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একটি কাহিনী যা জীবনকে পরিবর্তি ত করতে পারে
আজ পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্ট হলেন সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী ব্যক্তি।যাঁরা তাঁর বিনম্র
জীবনারম্ভের কথা জানতেন তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজন অনু মান করেছিলেন যে তিনি
মানব ইতিহাসের ধারা বদলে দেবেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর সবচেয়ে কাছের মানু ষ ছিলেন
তাঁরা তাঁকে একজন অসাধারণ মানু ষ বলে চিনতে পেরেছিলেন।তাঁরা জানতেন যে যীশু
একজন মানব সন্তান হয়ে জন্মে ছিলেন।কিন্তু তিনি যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিলেন
সে বিষয়ে তাঁরা বিশ্বাসয�োগ্য প্রমাণ পেয়েছিলেন।
চারজন লেখক যথা, মথি, মার্ক , লু ক এবং য�োহন নামক চারটি পু স্তকে এই জগতে যীশুর
জীবনকালের কার্য্যাবলী সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন, এই বইগুল�োকে বলা হয় “সু সমাচার”
যার অর্থ সু সংবাদ। যীশুর অত্যন্ত নিকট অনু গামী হিসেবে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা, তা
থেকে এবং বিশ্বাসয�োগ্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে তাঁরা তাঁদের বিবরণ লিখেছেন। যদিও
দুজনের বিবরণীতে যীশুর জন্ম ও তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের বর্ণনা রয়েছে তবু তাঁর জীবনের
শেষ তিনটি বছর, যখন তিনি ব্যাপকভাবে একজন মহান শিক্ষক হিসেবে, একজন শ্রেষ্ঠ
সামাজিক ন্যায়বিচারক হিসেবে, একজন বিস্ময়কর আর�োগ্যকর্তা হিসেবে এবং একজন
আধ্যাত্মিক শিক্ষক হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই তিনটি বছরই তাঁদের বিবরণীতে
প্রাধাণ্যের কেন্দ্র বিন্দু হয়েছে।
মার্ক তাঁর সু সমাচার আরম্ভ করেছেন এই সূ চনা করে যে শতাব্দীপূর্বে ঈশ্বর তাঁর
ভবিষ্যদ্বক্তাদের মাধ্যমে মানু ষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন যীশু সেই প্রতিশ্রুতি
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পালন করেছেন।ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ছিল : জগতের সমস্ত মানু ষকে তাঁর শাসন অথবা
“রাজ্যের” অধীনে আনবার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবার জন্য একজন মানব-ত্রাতাকে (“মসীহ”
অথবা মন�োনীত রাজা)এই জগতে পাঠান�ো। য�োহন তাঁর সু সমাচার শুরু করেছেন সেই
মানব-ত্রাতাকে “ বাক্য “ রূপে বর্ণনা করে যিনি এই জগত সৃ ষ্টির আগে থেকেই ঈশ্বরের
সঙ্গে ছিলেন। লু ক, যিনি তাঁর বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন,
তিনি তাঁর সু সমাচার এই কথাগুলি দিয়ে শুরু করেছেন:
“আমাদের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য বহু
ব্যক্তি চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সেই একই বিষয় লিখেছেন, যা আমরা জেনেছি
তাঁদের কাছ থেকে, যাঁরা প্রথম থেকে নিজেদের চ�োখে দেখেছেন এবং এই
বার্তা ঘ�োষণা করেছেন। তাই আমার মনে হল যে যখন আমি সেই সব বিষয়
প্রথম থেকে ভালভাবে খ�োঁ জ খবর নিয়েছি তখন তা সু ন্দরভাবে গুছিয়ে লিখি।
যার ফলে আপনি জানবেন, যে বিষয়গুলি আপনাকে জানান�ো হয়েছে সেগুলি
সত্য।”
নিম্নলিখিত বিবরণটি যীশুর জীবন ও তাঁর শিক্ষাসমূ হ সম্পর্কি ত চারটি সু সমাচার থেকে
চয়ন করা এবং সেগুলিকে একত্র করে তৈরী করা একটি অখন্ড কাহিনী।য�োহন যে
উদ্দেশ্য নিয়ে বিবরণটি লিখেছেন,যে উদ্দেশ্যটি স্পষ্টরূপে সমস্ত সু সমাচারের মর্মস্থলে
রয়েছে, সেই একই উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এই কাহিনীটিতে:
“যীশু তাঁর শিষ্যদের সামনে আর�ো অনেক অল�ৌকিক চিহ্নকার্য করেছিলেন,
যা এই বইতে সব লেখা হয় নি। কিন্তু এসব লেখা হয়েছে যাতে ত�োমরা
বিশ্বাস করতে পার যে যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পু ত্র; আর এই বিশ্বাসের দ্বারা
তাঁর নামের মধ্য দিয়ে ত�োমরা সকলে যেন শাশ্বত জীবন লাভ করতে পার।”


(য�োহন 20:30, 31)

1 যীশুর জন্ম এবং বাল্যকাল

1.1 আরম্ভ
আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর সেই বাক্যই ছিলেন ঈশ্বর। সেই
বাক্য আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই সব কিছু র সৃ ষ্টি হয়েছিল এবং এর
মধ্যে তাঁকে ছাড়া ক�োন কিছু রই সৃ ষ্টি হয় নি। তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; আর সেই জীবন
জগতের মানু ষের কাছে আল�ো নিয়ে এল। সেই আল�ো অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে
