ইয়ােত িজিনসলা ি হইেলক, দখ: লিবয় বই ২:১৩;
িযিহে ল ৪৩:২৪।
#১০:৪ দখ: ি তীয় িববরণ ২৪:১
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৫৮ মাক ১০.৫–১৫
৫ যী স লা কইেলক, “ তামারলার মন কঠুর দিখয়া মািশ
তামারলাক এই নাকান কির কইেচ। ৬ িক ক িনয়ার িস েনর
গাড়ােত ‘ঈ র মানিষক বটাছাওয়া বিটছাওয়া কিরয়া িস ন
কিরেচ।’# ৭ ‘ঐ বােদ মানিষআপন মাও বাপক ছািড়য়া মাইয়া ভাতার
এক নেগ থািকেব, ৮আর উমরা ইটা দহা একমন হয়া একটা দহা
হইেব।’# ইমরা এলা ই নাই; এক হইেলক। ৯ ঈ র য ইজনক
জুিড় িদেচ মানিষ ঐ ইজনক যুদা না ক ক।”
১০ ইঁয়ার পাছত ঘর সাে য়া চলালা যী ক আেরা ঐ িবষেয়

পুিছর নািগেলক। ১১ উঁয়ায় উমারলাক কইেলক, “কােঙা যিদ িনেজর
মাইয়াক ছািড় িদয়া অইন বিটছাওয়াক িবয়াও কের, তাইেল উঁয়ায়
িনেজর মাইয়ার িব ে মািগবািজ কের। ১২আর মাইয়া ভাতারক
ছািড় িদয়া অইন মানিষক িবয়াও কের, এইটাও মািগবািজ।”

পরভু যী ছাওয়ালাক আ বাদ কিরেলক
(মিথ ১৯:১৩-১৫; লূক ১৮:১৫-১৭)

১৩ পাছত মানিষলা যী র ওেটেকানা ছাট ছাট ছাওয়ালাক িনয়া
আিসর নািগেলক যােত উঁয়ায় ছাওয়ালাক আ বাদ কের। িক ক
চলালা মানিষলাক গািল িদবার নািগেলক। ১৪আর এই দিখয়া যী
বজার হয়া চলালাক কইেলক, “ছাওয়া- ছাটলাক মার এেটেকানা
আিসবার দও, মানা কেরন না। ক েননা এই ছাওয়ালা যই নাকান
কির মার এেটেকানা আিসর চায়, ঐ নাকান মেনর মানিষলা ঈ েরর
রাইজ ত আিসর পায়। ১৫ মুই তামারলাক সচাং কির কবার ধরচুং,
ছাওয়ার নাকান কির ঈ েরর রাইজ মািন না িনেল কানও িদেনা
ওেটেকানা আিসবার পাইেবন না।”

#১০:৬ দখ: আিদ বই ১:২৭ #১০:৮ দখ: আিদ বই ২:২৪
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মাক ১০.১৬–২০ ৫৯
১৬ তার পাছত যী ছাট ছাওয়ালাক কালাত তুেল িনেলক আর

মাথাত হাত িদয়া আ বাদ কিরেলক।

একটা ধিন মানিষ
(মিথ ১৯:১৬-৩০; লূক ১৮:১৮-৩০)

১৭ যী য লা ঘাটাত বেড়বার নািগেলক ঐ সমায় একটা মানিষ
দৗিড় আিসয়া হাংকুরা পািড় যী ক কইেলক, “হঁ া বােহ ,
তামরায় একজন ভাল মানিষ। মাক কইেবন তামরা, অন জীবন
লাভ কিরর বােদ মাক কী কিরর নািগেব?”
১৮ যী স লা কইেলক, “ মাক তামরা ভাল কবার নাগেচন
ক েন? একমা ঈ র ছাড়া কােঙায় ভাল নাই।* ১৯ তুই তা কুমলা
জািনস, খুন কেরন না, মািগবািজ কেরন না, চার কেরন না, িমছাং
সা ী দন না, কােঙােকা ঠকান না, মাও বাপক তামরা স ান
কেরা।#”
২০ মানিষটা যী ক কইেলক, “ , ছাওয়া কাল হােত মুই ঐ া
সৗেগ মািন আিসর ধরচুং।”

*১০:১৮ যী িনজক ঈ র কয়া পিরচয় িদবার চাইেলক না। ক েননা নুিক
থাকা িজিনসলা উঁয়ায় আে আে িবর কিরেলক, দখ: মাক ৪:২১-২২।
উঁয়ার কামাই িদয়া দেখয়া িদেচ য উঁয়ার মই ত ঈ েরর মতা আেছ,
দখ: মাক ৬। শ ষত যী কইেচ য ঈ েরর অিধকার উঁয়ার ট আেছ,
দখ: মাক ১৪:৬২। েগর বাপও উঁয়াক নাম িদেচ ‘ মার বটা, মার
মেনর একজন’ (মাক ১:১১) িক ক যী িনেজই এই নাম িনজক িদেলক
না।
#১০:১৯ দখ: যা া বই ২০
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৬০ মাক ১০.২১–৩০
২১ উঁয়ার পােক চায়া দিখ যী র খুব মায়া হইেলক আেরা

কইেলক, “ তার একনা কাম কিরর বািক আেছ। যা তুই, তার সৗগ
ধন স িত বেচয়া কা ােলাক িবিলয়া দ। ইয়ােত তুই গত ধন
পাবু। স লা তুই মার এেটেকানা আিসয়া মার চলা হ।”
২২এই কতাটা শানার সােথ সােথ মানিষটার মুখ কালা হয়া
গইেলক, ক েননা উঁয়ার ম া ধন স িত আিছেলক। এই বােদ
উঁয়ায় বজার হয়া চিল গইেলক।
২৩ স লা যী চাইেরা পােক দিখয়া চলালাক কবার নািগেলক,

“ধিন মানিষর ঈ েরর রাইেজ র জা হওয়া খুব কিঠন!” ২৪ চলালা
যী র কতা িনয়া অচানক হইেলক। যী আেরা কইেলক, “ছাওয়ার
ঘর, ঈ েরর রাইেজ র জা হওয়া খুব কিঠন! ২৫একটা িবি র
ফাড়ং িদয়া একটা উেটর সা া সাজা কাম, িক ক ঈ েরর
রাইজ ত ধিন মানিষর সা া খুব কিঠন।”
২৬এই কতাটা িনয়া চলালা খুব অচানক হইেলক, আর িনেজর

মাঝত কওয়া-কুিয় কিরর নািগেলক, “তাইেল কায় পাপ হােত উ ার
পাবার পায়?”
২৭ যী স লা উমারলার িভিত দিখয়া কইেলক, “মানিষর ট
যইটা অস ব সইটা ঈ েরর ট স ব। ঈ েরর ট সৗগ কাম
করা স ব।”
২৮ িপতর স লা যী ক কইেলক য, “ তামরা দেখন। হামরা

িক ক সৗগ িকছু ছািড় িদয়া তামার ট আইসিচ।”
২৯ যী কইেলক,
“মুই তামারলাক সচাং কির কবার ধরচুং। মার চলা হয়া

ঈ েরর ভাল খবরটা মািন িনয়া যায় জাগা-জিমন, বািড়-ঘর, ভাই-
বইিন, মাও-বাপক, বটা- বিটক ছািড় দয়, ৩০ উঁয়ায় এই যুেগর
একশ ণ বশী ঘর-বািড়, ভাই-বইিন, মাও, ছাওয়া- ছাট, জাগা-
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মাক ১০.৩১–৩৪ ৬১

জিম পাইেব। সােথ সােথ না না ভাগ কিরেব। উঁয়ায় আইসা
কােলর যুগত অন জীবন লাভ কিরেব। ৩১ রাজা হইেব ফিকর;
ফিকর হইেব রাজা।*”

যী িতন বােরর বার িনেজর মরেনর ভিবষ ত বানী িদেলক
(মিথ ২০:১৭-১৯; লূক ১৮:৩১-৩৪)

৩২ উমরালা স লা ঘাটা িদয়া িয শােলম গ ত যাবার নাগেচ।
যী আগপােক হািটবার নাগেচ আর চলালা অচানক হয়া পােছ
পােছ যাবার নাগেচ।* উমারলার পাছত অইন মানিষলাও ভেয় ভেয়
হািটবার নাগেচ।
যী স লা উঁয়ার বােরাজন চলাক ডেকয়া আর এক বার বুিঝ

িদেচ য, নগেত নগেত মানিষলা উঁয়ার উপরাত কী কী কিরেব।
৩৩ “এলা হামরা িয শােলমত যাবার ধরিচ। বাছাই করা

মানিষটাক (মােন মাক) পরধান বামনলা আর ধম লার হাতত
ধের দওয়া হইেব। উমরা মার িবচার কির মাির ফেলর দ িদয়া
িবধমী মানিষলার হাতত তুিল িদেব। ৩৪আর এই িবধমীলা মাক
ঠা া িটটকাির কিরয়া মার দহাত ছ প িদয়া খুব কিরয়া চাবুক
মািরেব। মাক মাির ফলাইেব, আর িতন িদেনর িদন মুই মরনক
জয় কির বি উিঠম।”

*১০:৩১ ীক ভাষাত: ম া পথম সািরর মানিষ শ েষর সািরত হইেব;
ম া শ েষর সািরর মানিষ পথম সািরত হইেব।
*১০:৩২ চলালা অচনাক হইেলক য য শােলমত ধম লা যী ক মাির
ফলাইেব, তােঙা যী ঐ পােক আেগ আেগ হািট যাবার নাগেচ।
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৬২ মাক ১০.৩৫–৩৯

যী সবাকারী হওয়ার িশ া িদেলক
(মিথ ২০:২০-২৮)

৩৫ পাছত িসবিদেয়র বটা যােকাব আর যাহন যী র বগলত
আিসয়া কইেলক, “ , হামরা যা ই া চােমা, তা কী হামার বােদ
কিরেবন?”
৩৬ যী কইেলক, “ তামার বােদ মুই কী কিরম? তামরা কী

চান?”
৩৭আর উমরা কইেলক, “ তামরা য লা মহাশি িনয়া রাজার

আসনত বিসবার আিসেবন, স লা হামরা ইজনাক, একজনাক
ডাইন পােক একজনাক বঁাও পােক, বিসবার জাগা কির দন।”*
৩৮ যী কইেলক, “ তামরা কী চাবার নাগেচন, সই া জােনন না।

মানিষলা নিদর জলত িদ া নয়, িক ক মুই ঃখ-কে র সাগরত
দী া িনম। তামরা কী মার নাকান ঐ ঃখ-কে র দী া িনয়া সইয
কিরর পাইেবন?”*
৩৯ উমরা কইেলক, “হঁ া, হামরা পােমা।”

*১০:৩৭ রাজার বশী মতা পাওয়া মানিষলা রাজার ডাইন পােক বঁাও
পােক বইেস।
*১০:৩৮ ীক ভাষাত: য ঃেখর বািটত মুই খাবার নাগচুং, এইটা
তামরা কী খাবার পাইেবন? আর য ঃেখর-কে র দী া মুই িনম, এইটা
তামরাও কী িনবার পাইেবন?
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মাক ১০.৪০–৪৬ ৬৩

যী উমারলাক কইেলক, “মুই য ঃখ-কে র দী া িনম, সই
দী াটা তামরালাও িনেবন।* ৪০ িক ক ডাইন পােকআর বঁাও পােক
বিসর দওয়া মার কাম নঁায়ায়। ঐ জাগালা যার যার বােদ িঠক করা
হইেচ ঐ জাগালাত উমরায় বিসেব।”
৪১ স লা বািক দশজন চলা এই কতা িনয়া যােকাব আর
যাহেনর উপরাত গাসা হইেলক। ৪২এই বােদ যী সগােক একেট
ডেকয়া কইেলক,

“ তামরা জােনন য, জগেতর িবধমীলাক যায় যায় দওয়ানী
হয়া শাসন কের, উমারলার মতা িদয়া মানিষক ডােব থুইয়া
অত াচার কের। ৪৩ িক ক তামারলার মাঝত এই নাকান হইেবই
না। তামারলার মাঝত যায় বড় হবার চায়, উঁয়াক সবাকারী হবার
নািগেব। ৪৪ যায় আগত থািকর চায় উঁয়াক সগাের চাকর হবার
নািগেব। ৪৫ মনত থান, মুই য বাছাই করা মানিষটা, মুই সবা
পাবার বােদ আইেসাং নাই; সবা কিরর বােদ আইসেচাং। আর
অইন পরােনর বদেল িনেজর পরান িদয়া ম া মানিষর মুি র
দাম চুকাইম। এই বােদ আইসেচাং।”

যী কানা বরতীময়ক ভাল কিরেলক
(মিথ ২০:২৯-৩৪; লূক ১৮:৩৫-৪৩)

৪৬ যী আর উঁয়ার চলালা িযরীেহা নােমর গ ত আিসয়া ঘাটাত
চিল যাবার ধরেচ, ম া মানিষর নগত। ঐ গ থািক িবিরবার
সমায়, স লা ঘাটার বগলত তীমেয়র বটা বরতীময় নােমর একজন

*১০:৩৯ ীক ভাষাত: মুই য ঃেখর বািটত খাইম, সই বািটত
তামরালাও খাইেবন। আর য ঃখ-কে র দী া িনম, সই দী াটা
তামরালাও িনেবন।
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৬৪ মাক ১০.৪৭–১১.২

কানা িভ াআলা বিসয়া আিছেলক। ৪৭ উঁয়ায় িনর পাইেলক
নাসরেতর ী যী আইসেচ। স লা উঁয়ায় িচিকিরয়া কইেলক, “ও
বােহ, দায়ূেদর বংশধর যী ! মাক তুই দয়া কেরক!”
৪৮ ম া মানিষ উঁয়াক িঝত কির থািকর বােদ ধমেকবার

নািগেলক। উঁয়ায় িক ক আেরা জাের জাের িচিকিরবার নািগেলক,
“ হ দায়ূেদর বংশধর যী ! তুই মাক দয়া কেরক!”
৪৯ যী সােথ সােথ থািময়া কানা মানিষটাক ডেকবার কইেলক।

মানিষলা স লা কানা মানিষটাক ডেক আিনয়া আেরা কইেলক,
“ভয় না খাইস, ওেঠক! উঁয়ায় তাক ডেকবার নাগেচ।” ৫০ স লা
উঁয়ায় দহার িগলাপখান ফেল িদয়া ঝাে উিঠেলক আর যী র
বগলত গইেলক।
৫১ যী উঁয়াক পুিছেলক, “মুই তার বােদ কী কিরম? তুই কী

চাইস, ক।”
কানা মানিষটা কইেলক, “ , মুই দিখর চাং।”
৫২ যী স লা কইেলক, “যা, তুই িব াস কিরিচস বুিলয়া, ভাল

হয়া গইিচস।”
আর স লায় স লায় মানিষটা দিখর পাবার নািগেলক, আর ঘাটা

িদয়া যী র পােছ পােছ যাবার নািগেলক।

যী জয় কির িয শােলমত সা াইেলক
(মিথ ২১:১-১১; লূক ১৯:২৮-৪০; যাহন ১২:১২-১৯)

১১ ১ িয শােলেমর বগলা-বগিল আিসয়া যী আর উঁয়ার
চলালা জলপাই পাহােড়র বৎফগী আর বথিনয়া

গরামলার ট আইসেচ। যী ইজন চলাক ডেকয়া প েঠয়া
িদেলক, ২ “ তামরা ঐ বগেলর গরামটাত যাও। সা াইেত কােল
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মাক ১১.৩–৯ ৬৫

একটা বাি থায়া গাধার বা া দিখর পাইেবন। উঁয়ার িপিটত
কােঙা কানও িদনও চেড় নাই। ঐটা খেসয়া এেটেকানা িনয়া
আইেসা। ৩আর কােঙা যিদ পুেচ, ‘ ক েন এইটা িনয়া যাবার
নাগেচন?’ তাইেল কইেবন, ‘এইটা পরভুর দরকার আেছ। উঁয়ায়
এইটা পচকির িফির িদেব।’”
৪ স লা উমরা যায়া দিখেলক য, ঘাটার বগলত বািড়র য়ােরর

ওেটেকানা একটা গাধার বা া বা া আেছ। উমরা গাধাটার দিড়খান
হাসকাইেলক। ৫আর ওেটকার যই া মানিষ খাড়া হয়া আিছেলক
উমরা কইেলক, “িকের, গাধাটার দিড়খান ক েন হাসেকবার
নাগেচন?” ৬ যী উমাক য ংকিরয়া কবার কইেচ, ওংকিরয়া চলালা
মানিষলাক কইেলক। স লা মানিষলা গাধাটাক িনয়া যাবার িদেলক।
৭ ইয়ােত চলালা গাধার বা াটা যী র ট আিনয়া উঁয়ার উপরা
দহার িগলাপখান পািতেলক, আর যী বিসেলক।* ৮ ম া মানিষ
যী র আগত উমারলার দহার িগলাপ ঘাটাত পািড়য়া িদবার নাগেচ,
আেরা অইন মানিষলা জ ল হােত কলার পােতর নাকান পাত কািট
আিনয়া গাটায় ঘাটাত পািড়য়া িদবার নাগেচ।* ৯ যই া মানিষ
যী র আগপােক পাছপােক যাবার নাগেচ, উমরা িচিকিরয়া কবার
নািগেলক,

“জয়, ঈ েরর জয়!
যায় পরমপরভুর নােম আিসবার নাগেচ,

*১১:৭ ক েননা সখিরয় ভাববাদী এই নাকান নিখেচ য, একজন ন
িন াবান জয়ী রাজা মুি দাতা হয়া গাধার িপিটত চিড়য়া আিসবার নাগেচ।
দখ: সখিরয় ৯:৯
*১১:৮ ক েননা িযহূদী মানিষলা রাজাক এই নাকান কির স ান জানায়।
দখ: ২ রাজাবিল ৯:১২-১৩

printdraft-RWB-MRK -- 2009.08.16 -- 00:53

MRK 42MRKRWB.sfm, ROWBA translation, August 2009



৬৬ মাক ১১.১০–১৪

উঁয়ার জয় হউক!#
১০ হামারলার চৗ ি র মহারাজা দায়ূেদর রাইজ
আিসর নাগেচ - ঈ র এইটাত আ বাদ ক ক!
ঈ েরর জয় জয়কার হউক!”

১১ যী িয শােলম যায়া িযহূদী দশংগিত মি রত সা াইেলক।
সাে য়া চাইেরা পােক ভাল কির দিখবার নািগেলক। িক ক বলা
যায়া সই া হইেচ, এই বােদ উঁয়ায় বােরাজন চলাক িনয়া বথিনয়া
গরামত চিল গইেলক।

িনফিলয়া গচ, অকািজয়া মি র
(মিথ ২১:১২-২২; লূক ১৯:৪৫-৪৮)

১২ পােছর িদন সাকােল যী য লা বথিনয়া গরাম ছািড়য়া চিল
যাবার ধিরেলক, সই সমায় উঁয়াক ভাগ নাগেচ। ১৩ দূর হােত একটা
পাতওলা ডুমর গচ দিখর পাইেলক। গচটাত ফলআেছ কী নাই, যী
দিখবার গইেলক। গচটার ওেটেকানা আিসয়া দিখেলক, পাত ছাড়া
আর কানও ফেল নাই। ক েননা ঐ সমায়টা ডুমর গেচর ফল পািকর
সমায় আিছেলক না। ১৪এই বােদ গচটাক কইেলক য, “আিজ হােত

#১১:৯ দখ: গীতসংিহতা ১১৮:২৫,২৬
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মাক ১১.১৫–১৬ ৬৭

যত িযহূদী আিছেলক, উমারলার একনায় মি র আিছেলক
িয শােলমত

তার ফল যােত আর কানও িদন কােঙা না খায়।” চলালা যী র
এই কতাটা িনর পাইেলক।
১৫ যী িয শােলেমর মি রটাত সাে য়া যায় যায় বিল িদবার

প -পিখ বচা- কনা কিরর ধরেচ, উমারলাক খ েদয়া িদেলক।
যায় যায় টাকা-পাইসা দওয়া- নওয়া কের,* উমারলার টিবল
চয়ার উ া-পা া কির ফলাইেলক। যায় যায় কইেতার ঘুঘু
বচায়, উমারলার বিসবার জাগা গাটায় উি ফলাইেলক। ১৬আর
মি রটার মািঝয়ার মইে া িদয়া কানও িজিনস-পািত আনা- নওয়া
কিরর িদেলক না।

*১১:১৫ ঐ সমায় টাকা-পাইসার উপরাত রােমর রাজার ফটক দওয়া
আিছেলক। িযহূদী মি েরর িভিতরাত ঐ রাজাটার ফটক যােত না আইেস,
িকছু মানিষ পাইসালা আিনয়া অইন নাকান ফটক ছাড়া পাইসা িদেচ।
এইটা উমারলার ব াবসা হয়া গইেচ।
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৬৮ মাক ১১.১৭–২৬
১৭ স লা যী মানিষলাক িশ া িদয়া কইেলক, “শা রত এই

নাকান কতা কী নখা নাই? ‘ মার ঘরক কওয়া হইেব, সৗগ জািতর
পারথনার ঘর।’ িক ক তামরা এইটাক কী বানাইেচন ‘ চার ডাকুর
আ াখানা!’ ”#
১৮ পরধান বামনলা আর ধম লা এই কতা িনয়া যী ক মাির
ফেলবার বােদ সুেযাগ খুিজবার নািগেলক। উমরা উঁয়াক ভয়
কিরেলক ক েননা িভেড়র মানিষলা যী র িশ া িনয়া উমারলার
মন আেরা িনবার বােদ আকুল হয়া যায়।
১৯ য লা সই া হইেলক, স লা যী চলালাক িনয়া গে র

বায়রাত চিল গইেলক।
২০ পােছর িদন সাকাল বলা ঐ ঘাটা িদয়া আিসবার সমায় চলালা
দিখেলক য, ঐ ডুমর গেচর িশপা সুদ ায় মির গইেচ। ২১আেগর
িদেনর যী র কতা িপতেরর মনত পিড়েলক। অচানক হয়া যী ক
কইেলক, “ দখ! য ডুমর গচটাক তামরা শাও িদেচন সইটা
মিরয়া িক গইেচ।”
২২ স লা যী চলালাক কইেলক,
“ঈ েরর উপরাত িব াস থান। ২৩ মুই তামারলাক সচাং কির

কবার নাগচুং। যিদ কােঙা অ রত সে হ না রােখ, আর িব াস
কিরয়া ঐ পাহাড়টাক কয়, ‘এইেট হােত উিঠ যায়া সাগরত
পড়ুক!’ তাইেল ঐ নাকান হইেব। ২৪ মার কতা তামরা শান!
িব ােসর নগত পারথনা কিরয়া য কানও িকছু চান, তা পাইেবন।
২৫–২৬ তামরা য লা পারথনা কেরন, স লা কােঙাের িব ে

#১১:১৭ দখ: িযশাইয় ৫৬:৭; আর িযরিময় ৭:১১
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মাক ১১.২৭–২৮ ৬৯

দাষ থািকেল, উঁয়াক মা কির দন। ইয়ােত তামার েগর বাপ
তামারও পাপ মা কির িদেব।”*

যী র অিধকার, িযহূদী নতালার সে হ
(মিথ ২১:২৩-২৭; লূক ২০:১-৮)

২৭ পাছত যী উঁয়ার চলালা আেরা িয শােলম গইেলক, আর
উঁয়ায় দশংগিত মি রত হািট বেড়বার নাগেচ। এই নাকান সমায়
পরধান বামনলা, ধম লা, বুড়া নতালা, উঁয়াক আিসয়া পুিছবার
নািগেলক, ২৮ “তুই কা অিধকাের এই নাকান কিরবার নাগিচস?
কায় তাক এই অিধকার িদেচ?”