উঠল; আর অন্ধকার সেই আল�োকে জয় করতে পারে নি।
একজন ল�োক এলেন তাঁর নাম য�োহন; ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেই
আল�োর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য সাক্ষী রূপে এলেন যাতে তাঁর মাধ্যমে সকল ল�োক
সেই আল�োর কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারে। য�োহন নিজে সেই আল�ো ছিলেন না;
কিন্তু তিনি এসেছিলেন যাতে ল�োকদের কাছে সেই আল�োর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে
পারেন। প্রকৃত যে আল�ো, তা সকল মানু ষকে আল�োকিত করতে পৃ থিবীতে এসেছিলেন।
সেই বাক্য জগতে ছিল এবং এই জগত তাঁর দ্বারাই সৃ ষ্ট হয়েছিল; কিন্তু জগত
তাঁকে চিনতে পারে নি। যে জগত তাঁর নিজস্ব সেখানে তিনি এলেন, কিন্তু তাঁর নিজের
ল�োকরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। কিন্তু কিছু ল�োক তাঁকে গ্রহণ করল এবং তাঁকে বিশ্বাস
করল। যারা বিশ্বাস করল তাদের সকলকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দান
করলেন। ঈশ্বরের এই সন্তানরা প্রাকৃতিক নিয়ম অনু সারে ক�োন শিশুর মত�ো জন্ম
গ্রহণ করে নি। মা-বাবার দৈহিক কামনা-বাসনা অনু সারেও নয়, ঈশ্বরের কাছ থেকেই
তাদের জন্ম।
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বাক্য মানু ষের রূপ ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন। পিতা
ঈশ্বরের একমাত্র পু ত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখেছি। সেই বাক্য
অনু গ্রহ ও সত্যে পরিপূ র্ণ ছিলেন। য�োহন তাঁর সম্পর্কে মানু ষকে বললেন, “ইনিই তিনি
যাঁর সম্বন্ধে আমি বলেছি। ‘যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার থেকে মহান, কারণ
তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।’”
সেই বাক্য অনু গ্রহ ও সত্যে পূ র্ণ ছিলেন। আমরা সকলে তাঁর থেকে অনু গ্রহের ওপর
অনু গ্রহ পেয়েছি। কারণ ম�োশির মাধ্যমে বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অনু গ্রহ ও
সত্যের পথ যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে এসেছে। ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; কিন্তু একমাত্র
পু ত্র, যিনি পিতার কাছে থাকেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।1
1.2 বাপ্তিষ্মদাতা য�োহনের জন্ম সম্পর্কে একটি স্বর্গ দূতের ঘ�োষণা
যিহূ দিয়ার রাজা হের�োদের সময়ে সখরিয় নামে একজন যাজক ছিলেন। ইনি ছিলেন
অবিয়ের দলের যাজকদের একজন। সখরিয়র স্ত্রী ইলীশাবেৎ ছিলেন হার�োণের বংশধর।
তাঁরা উভয়েই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক ছিলেন। প্রভুর সমস্ত আদেশ ও বিধি-ব্যবস্থা তাঁরা
নিখুঁ তভাবে পালন করতেন। ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা হওয়ার দরুন তাঁদের ক�োন সন্তান হয় নি।
তাঁদের উভয়েরই অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল।
একবার তাঁর দলের যাজকদের ওপর দায়িত্বভার পড়েছিল, তখন সখরিয় যাজক
হিসেবে মন্দিরে ঈশ্বরের সেবা করছিলেন। যাজকদের কার্য প্রণালী অনু যায়ী তাঁকে বেছে
নেওয়া হয়েছিল যেন তিনি মন্দিরের মধ্যে গিয়ে প্রভুর সামনে ধূ প জ্বালাতে পারেন। ধূ প
জ্বালাবার সময় বাইরে অনেক ল�োক জড় হয়ে প্রার্থনা করছিল।
এমন সময় প্রভুর এক স্বর্গদূত সখরিয়র সামনে এসে উপস্থিত হয়ে ধূ পবেদীর
ডানদিকে দাঁড়ালেন। সখরিয় সেই স্বর্গদূতকে দেখে চমকে উঠলেন এবং খু ব ভয়
পেলেন। কিন্তু স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, “সখরিয় ভয় পেও না, কারণ তুমি যে প্রার্থনা
করেছ, ঈশ্বর তা শুনেছেন। ত�োমার স্ত্রী ইলীশাবেতের একটি পু ত্র সন্তান হবে, তুমি তার
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নাম রাখবে য�োহন। সে ত�োমার জীবনে আনন্দ ও সু খের কারণ হবে, তার জন্মের দরুণ
আর�ো অনেকে আনন্দিত হবে। কারণ প্রভুর দৃষ্টিতে য�োহন হবে এক মহান ব্যক্তি। সে
অবশ্যই দ্রাক্ষারস বা নেশার পানীয় গ্রহণ করবে না। জন্মের সময় থেকেই য�োহন পবিত্র
আত্মায় পূ র্ণ হবে।
“ইস্রায়েলীয়দের অনেক ল�োককেই সে তাদের প্রভু ঈশ্বরের পথে ফেরাবে। য�োহন
এলিয়ের আত্মায় ও শক্তিতে প্রভুর আগে চলবে। সে পিতাদের মন তাদের সন্তানদের
দিকে ফেরাবে, আর অধার্মিকদের মনের ভাব বদলে ধার্মিক ল�োকদের মনের ভাবের মত�ো
করবে। প্রভুর জন্য সে এইভাবে ল�োকদের প্রস্তুত করবে।”
তখন সখরিয় সেই স্বর্গদূতকে বললেন, “আমি কিভাবে জানব যে সত্যিই এসব হবে?