*১১:২৫-২৬ িকছু িকছু পুরান ীক পা ুিলিপত আেরা নখা আেছ য,
“ তামরা অইন জেনর মা না কিরেল, ঈ র তামারও মা কিরেব না।
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৭০ মাক ১১.২৯–৩৩
২৯ ইঁয়ার উ রত যী কইেলক, “মুইেয়া তামারলাক একনা

পুিছবার চাং। তামরা যিদ এইটার উ র দন তাইেল মুইেয়া কইম
কা অিধকাের এই া কিরবার নাগচুং। ৩০ তামরা কন দিখ, জল
িদয়া দী া িদবার অিধকার যাহন কারেট হােত পাইেচ? মানিষর ট
হােত, না ঈ েরর ট হােত?”
৩১ স লা উমরা একজন অইন জেনর নগত কওয়া-কুিয় কিরর

নািগেলক, “হামরা যিদ কই ‘ঈ েরর ট,’ তাইেল উঁয়ায় কইেব,
‘ তামরা যাহনক িব াস কেরন নাই ক েন?’ ৩২আেরা যিদ কই
‘মানিষর ট হােত’ তা হইেলও?”
উমরা মানিষলাক ভয় কিরর নািগেলক, ক েননা সৗগ মানিষলা
যাহনক ভাববাদী কয়া মািন আিসর নািগেলক।
৩৩আর এই বােদ উমরা কইেলক, “হামরা জািন না।”
স লা যী কইেলক, “তাইেল মুইেয়া কইম না, কান অিধকাের

এই া কিরবার নাগচুং।”
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মাক ১২.১–৩ ৭১

বয়া আিধয়ারলার গ
(মিথ ২১:৩৩-৪৬; লূক ২০:৯-১৯)

১২ ১ ইঁয়ার পাছত যী ধম লাক গে র নাকান কির িশ া
িদবার নািগেলক,*

“একজন চাষা একখান আং র খেতর আবাদ কিরয়া# চাইেরা
পােক বড়া িদেলক। আং র রস কিরবার জইেন একটা িশেলাত
খাল খুঁিড়েলক। পাহারা িদবার বােদ উচা কির একটা টঙ
বানাইেলক।
“পাছত জিমখান দখােশানা কিরর বােদ মানিষলাক আিধ িদয়া

িবেদশত চিল গইেলক। ২ য লা আং র ফল পািক গইেলক,
িঠক ঐ সমায় ভাগ িনবার জইেন উঁয়ার চাকরক প েঠয়া িদেলক।
৩ িক ক আিধয়ারলা চাকরটাক ডােঙয়া খািল হােত প েঠয়া
িদেলক।

*১২:১ এই গে র মই িদয়া িযহূদী নতালার দাষ দখা হইেচ।
জিমখােনর মািলক মােন ঈ র; আং েরর খত মােন ই ােয়ল দ শ
আর ওেটকার িযহূদী মানিষলা; আিধয়ারলা মােন িযহূদী ধম আর
নতালা; চাকরলা যাক মািলক প ঠাইেলক মােন ভাববাদীলা যাক ঈ ের
প ঠাইেচ; মািলেকর বটা মােন যী , ঈ েরর বটা।আিধয়ারলার নাকান
কির িযহূদী নতালা ঈ েরর একনায় বটাক মািন নয় নাই, এইটা
উমারলার দাষ। যায় ঈ েরর কতা পরচার কের উঁয়াক উমরালা িঘন
কের। িনেজর ই া মতন িনয়ম বানায়।
#১২:১ দখ: িযশাইয় ৫:১-২
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৭২ মাক ১২.৪–১১
৪ “উঁয়ার পাছত খেতর মািলক আর একজন চাকরক প েঠয়া

িদেলক। আিধয়ারলা চাকরটার মাথাত ডাঙাইেলক। উঁয়ার সাথত
খুব বয়া আচারন কিরেলক।
৫ “ইঁয়ার পাছত মািলক আেরা একজনাক প েঠয়া িদেলক।

উঁয়ােকা মাির ফলাইেলক।
“ইঁয়ার পাছত আেরা ম া চাকরক প েঠয়া িদেলক।

উমারলাক এেক নাকান কিরয়া কেয়ক জনাক ডাঙাইেলক, কেয়ক
জনাক মাির ফলাইেলক।
৬ “এলা ওেটেকানা প েঠ িদবার বােদ পরােনর একনায় আপন
বটা আেছ। শ ষত মািলক উঁয়াক প েঠ িদেলক। আর মেন
কিরেলক য, ‘মুই যিদ মার একনায় আপন বটাক প েঠয়া
দং, তাইেল উমরা স ান কিরেব।’ ৭আিধয়ারলা িক ক িচ া
ভাবনা কিরবার নািগেলক, ‘আের! উঁয়ায় তা একনায় বটা, পাছত
মািলক মির গইেল স িতর মািলক ইয়ঁায় হইেব। তাইেল চেলা!
ইঁয়াক হামরা মাির ফলাই। আর ইঁয়াক মািরেল স িতর মািলক
হামরা িনেজ হেমা।’ ৮ উমরা মািলেকর বটাক ধির মািরয়া আং র
খেতর বায়রাত মরাটাক ফেল িদেলক।”
৯ যী ধম লাক পুিছেলক,
“তাইেল তামরা এলা কন দিখ, এই আং র খেতর মািলক

কী কিরেব? উঁয়ায় আিসয়া আিধয়ারলাক মাির ফলাইেব, আর
আং েরর জিমখান দখল কির িনয়া অইন মানিষক িদেব।
১০ তামরা কী এই কতাটা পিব শা রত পেড়ন নাই?

‘িমি লা যই খুিটটা বািতল কিরেচ,
ঐটাই হইেচ ঘেরর মূল খুিট।

১১এইটা পরমপরভুর কাম, আর
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মাক ১২.১২–১৬ ৭৩

হামারলাক খুব অচানক নােগ।’#”
১২ স লা ধেমর নতালা যী ক ধিরবার চাইেলক। উমরা বুিঝর

পাইেলক য গ টা উমারলার িব ে কইেচ। িক ক উমরা মানিষর
ভেয় যী ক ছািড় িদেলক।

িযহূদী নতালা যী ক ফাে াত ফেলর চাইেলক
(মিথ ২২:১৫-২২ লূক ২০:২০-২৬)

১৩ পাছত িযহূদী ধেমর নতালা যী র এেটেকানা কেয়ক জন
ফরীশী দেলর ধম আর হেরাদ দেলর মানিষক প েঠয়া িদেলক
যােত যী ক কতা কওয়ার মইে া িদয়া ফাে াত ফেলবার পায়।
১৪ উমরা আিসয়া কবার নািগেলক য, “ , হামরা ভাল কির
জািন তামরা একজন সৎ মানিষ। মানিষ কী মেন কিরেলক, কী না
কিরেলক, এই া িনয়া তামরা িচ া কেরন না। তামরা মুখ িচিন
মুেগর ডাইল দন না। কানও মানিষক ভয় কেরন না। তামরা
ঈ েরর িবষয়ত সচাং িশ া দন। তােঙা, হামারলাক ক য,
রােমর রাজাক মাসুল দওয়া িঠক হয়, কী না? ১৫ হামরা উঁয়াক
মাসুল িদেমা কী িদেমা না?”
যী উমারলার ভ ািম বুিঝর পায়া কইেলক,* “ তামরালা ক েন
মাক পরী া কিরবার নাগেচন? মাক একটা পাইসা আিন দখান।”
১৬আর উমরা একটা পাইসা আিনয়া যী ক িদেলক। যী

উমারলাক পুিছেলক, “পাইসাৎ এই ফটক কার? ইঁয়ার নাম কী?”
*১২:১৫ উমারলার ভ ািম এই নাকান হইেলক য, যী উমারলার ে র
উ রত ‘হঁ া’ কইেল, সাধারন িযহূদী মানিষলা উঁয়াক িঘন কিরেব; আর
‘না’ কইেল তা িবে ােহর নাকান দখা িদেব।
#১২:১১ দখ: গীতসংিহতা ১১৮:২২-২৩

printdraft-RWB-MRK -- 2009.08.16 -- 00:53

MRK 42MRKRWB.sfm, ROWBA translation, August 2009



৭৪ মাক ১২.১৭–২৩

উমরা কইেলক, “এই ফটক হইেলক রােমর রাজার।”
১৭ যী কইেলক, “তাইেল যইটা রাজার, সইটা রাজাক দও।
যইটা ঈ েরর, সইটা ঈ রক দও।” যী র এই কতা িনয়া উমরা
সগায় অচানক হইেলক।*

বি উঠার িবষয় স ূ কী দেলর সে হ
(মিথ ২২: ২৩-৩৩ লূক ২০:২৭-৩৮)

১৮কেয়ক জন স ূকী দেলর ধম যী র বগলত আিসেলক।
এই স ূকীলার িব াস মির যাওয়া মানিষ কানও িদন বি উিঠবার
নঁায়ায়। ১৯এই বােদ উমরা যী ক ঠা া কির পুিছর নািগেলক,
“ , মহাপু ষ মািশ হামার বােদ এই কতা নিখ িদেচ। যিদ
কােঙােরা ভাই আটকুরা হয়া মির যায়, তাইেল ঐ মরা ভাইেয়র
মাইয়াক উঁয়ার িবয়াও করা খায়,# যােত মরা ভাইেয়র বংশ বি
থািকেব। ২০ বশ ভাল: উমরা সাত ভাই আিছেলক। পইলা জন
িবয়াও কির আটকুরা হয়া মির গইেলক। ২১ ি তীয় জনও ঐ িবধুয়া
বিটছাওয়াটাক িবয়াও কিরয়া আটকুরা হয়া মিরেলক। তৃতীয় জন ঐ
এেক নাকান কির মির গইেলক। ২২আর সাত জেনর কােরা ছাওয়া-
ছাট হইেলক না। শ ষত ঐ িবধুয়া মাইয়া মির গইেলক। ২৩ সৗগ
মরা মানিষলা য লা ঈ র বি তুিলেব স লা ঐ বিটছাওয়াটা কার
মাইয়া হইেব? ক েননা সাতজেন সগায় উঁয়াক িবয়াও কিরেচ।”

*১২:১৭ উমরালা অচানক হইেলক য, যী ঐ ভ ািম ে র ফা ত না
পিড়য়া বশ ভাল উ র িদেলক।
#১২:১৯ দখ: ি তীয় িববরণ ২৫:৫-৬
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মাক ১২.২৪–২৯ ৭৫
২৪ যী স লা উমারলাক কইেলক, “ তামরা ভুল কিরবার

নাগেচন, ক েননা তামরা পিব শা র জােনন না; আর ঈ েরর
য মতা আেছ, সইটাও জােনন না। ২৫ মরা মানিষ য লা বি
উিঠেব স লা উমরা িবয়াও কিরেব না, িবয়াও িদবার নািগেব না;
উমরা েগর দূেতর নাকান হইেব। ২৬ িক ক ঈ র মরা মানিষক বে
তােল কী না, এই িবষয় তামরা কী শা রত পেড়ন নাই? মহাপু ষ
মািশর নখা বইয়ত ঈ র কাটা ঝােপর মই হােত আওয়াজ িদয়া
িনেজই পিরচয় িদেলক য, ‘মুইেয় অ াহাম, ইসহাক, যােকােবর
ঈ র।’# ২৭ ঈ র কী মরা মানিষর, না ব া মানিষর ঈ র? উঁয়ায়
তা বি থাকা মানিষর ঈ র। তামরা খুব ভুল কিরবার নাগেচন।*”

সৗগ চাইেত পূণ ম
(মিথ ২২:৩৪-৪০)

২৮এক জন ধম আিসয়া উঁয়ায় তকা-তকী িনবার নািগেলক।
যী য িঠক উ র িদেচ ধম টা জািনর পায়া যী ক পুিছেলক,
“ মািশর দওয়া িনয়েমর মািঝলাত সগাের চাইেত পূণ কুম
কানটা?”
২৯ ইঁয়ার উ রত যী কইেলক, “ সৗগ চাইেত পূণ কুম

হইেলক এই,
‘ হ ই ােয়লী জািতর মানিষ, তামরা শােনন!
পরমপরভুই হামারলার ঈ র,উঁয়ায় ছাড়া আর কােঙা নাই।

*১২:২৭ স ূকী দেলর মানিষলা িব াস কিরেলক য ঈ র মির যাওয়া
মানিষক বি তুেল না। এইটা হইেলক উমারলার ভুল।
#১২:২৬ দখ: যা া বই ৩:৬
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৭৬ মাক ১২.৩০–৩৬
৩০ তামারলার সৗগ মন-পরান, গয়ান, শি
সেপ িদয়া পরমপরভু ঈ রক িপিরত কেরা।’#

৩১ “ইঁয়ার পাছত পূণ কুম হইেলক এই,
‘িনেজর দহাক যংকিরয়া তামরা যতন কিরয়া িপিরত

কেরন, ওংকিরয়া তামরা পাড়াপরশীক িপিরত কেরা।’#
“এই ইটা সৗগ চাইেত বড় কুম। আর বশী বড় কুম নাই।”
৩২ স লা ধম টা যী ক কইেলক, “ , বশ ভাল কতা।
তামরা সচাং কির কইেচন য, ‘একটায় ঈ র আেছ, উঁয়ায় ছাড়া
আর কানও ঈ র নাই।’ ৩৩আর সচাং কতা আেছ য, ‘ সৗগ মন-
পরান, গয়ান, শি সেপ িদয়া পরমপরভু ঈ রক িপিরত কিরর
নােগ।’ আেরা আেছ য, ‘িনেজর দহাক যংকিরয়া তামরা যতন
কিরয়া িপিরত কেরন, ওংকিরয়া পাড়াপরশীক িপিরত কিরর নােগ’।
সৗগ পুজা পাবেনর চায়া এই া বশী পূণ।”
৩৪ ধম টা য বশ বুি মােনর নাকান কির উ র িদেচ, যী

এইটা দিখয়া কইেলক, “ঈ েরর রাইজ হােত তুই বশী দূরত
নাই।” স লা হােত কােঙায় যী ক আর কানও িকছু পুিছবার সাহস
পাইেলক না।

ধম লা হােত সাবধান
(মিথ ২২:৪১-২৩:৩৬; লূক ২০:৪৫-৪৭)

৩৫ যী িযহূদী দশংগিত মি রত িশ া িদবার সমায় পুিছেলক,
“ধম লা ক ংকির কয় য ঈ েরর বাছাই করা রাজাটায় মহারাজা
দায়ূেদর বংশধর? ৩৬ দায়ূদ তা পিব আ া িদয়া কইেচ,

‘পরমপরভু মার মািলেকাক কইেলক,

#১২:৩০ দখ: ি তীয় িববরণ ৬:৪-৫ #১২:৩১ লিবয়-এর বই ১৯:১৮
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মাক ১২.৩৭–৪৩ ৭৭

যত ণ মুই তার শ লাক
তার ঠ ােঙর তলাত না থাং,

অত ণ মার ডাইন পােক বইেসক।’#
৩৭ “দায়ূদ িনেজই বাছাই করা রাজাটাক ‘ মার মািলক’ কয়া
ডকাইেলক, তাইেল ক ংকির উঁয়ায় দায়ূেদর বটা বা বংশধর হবার
পায়?”
ম া মানিষ খুিশ মেন যী র কতা িনেলক।
৩৮ উঁয়ায় আেরা িশ া িদয়া কইেলক,
“ধম লার সমে সাবধান থােকন। উমরা গ য়া বসন
িপি য়া হাট বাজারত ঘুিড় বেড়য়া স ান পাবার চায়।* ৩৯ উমরা
সমাজ ঘেরর পরধান জাগাত, ভােজর সমায় স ােনর জাগাত
বিসর চায়। ৪০এক পােক ইমরা মানিষক দেখবার বােদ
অেনক ণ ধির পারথনা কের। আর অইন পােক িবধুয়ার ধন
স িত দখল কের। এই া মানিষর সৗগ চাইেত বশী শাি
হইেব।”

িবধুয়ার দান
৪১ পাছত যী মি রত দান বাে ার বগলত বিসয়া মানিষলা য

দান কিরবার নাগেচ, ঐ া দিখবার নািগেলক। ম া ধিন মানিষ
ম া টাকা-পাইসা দান কিরবার নািগেলক। ৪২ পাছত একজন গিরব
িবধুয়া আিসয়া খািল ই পাইসা দান কিরেলক। ৪৩ স লা যী
চলালাক ডেকয়া কইেলক,

*১২:৩৮ ীক ভাষাত: উমরা ডাঙর ডাঙর জামা িপি য়া
#১২:৩৬ দখ: গীতসংিহতা ১১০:১
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৭৮ মাক ১২.৪৪–১৩.৭

“মুই তামারলাক সচাং কবার নাগচুং। এই গিরব িবধুয়া সগাের
থািক বশী দান কিরেচ। ৪৪অইন মানিষলা উমারলার ম া ধন
থািক দান কিরেচ। িক ক বিটছাওয়াটা উঁয়ার স ল বুিলেত যা
আিছেলক সইটায় দান কিরেচ।”

আইসা িদেন িযহূদী মি েরর িবনাশ
(মিথ ২৪:১-২১,২৯-৩৫; লূক ২১:৫-৩৩)

১৩ ১ যী দশংগিত মি র হােত িবরাইেত কােলই একজন
চলা আিসয়া উঁয়াক কইেলক, “ , দেখন তা, কত

সু র সু র বড় বড় িশল অচানক অচানক মি র!”
২ যী উঁয়াক কইেলক, “তুই বড় বড় মি র দিখবার নাগিচস
তা। িক ক ইঁয়ার একটা িশল আেরকটা িশেলর উপরাত থািকেব
না! সৗগ ভািঙয়া ফলা হইেব।#”
৩ যী মি েরর উ া পােক জলপাই পাহাড়ত বিসেলক। স লা

িপতর, যােকাব, যাহন, আর আি য় গাপেন পুচ কিরবার
নািগেলক, ৪ “ তামরা হামারলাক ক । কা সমায় এই ঘটনাটা
ঘিটেব? কী নাকান িচ দিখয়া হামরা বুিঝবার পােমা য এই া
পূরণ হয়া আিসর ধরেচ?”
৫ যী উমারলাক কইেলক,
“সাবধান! কােঙা যােত তামারলাক ভুল ঘাটাত িনয়া না যায়।

৬ ম া মানিষ ভ ািম কির মার নাম িনয়া আিসয়া কইেব,
‘মুইেয় সই বাছাই করা রাজাটা।’ আর ছলনা কির ম া মানিষক
ভুল ঘাটাত িনয়া যাইেব।# ৭ তামরা যুে র খবরা-খবর িনর

#১৩:২ দখ: মীখা ৩:১২
#১৩:৬ যাহন ১৫: ২১; মিথ ১০:২২; মাক ১৩:১৩
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মাক ১৩.৮–১২ ৭৯

পাইেবন,# বগলেত হউকআর দূরত হউক, এই া হইেবই। িক ক
তামরা ভয় কেরন না। িবনােশর সমায় হয় নাই।* ৮এক জািত
অইন জািতর িব ত, এক রাইজ অইন রাইেজ র িব ত,
নড়াই হইেবই ম া জাগাত। ভচাল আর খুব মংগা দখা িদেব।
এই া দিখয়া তামরা জািনর পাইেবন য, য না হইেচ, আর
িবনােশর সমায় আিসর নাগেচ।*
৯ “ তামরা িনেজর ব পার িনয়া সজাগ থােকন! মানিষ
তামারলাক িবচােরর সভাত মানিষর হাতত ধেরয়া িদেব।
সমাজ ঘরলাত মানিষ ধিরয়া তামারলাক ডাঙাইেব। মার বােদ
তামারলাক দ েশর শাসনকতা, রাজার আগত খাড়া হবার
নািগেব। উমারলার আগত মার চলা হয়া সা ী িদবার নািগেব।
১০আর িবনােশর আগত* সৗগ জািতর ট ঈ েরর দওয়া ভাল
খবর পরচার কিরর নািগেব।”
১১ “উমরা য লা তামারলাক ধিরয়া শ র হাতত িদেব, স লা

কী কবার নািগেব এই িনয়া কানও িচ া কেরন না। ক েননা
িনেজই কতা কইেবন না; ঈ েরর পিব আ া তামারলাক কয়া
িদেব; সইটায় কইেবন। ১২ঐ সমায় ভাই ভাইক, বাপ বটাক,
শ র হাতত তুিল িদেব মাির ফেলর বােদ। ছাওয়ালা মাও বােপর

*১৩.৭ ীক ভাষাত: শ ষ হয় নাই।
*১৩:৮ ীক ভাষাত: এই া গাওভারী বিটছাওয়ার সব িবেসর ।
*১৩:১০ এই “আগত”-এর মােন পি তলার নানা নাকান মত। কােঙা
কয় িযহূদী মি র ংস-এর আগত। আর কােঙা কয় এই যুেগর শ েষর
আগত।
#১৩:৭ দখ: িযরিময় ৫১:৪৬
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৮০ মাক ১৩.১৩–২০

িব ত খাড়া হয়া উমাক মাির ফলােব।* ১৩ মার চলা হবার
বােদ সৗগ মানিষ তামারলাক িঘন কিরেব। পইলা যই নাকান
অ র িদয়া িব াস কিরেচন, শ ষ পয িথর হয়া থািকেল, উ ার
পাইেবন।
১৪ “এমন িদনও আিসর ধরেচ য লা মি েরর পিব জাগাত

একটা সবনাশা ছুয়া িজিনস দিখেবন।*” ( য কােঙায় এই কতাটা
পেড় উঁয়ায় ভালকির বুঝুক।) “ঐ িদনত যায় যায় িযহূিদয়া
েদশত আেছ, উমরা পাহােড়র এলাকাত পােলয়া যাউক! ১৫ যায়

ঘেরর বারা াত আেছ, উমরা কানও িকছু িনবার বােদ ঘরত
না সা াউক! ১৬ য কানও মানিষ ডাবিরত আেছ, উঁয়ায়
ঘুিরয়া জামা িনবার না আসুক! ১৭ঐ িদনলাত যই া গাওভারী
বিটছাওয়া আেছ, আর যই া ছাওয়াক ধ খায়ায়, উমারলার
অব া কত না বয়া হইেব! ১৮ পারথনা কেরন যােত এই া ঘটনা
জােড়র িদনত না হয়। ১৯ ক েননা িনয়া িস েনর সমায় থািক
এলা পয এই নাকান ক হয় নাই। ইঁয়ার পাছত আর হবারও
নঁায়ায়। ২০ পরমপরভু যিদ সই িদনলা কেম না িদেলক হয়,
তাইেল কােঙায় বি েলক না হয়। িক ক িনেজর বাছাই করা
মানিষলার বােদ ঐ িদনলা কেময়া িদেচ।

*১৩:১২ ভাববাদী মীখা এমন নিখেচ য, িনেজর পিরবােরর মানিষলা
শ হইেব। দখ: মীখা ৭:৬
*১৩:১৪ “পিব জাগাত একটা সবনাশা ছুয়া িজিনস”: যী র কতার
৪০ বছর পাছত (ইং ৭০ সনত) রােমর িসপাইলা িয শােলেমর মি র
আ মণ কিরয়া মি েরর সৗগ চায়া পিব জাগাত ছুয়া কিরেচ। এমন
ঘটনা যী র আইসার অেনক িদন আেগাত ভাববাদী দািনেয়লও নিখেচ
(৯:২৭; ১১:৩১; ১২:১১)। আেরা দখ: ২ িথষ ২:২-৩
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মাক ১৩.২১–২৭ ৮১
২১ “ সই কে র সমায় যিদ কােঙা তামারলাক কয়, ‘ দখ!

বাছাই করা রাজাটা এেটেকানা!’ বা, ‘ওেটেকানা!’ স লা তামরা
িব াস না কেরন। ২২ ক েননা ভ বাছাই করা রাজালা আর ভ
ভাববাদীলা অেনক অচানক অচানক কাম কিরেব। পাইেল ঈ েরর
বাছাই করা মানিষলাক ভুল ঘাটাত িনয়া যাইেব। ২৩ তামরা িক ক
সজাগ থােকন র! মুই তা আগেত তামারলাক এই া কয়া
থুইলুং।”
২৪ “কে র িঠক অ পাছত বলা আ ার হয়া যাইেব, চান

আর আেলা িদবার নঁায়ায়। ২৫ সৗগলা তারা দ াওয়া হােত খিস
খিস পিড় যাইেব। দওয়াত যই া মহাশি আেছ, ঐ া আর
িথর থািকর পাবার নঁায়ায়।* ২৬ সই সমায় ম েঘর উপরাত,
মহাশি িনয়া, বলার িঝিলেকর নাকান কির, সগায় বাছাই করা
মানিষটাক আইসা দিখেব।* ২৭এক সীমনা হােত আেরক সীমনা

*১৩.২৫ পুরানা িদেনর িযহূদী ভাববাদীলা এই নাকান কতা কয়া িবধমী
রাইেজ র উপরত ঈ েরর শাি জানাইেলক। ‘চান, বলা, তারা শ ষ
হইেব,’ এই কতার মােন য, ঐ রাইেজর রাইজ শ স হয়া ঈ েরর
রাইজ দখা িদেব। ( দখ: িযশাইয় ১৩:১-১০; ৩৪:১-৪; যােয়ল
২:১০।) এেক নাকান কতা কয়া পরভু যী জানাইেচ য, িযহূদী মি েরর
িবনাশ িদয়া ঐ রাইজ শ ষ হয়া ঈ েরর রাইজ দখা িদেব। আর যী
য িঠেকই ঈ েরর বাছাই করা রাজাটা, এইটাও িবনােশর মই িদয়া দখা
িদেব।
*১৩:২৬ দািনেয়ল ভাববাদী (৭:১৩,১৪) পেন দিখলেক য, মানিষর
নাকান একজন, ম েঘর মই িদয়া পরমপরভুর আগ পােক আিসয়া সৗগ
জািতর মানিষর উপরাত রাইজ ে র অিধকার পাইেলক। ঐ বাছাই করা
মানিষর রাইজ কানও িদেনা শ ষ হবার না হয়। ঐ মানিষটায় যী । আর
দখ: কািশত বাইক ১:৭
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৮২ মাক ১৩.২৮–৩৬

পয , চাইেরা পােক মুই বাছাই করা মানিষটা, দূতলাক প েঠয়া
বাছাই করা মানিষলাক জেড়া কিরম।
২৮ “এলা তামরা ডুমর গচ দিখয়া িশেখন। য লা উঁয়ার ঠাইল

নরম হয়া যায়, স লা উঁয়ার কুিশ িবরায়। স লা তামরা জািনর
পাইেবন গরম কাল বগলত আইসেচ। ২৯আর এই নাকান কির,
তামরা য লা দিখেবন মার কতার নাকান সৗগ ঘিটবার নাগেচ,
স লা বুিঝর পাইেবন ঐ সমায়টা বগলা-বগিল আিস গইেচ।
৩০আর মুই তামারলাক সচাং কির কবার নাগচুং য, এই া না
ঘটা পয এই বংেশর শ ষ হবার নঁায়ায়। ৩১ দ াওয়া িনয়া ধংস
হইেব, িক ক মার কতা িচরিদন থািকেব।”

এক িদন পরভু যী িফির আইসেবই
(মিথ ২৪:৩৬-৪৪)

৩২ “িক ক কা িদন কা সমায় ঈ েরর বাছাই করা িদন
আিসেব, এইটা কােঙায় জােন না। েগর দূতলাও জােন না, ঈ েরর
বটা মুইও জানং না, খািল েগর বােপই জােন। ৩৩ সাবধান হন!
সজাগ থােকন! ক েননা ঐ িদন কা সমায় আিসেব, তামরা
জােনন না। ৩৪ সই িদনটা এই নাকান কির আিসেব যমন কােঙা
িবেদশ যাবার নাগেচ। বািড় ছািড় যাবার আগত চাকরক সৗগ
দািয় িদেলক। পিতজন চাকরকআপনআপন কােমর দািয় বুিঝয়া
িদেলক। পাহারা-দারক জািগয়া থািকর কইেলক। ৩৫–৩৬এই নাকান
কির জািগয়া থাক যােত উয়ায় আিসয়া না দেখ তামরা িনে াত
আেছন। ক েননা তামরা জােনন না বািড়র মািলক কা সমায়
আিসেব। সই া সমায়, না মইে া রািতত? মুরগা ডািকর সমায়,
না ভােরর বলাত? তামরা জােনন না। িক ক উঁয়ায় আইসেবই।
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মাক ১৩.৩৭ ৮৩

৩৭ যই নাকান কির মুই তামারলাক কইলুং ঐ নাকান কির সগােক
কং। জািগয়া থােকা!”
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৮৪ মাক ১৪.১–৫

যী ক মাির ফেলর ফি
(মিথ ২৬:১-৫; লূক ২২:১,২; যাহন ১১:৪৫-৫৩)

১৪ ১ িযহূদী পাবেনর “ ভড়ার বিল দওয়ার ভাজ” ই িদন
বািক। ঐ ভােজর পাছত িযহূদীলা সাত িদন খািম ছাড়া

িবেশষ এক ধরেনর িট খাওয়ার পাবন কের। ঐ সমায় পরধান
বামনলা আর ধম লা চুপ কির যী ক ধিরয়া মাির ফেলর চ া
কিরর নািগেলক। ২ উমরা িক ক কইেলক, “পাবেনর সমায় উঁয়াক
ধিরর পােমা না। ধিরেল মানিষলার মাঝত গ েগাল উবজন হবার
পায়।”

একটা ব ছাওয়া যী ক ভাল কির সবা কিরেলক
(মিথ ২৬:৬-১৩; যাহন ১২:১-৮)

৩ঐ সমায় বথিনয়া গরামত িশেমান (যার কু রাগ আিছেলক),
উঁয়ার বািড়ত যী বিস আিছেলক। যী য লা খাবার ধিরেলক,
স লা একটা বিটছাওয়া সাদা িশেলর বানা িশিশত কির খুব দামী
আর খািট আতর আিনেলক। আর ঐ িশিশটা ভািঙয়া বিটছাওয়াটা
কী কিরেলক? যী র মাথার উপরত আতর ঢািল িদেলক। ৪ স লা
ওেটেকানা যায় যায় আিছেলক উমরা খুব গাসা হয়া কওয়া-কুিয়
কিরর নািগেলক, “কী র! আতরটা বকার ন কিরেলক ক েন?
৫এইটা বচাইেল তা ম া দাম হইেলক হয়। নাই কির একটা
মানিষর এক বছেরর কামাইেয়র টাকা। এই টাকা গিরব মানিষক
দওয়া গইেলক হয়।” এই নাকান কির কয়া বিটছাওয়াটাক গািল
িদবার নািগেলক।
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মাক ১৪.৬–১২ ৮৫
৬ স লা যী কইেলক,
“ তামরা থােমা। ক েন উঁয়াক ঃখ িদবার নাগেচন? উঁয়ায়
তা মার বােদ িঠেকই কাম কিরেচ। ৭ গিরব মানিষলা সৗগ সমায়
তামারলার মাঝত থািকেব, য লা ই া স লা উমারলাক সাহায
কিরর পাইেবন। িক ক মুই তামার নগত সৗগ সমায় থািকম না।
৮ উঁয়ার সাইধ মতন কাম কিরেচ। মির যাওয়ার পাছত মার দহা
কবরত থায়া যাইেব। এই বােদ বিটছাওয়াটা মাক আেগহােত
আতর ঢািল িদয়া সােজবার নাগেচ।* ৯ মুই তামারলাক সচাং
কির কবার নাগচুং, িনয়ার যেটেকানা ঈ েরর দওয়া ভাল খবর
পরচার করা হইেব, ওেটেকানাও বিটছাওয়াটার এই কােমর কতা
কয়া মানিষ উঁয়াক মেন কিরেব।”

শ র হাতত দওয়ার চুি
(মিথ ২৬:১৪-১৬; লূক ২২:৩-৬)

১০আর ইঁয়ার পাছত যী র বােরাজন চলার মাঝত যুদাস
ই ািরেয়াৎ নােম এক জন চলা যী ক শ র হাতত ধের িদবার
বােদ পরধান বামনলার ট গইেলক। ১১ উঁয়ার কতা িন বামনলা
খুব খুিশ হয়া উঁয়াক টাকা িদবার কতা িদেলক। স লা যুদাস ধের
িদবার বােদ সুেযাগ খুিজবার নািগেলক।

ভােজর বব া
(মিথ ২৬:১৭-২৫; লূক ২২:৭-১৪,২১-২৩; যাহন ১৩:২১-৩০)

১২ ই িদন পাছত, িবেশষ িটর পাবেনর সাত িদেনর পইলা
িদন হইেলক। (ঐ িদনত ভড়ার বা া বিল দওয়া হয়।) এই বােদ

*১৪:৮ িযহূদীলার িনয়ম এই নাকান আিছেলক। আেরা দখ: মাক ১৬:১
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৮৬ মাক ১৪.১৩–২১

চলালা যী ক পুচ কিরবার নািগেলক, “ তামার বােদ ভােজর
বব া কােটেকানা কিরেমা?”
১৩ স লা যী ইজন চলাক কইেলক, “ তামরা গ ত যাও।

ওেটেকানা যায়া দিখেবন একটা মানিষ কলিসত কির জল িনয়া
যাবার নাগেচ। তামরা উঁয়ার পােছ পােছ যাও। ১৪ উঁয়ায় যই বািড়ত
সা াইেব, ঐ বািড়র মািলকক কন, ‘ কইেচ, ভড়ার বিলর
ভাজ মুই যােত চলালার নগত খাবার পাং, ঐ ডাির ঘরটা কােট?’
১৫ স লা মািলকটা দাতলাত বড় একটা সাজা ঘর দেখয়া িদেব।
ওেটেকানা ভােজর সৗগ িকছুই তামরা বানান।”
১৬ স লা চলালা যায়া গ ত সা াইেলক। আর যী যই নাকান

কইেচ, ঐ নাকান সৗগ দিখর পাইেলক। চলালা ভােজর সৗগ িকছু
বােনবার নািগেলক।
১৭ সই া হওয়ার পাছত যী বােরাজন চলাক িনয়া ভােজর

বািড়ত গইেলক। ১৮ উমরা য লা খাবার ধিরেলক স লা যী
কইেলক, “মুই তামারলাক সচাং কবার নাগচুং। তামারলার
মািঝলাত একজন মাক শ র হাতত ধের িদেব, উঁয়ায় মার নগত
খাবার ধরেচ।
১৯ চলালা উদাস হয়া একজেনর পাছত আেরক জন আিসয়া পুচ

কিরবার নািগেলক, “মুই নঁায়াং তা?”
২০ যী উমারলাক কইেলক, “ তামারলার বােরাজেনর মািঝলাত

এক জন, যায় মার নগত খাওয়া-দাওয়া কিরর ধরেচ। ২১ বাছাই
করা মানিষটার সমে পিব শা রত যই নাকান নখা আেছ, মুই
তা ঐ নাকান কির মির যাইম, িক ক হায় যই মানিষটা মাক শ র
হাতত িদেব! সই মানিষটার উবজন না হইেল ভাল হইেলক হয়।”
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মাক ১৪.২২–২৭ ৮৭

পরভুর ভাজ
(মিথ ২৬:২৬-৩০; লূক ২২:১৪-২৩; ১ কির ীয় ১১:২৩-২৫)

২২ খাওয়া-দাওয়া চিলবার নাগেচ, এই নাকান সমায় যী একখান
িট িনয়া ঈ রক ধন বাদ িদেলক, আর িটখান টুকরা টুকরা কিরয়া
চলালার হাতত িদেলক, কইেলক, “এই নও, এইখান মার সঁেপ
দওয়া দহা।”
২৩ ইঁয়ার পাছত একটা নাটা িনয়া ঈ রক ধন বাদ িদয়া চলালাক

িদেলক। উমরা সগায় ঐ নাটা হােত খাইেলক। ২৪ যী উমারলাক
কইেলক, “এই মার অ যা ম া মানিষর বােদ গেত দওয়া
হইেব। এই িদয়া ঈ র আর মানিষর মই ত পির ােনর চুি চালু
করা হইেব।* ২৫ তামারলাক সচাং কির কবার নাগচুং, মুই এই
আং েরর রস এলা আর খাইম না। িক ক ঈ েরর রাইজ য লা
আিসেব, স লা নয়া কির আং েরর রস খাইম।”
২৬ ইঁয়ার পাছত কীতন কিরয়া জলপাই পাহাড়ত চিল গইেলক।

িপতর িকরা কিরেলক
(মিথ ২৬:৩১-৩৫; লূক ২২:৩১-৩৪; যাহন ১৩:৩৬-৩৮)

২৭ যী উঁয়ার চলালাক কইেলক, “ তামরা সগায় িব াস হােরয়া
মাক ছািড় িদেবন! ক েননা পিব শা রত নখা আেছ,

‘মুই ভড়ার আেখায়ালক ঘাত কিরম,

*১৪:২৪ মািশ পুরানা চুি বানাইেচ প র অ িদয়া ( দখ: যা া বই
২৪:৭-১১), িক ক প র অে র বদেল যী িনেজই অ িদয়া নয়া চুি
বানাইেচ। এই বােদ প র অে র দরকার নাই ( দখ: ই ীয় ৯:১৮-২৪)।
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৮৮ মাক ১৪.২৮–৩৬

আর ভড়ালা চাইেরা পােক ছিড় পিড়েব।’#
২৮ “িক ক মরনক জয় কির ঈ র মাক বে তালার পাছত মুই
তামারলার আগত গালীল েদশত যাইম।”
২৯ স লা িপতর কইেলক, “সগায় িব াস হােরয়া তামাক ছািড়

িদেলও, মুই ছািড়বার নঁায়াং।”
৩০ যী উঁয়াক কইেলক, “ তাক মুই সচাং কির কবার নাগচুং,

আিজ ভার রািতত মুরগা ইবার ডািকবার আগত, তুই িতনবার কবু
য মাক তুই িচিনস না।”
৩১ িপতর আেরা জার িদয়া কবার নািগেলক, “ মাক যিদ তামার

নগত মিরবার নােগ, তােঙা মুই এই নাকান কির না কইম য, তামাক
মুই িচনং না।” চলালা সগায় এেক নাকান কতা কইেলক।

গৎিশমানী বাগােনাত যী পারথনা কিরেলক
(মিথ ২৬:৩৬-৪৬; লূক ২২:৩৯-৪৬)

৩২ ইঁয়ার পাছত যী আর উঁয়ার চলালা গৎিশমানী নােমর
একখান জাগাত আিসেলক। উঁয়ায় চলালাক কইেলক, “মুই যত ণ
পারথনা করং, তামরা এেটেকানা বিস রন।”
৩৩এই নাকান কির কয়া যী িপতর, যােকাব আর যাহনক িনেজর

নগত িনয়া গইেলক। আর মনত খুব িচ িচ করা িবেষ ক পাবার
নািগেলক। ৩৪ উঁয়ায় কইেলক, “ ঃেখ মার পরান িবির যাবার
নাগেচ। তামরা এেটেকানা সজাগ থােকন।”
৩৫ ইঁয়ার পাছত যী খােনক দূরত যায়া মািটত উবুর হয়া পারথনা

কিরবার নািগেলক, যিদ স ব হয়, ঃেখর সমায়টা উঁয়ার বগল
থািক দূর হউক। ৩৬ উঁয়ায় কইেলক, “বাবা, বাপধন মার, তার ট

#১৪:২৭ দখ: সখিরয় ১৩:৭
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মাক ১৪.৩৭–৪৪ ৮৯

সৗগ স ব। এই ঃেখর বাঝ মার ট হােত তুই িনয়া যা।* তােঙা
মার ই া মতন না হউক, তার ই ােত হউক।”
৩৭ ইঁয়ার পাছত যী চলালার ট ঘুিরয়া আিস দিখেলক য,

উমরা িনে াত পিড়েচ। উঁয়ায় িশেমান িপতরক কইেলক, “িকের!
তুই িনন গইিচস? এক ঘ া কী তুই জাগনা থািকর না পাইস?
৩৮ তামরা জাগনা থােকন, আর পারথনা কেরন, যােত ফাে াত
না পেড়ন। মেনর ই া আেছ িক ক দহাটা িনঃশ া।”
৩৯ পাছত যী যায়া এেক নাকান কির পারথনা কিরবার নািগেলক।

৪০আেরা ঘুির আিস দিখেলক য, উমরা িনে াত পিড়েচ। ক েননা
উমার ই চখু িনে ঢুিলবার নাগেচ। চলালা যী ক কী কইেব,
ভািববার পাইেলক না।
৪১ িতন বােরর বার ঘুির আিস উঁয়ায় উমারলাক কইেলক, “এলাও
তামরা কী িনে াত িজিরবার নাগেচন? হইেচ! সমায় আিস গইেচ।
দেখা! বাছাই করা মানিষটাক এলায় পাপী মানিষর হাতত ধের
দওয়া হইেব। ৪২ উেঠা, চেলা হামরালা যাই। যায় মাক শ র হাতত
ধেরয়া িদেব, উঁয়ায় আিসেচ।”

শ লার হাতত পরভু যী
(মিথ ২৬:৪৭-৫৬; লূক ২২:৪৭-৫৩; যাহন ১৮:২-১২)

৪৩এই কতা কবার শ ষ না হইেত যুদাস ওেটেকানা আিসেলক।
(বােরাজন চলার মািঝলাত উঁয়ায় একজন।) উঁয়ার নগত ম া
মানিষ ছারা আর নািট িনয়া আিসেলক। পরধান বামনলা, ধম লা
আর বুড়া নতালা, এই মানিষলাক প েঠয়া িদেচ। ৪৪ যী ক ধেরয়া
িদবার বােদ যুদাস একটা িচ িঠক কিরয়া িদেচ। উঁয়ায় কইেচ, “মুই

*১৪:৩৬ ীক ভাষাত: এই খারাটা মার ট হােত তুই িনয়া যা।
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৯০ মাক ১৪.৪৫–৫৪

যাক চুমা িদম, উঁয়ায় সই মানিষটা। তামরা উঁয়াক ধেরন আর
পাহারা িদয়া িনয়া যান।”
৪৫ যুদাস এেকবাের সাজা-সুিজ যায়া যী ক কইেলক, “ !”

আর উঁয়াক একটা চুমা িদেলক। ৪৬আর ঐ মানিষলা যায়া যী ক
ধিরেলক। ৪৭ যই া মানিষ যী র বগলত খাড়া হয়া আিছেলক,
উমারলার মািঝলাত একজন, উঁয়ার ছারা িবর কিরয়া, মহাপি েতর
চাকেরর কানটা কািটয়া ফলাইেলক।
৪৮ যী স লা ঐ মানিষলাক কইেলক, “মুই কী ডাকু, মাক

ধিরবার বােদ ছারা নািট িনয়া আইসেচন? ৪৯ মুই তা পিতিদেন
তামারলার মািঝলাত মি রত িশ া িদচুং। স লা তামরা মাক
ধেরন নাই ক েন? িক ক পিব শা েরর কতা পূরণ কিরর বােদ
এইটা হইেলক।”
৫০আর ঐ সমায় চলালা উঁয়াক ছািড় পােলয়া গইেলক।*

৫১একটা গাবুর চংড়া খািল একখান গামছা িপি য়া যী র পােছ
পােছ যাবার ধিরেলক। আর মানিষলা উঁয়াক য লা ধিরেলক,
৫২ স লা উঁয়ায় গামছাখান ছািড় িদয়া নংটা হয়া পােল গইেলক।#

মহাসভার আগত পরভু যী
(মিথ ২৬:৫৭-৬৮; লূক ২২:৫৪,৫৫, ৬৩-৭১; যাহন ১৮:১৯-২৪)

৫৩–৫৪ সই মানিষলা যী ক িনয়া মহাপি েতর ওেটেকানা
গইেলক। ওেটেকানা পরধান বামনলা, বুড়া নতালা আর ধম লা

*১৪:৫০ এই নাকান কির সখিরয় ভাববাদীর কতা পূরণ হইেচ (সি য়
১৩:৭; দখ: মিথ ২৬:৩১)।
#১৪:৫২ দখ: আেমাষ ২:১৬
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মাক ১৪.৫৫–৬২ ৯১

এেক ট জেড়া হইেলক। িপতর দূরত থািক যী র পােছ পােছ
যাবার নািগেলক, যাইেত যাইেত মহাপি েতর আিগনাত যায়া
সা াইেলক। ওেটেকানা পাহারা-দারলার নগত অ ন পােহবার
নািগেলক।
৫৫ পরধান বামনলা আর মহাসভার সগায় যী ক মাির ফেলর

বােদ দাষ খুিজবার নািগেলক। িক ক উঁয়ার িব ত কানও দাষ
পাইেলক না। ৫৬ ম া মানিষ িমছাং দাষ িদেলক, িক ক যই া
দাষ উমরালা িদেলক, ঐ া িঠক িমিলেলক না। ৫৭ স লা আেরা
কেয়ক জন খাড়া হয়া উঁয়ার িব ত িমছাং দাষ িদয়া কইেলক,
৫৮ “যী ক এই নাকান কতা কবার িনিচ, ‘মানিষর বানা মি রটা
মুই ভািঙ ফলাইম, আর িতন িদেনর মইে াত একটা মি র
বানাইম, যইটা মানিষর বানা নঁায়ায়।’ ” ৫৯ তােঙা উমরা যই া
দাষ িদেলক, ঐ াও িঠক িমিলেলক না।
৬০ স লা মহাপি ত সগাের আগত খাড়া হয়া যী ক পুিছেলক,

“ইমরা তার িব ত যই া দাষ িদবার নাগেচ, এই া কী সচাং?
তুই কী কানও উ র িদবু না?”
৬১ যী িক ক কানও উ র না িদয়া চুপ কির রইেলক। মহাপি ত

আেরা অইন পুিছেলক, “তুইেয় কী পরমধন ঈ েরর বটা, সই
বাছাই করা রাজা?”
৬২ যী কইেলক, “মুইেয় তায়,*আর মুইেয় বাছাই করা মানিষটা,

এই নাকান কির মােক দিখেবন,

*১৪:৬২ িযহূদী নতালা য লা িনেচ য, “মুই তায়,” স লা উমরা রাগ
হইেলক। ক েননা পুরানা িনয়মত একনায় ঈ র িনেজই নাম িদেচ, “যায়
‘মুই আছং,’ মুই তায়।” (যা া বই ৩:১৪) নতালা বুিঝেচ য যী িনজেক
ঈ র কবার নাগেচ। আেরা দখ: িযশাইয় ৪১:৪; ৪৩:১০-১১।
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৯২ মাক ১৪.৬৩–৬৯

‘মহা শি মান ঈ েরর ডাইন পােক বিস থািকর,’# আর
‘ েগর ম েঘর উপরাত আিসবার।’#

৬৩ স লা মহাপি ত যী ক দািষ ঠাওেরয়া িনেজর কাপড় িচির
কইেলক, “আর হামাক অইন সা ী দরকার নাই! ৬৪ তামরা তা
িনেলন, উয়ায় িনজক এই নাকান কয়া ঈ েরর িন া কিরেলক!
তামরা কী িস া িনেলন?” উমরা সগায় িঠক কিরেলক, যী
মরেনর শাি পাবার যাগ ।
৬৫ স লা কেয়ক জন মানিষ উঁয়ার দহাত ছ প িদয়া অপমান

কিরেলক। উঁয়ার চখুত কাপড় বাি য়া ডােঙয়া কইেলক, “ তাক
কায় ডাঙাইেলক, কঃ তা! তুই না এক জন ভাববাদী?” আর পাহারা-
দারলা চড় থাপড়া মািরবার নািগেলক।

িপতর পরভু যী ক ভািরেলক
(মিথ ২৬:৬৯-৭৫; লূক ২২:৫৬-৬২; যাহন ১৮:১৫-১৮, ২৫-২৭)

৬৬ িপতর য লা িনচত আিগনাত আিছেলক, স লা মহাপি েতর
একজন চাকরানী ওেটেকানা আিসেলক। ৬৭ উঁয়ায় িপতরক অ ন
পােহবার দিখেলক, আেরা ভাল কির চায়া দিখ কইেলক,
“ তামরায় তা নাসরেতর যী র নগত আিছেলন।”
৬৮ িপতর কইেলক, “ তার কতা সচাং নঁায়ায়। মুই জানং না তুই

কী কবার নাগিচস।” এই কতা কয়া িপতর য়ােরর বায়রাত চিল
গইেলক। আর স লায় স লায় একটা মুরগা ডািক উিঠল।
৬৯ চাকরানীটা িপতরক দিখর পায়া, স লা ওেটেকানা যায়

যায় খাড়া হয়া আিছেলক, উমারলাক কইেলক, “এই মানিষটাও
উমারলার দেলর একজন।”

#১৪:৬২ দখ: গীতসংিহতা ১১০:১ #১৪:৬২ দখ: দািনেয়ল ৭:১৩
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মাক ১৪.৭০–১৫.৪ ৯৩
৭০ িপতর কইেলক, “না, মুই নঁায়াং!”
ওেটেকানা যায় খাড়া হয়া আিছেলক উমরাও খােনক পাছত

কইেলক, “িন য় তুই উমারলার দেলর একজন, তুইও তা গালীল
েদেশর মানিষ।”
৭১ িপতর স লা িকরাকারী কইেলক, “ তামরা যার সমে কবার

নাগেচন উঁয়াক মুই িচনং না! এইটা যিদ িমছাং হয়, তাইেল ঈ েরর
শাও মার উপরত নািম আসুক!”
৭২আর স লায় স লায় ই বােরর বার মুরগাটা ডািকয়া

উিঠেলক। যী য কইেচ, “মুরগা ইবার ডাকার আগত তুই মাক
িতনবার অ ীকার কিরবু,” ঐ কতাটা উঁয়ার মনত পিড়েলক। স লায়
স লায় হতাশায় কাি র নািগেলক।

রাইজ পাল পীলােতর আগত পরভু যী
(মিথ ২৭:১,২,১১-১৪; লূক ২৩:১-৫; যাহন ১৮:২৮-৩৮)

১৫ ১ খুব ভার সাকােল, পরধান বামনলা, বুড়া নতালা,
ধম লার নগত, মহাসভার সৗগ মানিষলাক িনয়া শলা

পরামশ কিরেলক। উমরা যী ক বাি য়া িনয়া রােমর রাইজ পােলর
হাতত তুিল িদেলক।* রাইজ পােলর নাম আিছেলক পীলাত আর
উয়াক রাম দ শ থািক িযহূদীলাক শাসন কিরর বােদ প ঠা হইেচ।
২ স লা পীলাত পুিছেলক, “তুই কী িযহূদীলার রাজা?” যী উ র

িদেলক, “হঁ া, তামরা যই নাকান কইেচন, ঐ নাকান।” ৩ পরধান
বামনলা যী র নােম ম া দাষ িদবার নািগেলক। ৪এই বােদ
পীলাত যী ক পুিছবার নািগেলক, “তুই কী কানও িকছুই কবু

*১৫:১ িযহূদী নতালার বশী মতা নাই। উমরা রােমর শাসনত
আিছেলক। যী ক মািরর বােদ রােমর রাইজ পােলর আেদশ িনেলক।
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৯৪ মাক ১৫.৫–১৪

না? দেখক তা! তাক কত নাকান কির দািষ কিরর নাগেচ।”
৫ যী িক ক কানও িকছুই কইেলক না, এই বােদ পীলাত অচানক
হইেলক।

পীলাত ু শ-খুটাত টােঙ মািরর বােদ যী ক িদেলক
(মিথ ২৭:১৫-২৬; লূক ২৩:১৩-২৫; যাহন ১৮:৩৯-১৯:১৬)

৬ বছের বছর এই নাকান কির আিসর ধরেচ, ভড়ার বিলর
ভােজর পাবেনর সমায়। জেলর বি লার মািঝলাত িভেড়র
মানিষলা একজনাক বাছাই কের আর রাইজ পাল পীলাত উঁয়াক
ছািড় দয়। ৭এই বছরও, পাবেনর সমায়, বারা া নােম একজন
বি জলত আিছেলক। বারা া তা িবে াহীলার নগত থািকয়া
একটা িবে াহত মানিষক খুন কিরয়া জলত বি হইেচ। ৮ িভেড়র
মানিষলা পীলােতাক আিসয়া কইেলক, “ তামরা বছের বছের যই
নাকান কেরন, ঐ নাকােন কর।”
৯ পীলাত স লা কইেলক, “ তামরা কী চান? মুই িযহূদীলার

রাজাক ছািড় িদম?” ১০ পরধান বামনলা যী ক িহংসা কিরয়া উঁয়াক
পীলােতর হাতত তুিল িদেচ, এইটা পীলাত জািনর পায়া িভেড়র
মানিষলার নগত কতা কইেলক।
১১ িক ক পরধান বামনলা িভেড়র মানিষলাক উসকািন িদবার

নািগেলক যােত উমরা যী র বদেল িবে াহী বারা াক ছােড়য়া িনেব।
১২ পীলাত স লা িভেড়র মানিষলাক পুিছেলক, “ তামরা যাক

িযহূদীলার রাজা ক উঁয়াক মুই কী কিরম?”
১৩ উমরালা িচিকিরয়া কবার নািগেলক, “উঁয়াক ুশত দও!

উঁয়াক ুশ-খুটাত টােঙয়া থান!”
১৪ পীলাত কইেলক, “ ক েন? উঁয়ায় কী দাষ কিরেচ?”
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মাক ১৫.১৫–২১ ৯৫

িভেড়র মানিষলা আেরা জাের জাের িচিকিরয়া কবার নািগেলক,
“উঁয়াক ুশত দও! উঁয়াক ুশ-খুটাত টােঙয়া থান!”
১৫ স লা পীলাত িভেড়র মানিষলাক খুিশ কিরবার বােদ,

বারা াক উমারলার ট ছািড় িদেলক। আর িসপাইলাক কুম
িদেলক, যী ক িনদা ন কির চাবুক মািরয়া ুশ-খুটাত টােঙ থুবার।

যী ক িনয়া িসপাইলার ঠা া তামসা
(মিথ ২৭:২৭-৩১; যাহন ১৯:২,৩)

১৬ ইঁয়ার পাছত িসপাইলা রাইজ পাল পীলােতর বািড়ত যী ক
িনয়া সৗগ িসপাইলাক ডকাইেলক। ১৭ উমরা যী ক বাই িন রেঙর
কাপড় প াইেলক,আর কাটার একখান মটুক বােনয়া উঁয়ার মাথাত
পে য়া িদেলক।
১৮ ইঁয়ার পাছত উমরা ঠা া কিরয়া কবার নািগেলক, “িযহূদী

রাজার জয় হউক!” ১৯আর উমরা একটা নািট িদয়া যী র মাথাত
বাের বাের ডােঙর নািগেলক। উঁয়ার দহাত ছ প িদেলক, আর
হাংকুরা পািড়য়া উঁয়াক স ান দেখর ভান কিরেলক। ২০এই নাকান
কির ঠা া তামসা কিরবার পাছত, উমরা উঁয়ার বাই িন কাপড় খুিল
ফেলয়া, িনেজর কাপড় পে য়া িদেলক। আর ুশ-খুটাত টােঙবার
বােদ িনয়া গইেলক।

যী ক ু শ-খুটাত টাঙাইেলক
(মিথ ২৭:৩২-৪৪; লূক ২৩:২৬-৪৩; যাহন ১৯:১৭-২৭)

২১ সই সমায় ঐ ঘাটা িদয়া িশেমান নােম কুরীণী দ েশর একজন
মানিষ গরাম থািক আিসবার ধরেচ। উঁয়ায় আিছেলকআেলকজা ার
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৯৬ মাক ১৫.২২–২৩

আর েপর বাপ। িসপাইলা উঁয়াক যী র খুটাটা উিববার বাধ
কিরেলক। ২২ উমরা যী ক গলগথাত িনয়া গইেলক। ঐ জাগাখােনর
আর একটা নাম হইেলক মাথার খাপড়া।
২৩ উমরা যী ক আং েরর রস িদয়া িবষ কেমবার ওষুধ িমিশয়া

খাবার িদেলক। উঁয়ায় িক ক খাইেলক না।
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মাক ১৫.২৩ ৯৭

উমরা যী ক ু শ-খুটাত টােঙয়া থুইেলক (মাক ১৫:২৪)
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৯৮ মাক ১৫.২৪–৩২
২৪ ইঁয়ার পাছত উমরা যী ক ুশ-খুটাত টােঙয়া থুইেলক। স লা

িসপাইলা যী র কাপড়লা ভাগ কির িনবার বােদ নাটাির কিরেলক,#
কার ভাগ ত কানটা পেড়। ২৫ সাকাল নয়টার সমায় উমরা যী ক
ুশ-খুটাত টােঙয়া থুইেলক।
২৬ যী র িব ত, একখান সাইন বাড মাথার উপরাত

নটেকয়া থুইেলক। ওেটেকানা নখা আিছেলক, “িযহূদীলার রাজা।”
২৭–২৮ উঁয়ার নগত ইজন ডাকুক একজনাক ডাইন পােক, আর
অইন জনক বঁাও পােক টাঙাইেলক।*
২৯ যায় যায় ঐ ঘাটা িদয়া যাবার নািগেলক, উমরা মাথা ঝেকয়া

ঠা া কির কবার নািগেলক, “কী র! তুই না মি রটা এলাও ভািঙবার
ধরিচস? আর িতন িদেনর মাঝত বােনবার ধরিচস? ৩০এলা ুশ-
খুটা হােত নািম আিসয়া িনজক ব াও!”#
৩১ পরধান বামনলা আর ধম লা একজন আর একজনাক ঠা া

কির কবার নািগেলক, “উঁয়ায় তা অইন মানিষক ব াইেচ, এলা
িনজক কী বে র পায় না? ৩২আের! ইঁয়ায় না বাছাই করা রাজা!
ই ােয়েলর রাজা না কী! ুশ-খুটা হােত নািম আসুক যােত হামরা
িব াস কিরর পাই।” যী র নগত যাক এেক নাকান কির টােঙ
থাওয়া হইেচ, উমরাও যী ক ঠা া কিরর নািগেলক।

*১৫:২৭-২৮ িকছু পা ুিলিপত এই ২৮ পদ পাওয়া যায়: ইয়ােত পিব
শা েরর কতা পূরণ হইেলক য, “উঁয়াক দািষলার নগত দািষ করা
হইেলক। দখ: লূক ২২:৩৭; িযশাইয় ৫৩:১২
#১৫:২৪ দখ: গীতসংিহতা ২২:১৮
#১৫:৩০ দখ: গীতসংিহতা ২২:৭; ১০৯:২৫
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মাক ১৫.৩৩–৩৯ ৯৯

পরভু যী র মরন
(মিথ ২৭:৪৫-৫৬; লূক ২৩:৪৪-৪৯; যাহন ১৯:২৮-৩০)

৩৩ পাছত পরা বােরাটা হােত িবকাল িতনটা পয গাটায় দ শটা
আ ার হয়া রইেলক। ৩৪ বলা িতনটার সমায় যী জাের িচিকিরয়া
কইেলক, “এলই এলই লামা শব ানী,”* ইঁয়ার মােন “ঈ র মার,
ঈ র মার, ক েন তুই মাক ত াগ কিরিচস?”#
৩৫ যই মানিষলা বগলত খাড়া হয়া আিছেলক, উমরা এই কতাটা
িনর পায়া কবার নািগেলক, “ েনন, েনন, উঁয়ায় ভাববাদী

এিলয়ক ডেকবার নাগেচ!”
৩৬ স লা একটা মানিষ দৗিড় যায়া জল চুিষ নয় এই নাকান

িজিনেসাত ট া া ফেলর রস িভিজয়া,# যী ক খাবার িদেলক একটা
নািটর মাথাত কির। উঁয়ায় কবার নািগেলক, “থাক! দিখ, এিলয়
উঁয়াক নােমবার আইেস কী না?”
৩৭ যী জাের িচিকিরয়া শ ষ উকাস ছািড় িদেলক। ৩৮আর

িয শােলেমর মি েরর পদা যইখান িদয়া ি জাগা আর মহা
ি জাগা যুদা কের, ঐ পদা উপর হােত িনচত িছিড়য়া ই ভাগ

হইেলক।* ৩৯আর ওেটেকানা য রােমর একজন পরধান িসপাই

*১৫:৩৪ এই কতা প ােল াইন দ েশর এ ােরামীয় ভাষায় যী কইেলক।
*১৫:৩৮পুরানা িনয়েম মানিষর বােদ ি জাগা, আর মহা ি জাগা পদা
িদয়া যুদা কির থায়া হয় (যা া বই ২৬:৩১-৩৩)। িক ক নয়া িনয়েম
যী র মরন িদয়া মহা ি জাগাত সাে র অিধকার মানিষক দওয়া
হইেলক। দখ: ই ীয় বই ১০: ১৯-২০।
#১৫:৩৪ দখ: গীতসংিহতা ২২:১ #১৫:৩৬ দখ: গীতসংিহতা ৬৯:২১
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১০০ মাক ১৫.৪০–৪৫

খাড়া হয়া আিছেলক, এই নাকান ঘটনা দিখয়া কইেলক, “সচাং,
ইয়ঁায় ঈ েরর বটা আিছেলক।”
৪০কয়জন বিটছাওয়াও দূরত খাড়া হয়া সৗগ দিখেলক।

উমারলার মইে াত আিছেলক এই িতনজন: মগদলীনী মিরয়ম,
যােষফ আর ছাট যােকােবর মাও মিরয়ম, আর শােলামী। ৪১ যী
য লা গালীল েদশত আিছেলক, স লা ঐ বিটছাওয়া িতনজন
যী র নগত সৗগ জাগাত গইেচ, আর উমরা উঁয়ার দখােশানা
কিরেচ। আেরা ম া বিটছাওয়া যায় যায় যী র নগত িয শােলমত
আিসেচ উমরাও ওেটেকানা আিছেলক।

পরভু যী ক কবরত িদেলক
(মিথ ২৭:৫৭-৬১; লূক ২৩:৫০-৫৬; যাহন ১৯:৩৮-৪২)

৪২ কুরবার বলা ডুেবা ডুেবা সমায়, িযহূদী মানিষলা িজরােনর
িদেনর বােদ সৗগ িকছু আেয়াজেনর কাম কিরর ধরেচ [ ক েননা
সই া থািক িজরােনর িদন ।] ৪৩ স লা অিরমািথয়া গরােমর
যােষফ সাহস কিরয়া পীলােতর ট যায়া পুিছেলক য, “মহাশয়!
দয়া কিরয়া যী র মরা দহাটা মাক দন।” উঁয়ায় মহাসভােরা
সদস আিছেলক, আর ঈ েরর রাইজ কা িদন আিসেব, সই
আশায় বাে িছেলক।
৪৪ পীলাত অচানক হইেলক য যী এত পচ কির মির গইেলক।

সচাং কির যী মিরেচ কী না জািনর বােদ একজন িসপাই-এর
পরধানক ডেকয়া পুিছেলক। ৪৫ িসপাই-এর পরধানটা কইেলক,
“হঁ া, িঠেকই মিরেচ।” স লা পীলাত যােষফক যী র মরা দহাটা
িদেলক।
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মাক ১৫.৪৬–৪৭ ১০১

যী র মরা দহাটাক পাহােড়র হার িভিতরাত থুইেলক

৪৬ যােষফ যায়া কাপড় িকিন আিনেলক। যী র মরা দহাটা
নােময়া কাপড় জেড়য়া পাহােড়র হার িভিতরাত দহাটাক থুইেলক।
ইঁয়ার পাছত একটা বড় শীল গে য়া িদেলক হাটার মুখত।
৪৭আর যী র মরা দহাটা কােটেকানা থুইেলক, এইটা মগদলীনী

মিরয়ম আর যােষেফর মাও মিরয়ম দিখেলক।
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১০২ মাক ১৬.১–৭

পরভু যী মরনক জয় কির বি উ েলক
(মিথ ২৮:১-৮; লূক ২৪:১-১২; যাহন ২০:১-১০)

১৬ ১ িযহূদী িজরােনর িদন পার হয়া শিনবােরর সই া সমায়,
মগদলীনী মিরয়ম, যােকােবর মাও মিরয়ম, শােলামী,

এই িতনজন বিটছাওয়া সুগি মলম িকিন আিনেলক যী র দহাত
নােগবার বােদ।* ২ দওবার খুব ভার সাকােল, বলা উিঠেত
কােল, উমরা কবরটার ওেটেকানা গইেলক। ৩ যাওয়ার সমায় উমরা
এক জন অইন জনক পুিছর নািগেলক, “কবেরর মুখখান থািক
হামারলাক িশলটা কায় সােরয়া িদেব?” ৪ িশলটা তা ম বড়।
তােঙা উমরা যায়া কী দিখর পাইেলক? কায় বা ঐ িশলটাক সােরয়া
থুইেচ!
৫কবরটা হইেলক পাহােড়র হাত। ঐ হাত সাে য়া দিখেলক,

সাদা ধ ধপা কাপড় িপ া একটা গাবুর চংড়া ডাইন পাকত বিসয়া
আেছ। উয়ায় গ দূেতর নাকান,* এই দিখয়া উমরা খুব অচানক
হইেলক।
৬ উঁয়ায় কইেলক, “অচানক হন না। তামরা উঁয়ােক চাে বার

নাগেচন? ঐ নাসরত গরােমর যী , যাক ুশ-খুটাত টােঙয়া থায়া
হইেচ? উঁয়ায় তা এেটেকানা নাই, মরনক জয় কির বি উিঠেছ।
এেটেকানা উমরা উঁয়াক থুইয়া িদেচ, আিসয়া দখ। ৭ তামরা

*১৬:১ িযহূদী িনয়েম িজরােনর িদেন কাম করা িঠক নঁায়ায়। যী কুরবার
মিরেলক, িক ক িযহূদী িনয়েম সই া হইেল শিনবার হয়। এই বােদ উমরা
িজরােনর িদন শিনবার কাম না কিরয়া দওবাের বাদ বািক কাম কের।
*১৬:৫ এই গ দূতক গাবুর চংড়ার নাকান দখা যায়। দখ: মিথ ২৮:২;
লুক ২৪:৪।
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মাক ১৬.৮–১৪ ১০৩

দিখয়া, িপতর আর অইন অইন চলালাক যায়া কন, উঁয়ায়
তামারলার সগাের আগত গালীল েদশত যাবার নাগেচ। যই
নাকান কির কইেচ, ঐ নাকান কির দিখর পাইেবন।”*
৮আর বিটছাওয়ালা কানও িকছুই বুিঝর না পায়া ভেয় কঁািপেত

কঁািপেত হা হােত িবিরয়া দৗড় মািড়েলক। এত ভয় পাইেলক য
কােঙােকা িকছুই কইেলক না।*

পরভু যী চলালাক দখা িদেলক
(মিথ ২৮:৯-২০; লূক ২৪:১৩-৪৯; যাহন ২০:১১-২৩; িরত ১:৬-৮)
৯ বি উঠার পাছত, দওবার খুব ভাের, যী মগদলীনী মিরয়মক

পরথম দখা িদেলক। এই মিরয়েমর িভিতরা হােত যী সাতটা
অপেদবতাক খদাইেচ। ১০ উঁয়াক দিখর পাছত মিরয়ম যায়া যী র
স ী-সাথীলাক খবর িদেলক। ঐ সমায় উমরা মেনর ঃেখ কাি বার
ধিরেলক। ১১ যী য বি উিঠেচ, আর মিরয়ম উঁয়াক দিখেচ; এই
নাকান কতা িনয়া উমরা িব াস কিরেলক না।
১২ ইঁয়ার পাছত ই জন চলা গরামত হািট বড়াইেত কােল

যী অইন নাকান চহারা িনয়া দখা িদেলক। ১৩আর উমরা িফির
যায়া সৗগ চলালাক এই খবরটা িদেলক। িক ক উমরাও িব াস
কিরেলক না।
১৪ ইঁয়ার পাছত এগােরাজন চলা য লা খাবার ধরেচ, স লা

যী উমারলাক দখা িদেচ। িব ােসর অভাব আর উমারলার
অ র পাষােনর নাকান হওয়ার বােদ যী উমারলাক দাবরাইেলক।

*১৬:৭ মাক-এর নখা পূরণ হইেচ। দখ: মাক ১৪:২৮
*১৬.৮মােকর নখা বই কানও কানও ীক পা ুিলিপত এেটেকানা শ ষ।
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১০৪ মাক ১৬.১৫–২০

ক েননা মরন থািক বি উঠার পাছত যায় যায় উঁয়াক দিখেচ
উমারলার কতা চলালা িক ক িব াস কিরেলক না।
১৫ যী ঐ চলালাক কইেলক,
“ তামরা িনয়ার সৗগ জাগাত যাও, আর মানিষর ট ঈ েরর
দওয়া ভাল খবর পরচার কর। ১৬ য কােঙায় িব াস কের, আর
জল িদয়া দী া নয়, উঁয়ায় পাপ থািক মুি পােব। িক ক যায়
িব াস কিরবার নঁায়ায়, উঁয়াক দািষ কয়া শাি িদেব। ১৭ যায়
িব াস কের উমারলার মইে াত এই িচ দখা িদেব। উমরা মার
নােম অপেদবতা খ দােব, নয়া ভাষাত কতা কেব, ১৮ হাতত সাপ
উঠােব, আর যিদ দা ন িবষ খায় কানয় খিত হবার নঁায়ায়।
আর উমরা অসুিকয়া মানিষর দহাত হাত িদেল, মানিষলা ভাল
হইেব।”*

পরভু যী গত গইেলক
(লূক ২৪:৫০-৫৩; িরত ১:৯-১১)

১৯ উমারলার নগত কতা কওয়ার পাছত পরভু যী ক গত
উেঠয়া নওয়া হইেলক। ওেটেকানা ঈ েরর ডাইন পােক বিসেলক।
২০ চলালা যায়া সৗগ জাগােত ঈ েরর দওয়া ভাল খবর পরচার
কিরবার নািগেলক। আর পরভু উমারলার নগত কাম কিরেত কিরেত
িচ লা িদয়া ভাল খবরটা য সচাং, এইটা পরমান কিরবার নািগেলক।

*১৬:১৮ হামরা মানিষ, ঈ রক হামারলার পরী া করা িঠক নঁায়ায়।
এই া িচ ঘিটবার পায়, ঈ েরর ই ােত। িক ক আি ক িচ কয়া পি
িব াসীর জীবনত এই া দেখ দওয়া িঠক নঁায়ায়। মিথ ৪:৫-৭; ২৪:২৩-
২৭
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