কারণ আমি ত�ো বৃ দ্ধ হয়ে গেছি, আর আমার স্ত্রীরও অনেক বয়স হয়ে গেছে।”
এর উত্তরে স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, “আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি;
আর ত�োমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ও ত�োমাকে এই সু খবর দেবার জন্যই আমাকে
পাঠান�ো হয়েছে। কিন্তু জেনে রেখ�ো! এইসব ঘটনা ঘটা পর্যন্ত তুমি ব�োবা হয়ে থাকবে,
কথা বলতে পারবে না, কারণ তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে না, কিন্তু আমার এইসব
কথা নিরুপিত সময়েই পূ র্ণ হবে।”
এদিকে বাইরে ল�োকেরা সখরিয়র জন্য অপেক্ষা করছিল, তিনি এতক্ষণ পর্যন্ত
মন্দিরের মধ্যে কি করছেন একথা ভেবে তারা অবাক হচ্ছিল। পরে তিনি যখন বেরিয়ে
এলেন, তখন ল�োকদের সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না, এতে ল�োকেরা বু ঝতে পারল
মন্দিরের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই ক�োন দর্শন পেয়েছেন। তিনি ল�োকদের ইশারায় তাঁর
বক্তব্য ব�োঝাতে লাগলেন, কিন্তু ক�োনরকম কথা বলতে পারলেন না। এরপর দৈনিক
সেবাকার্য্যের শেষে তিনি তাঁর বাড়ি ফিরে গেলেন।
এর কিছু ক্ষণ পরে তাঁর স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ভ বতী হলেন; আর পাঁচ মাস পর্যন্ত ল�োক
সাক্ষাতে বের হলেন না। তিনি বলতেন, “এখন প্রভুই এইভাবে আমায় সাহায্য করেছেন!
সমাজে আমার যে লজ্জা ছিল, কৃপা করে এখন এইভাবে তিনি তা দূর করে দিলেন।”2
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1.3 যীশুর জন্ম সম্পর্কে একটি স্বর্গ দূতের ঘ�োষণা
ইলীশাবেৎ যখন ছমাসের গর্ভ বতী, তখন ঈশ্বর গাব্রিয়েল, স্বর্গদূতকে গালীলে নাসরৎ
নগরে এক কুমারীর কাছে পাঠালেন। এই কুমারী ছিলেন য�োষেফ নামে এক ব্যক্তির
বাগদত্তা। য�োষেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর, আর যে কুমারীর কাছে তাঁকে পাঠান�ো
হয়েছিল তাঁর নাম মরিয়ম। গাব্রিয়েল মরিয়মের কাছে এসে বললেন, “ত�োমার মঙ্গল
হ�োক্! প্রভু ত�োমার প্রতি মু খ তুলে চেয়েছেন, তিনি ত�োমার সঙ্গে আছেন।”
এই কথা শুনে মরিয়ম খু বই বিচলিত ও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, “এ কেমন
শুভেচ্ছা?”
স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, “মরিয়ম তুমি ভয় পেও না, কারণ ঈশ্বর ত�োমার ওপর সন্তুষ্ট
হয়েছেন। শ�োন! তুমি গর্ভ বতী হবে আর ত�োমার এক পু ত্র সন্তান হবে। তুমি তাঁর নাম
রাখবে যীশু। তিনি হবেন মহান, তাঁকে পরমেশ্বরের পু ত্র বলা হবে, আর প্রভু ঈশ্বর তাঁর
পিতৃপু রুষ রাজা দায়ূদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন। তিনি যাক�োবের বংশের ল�োকদের
ওপরে চিরকাল রাজত্ব করবেন, তাঁর রাজত্বের কখনও শেষ হবে না।”
তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, “কেমন করে সম্ভব? কারণ আমি ত�ো কুমারী!”
এর উত্তরে স্বর্গদূত বললেন, “পবিত্র আত্মা ত�োমার ওপর অধিষ্ঠান করবেন আর
পরমেশ্বরের শক্তি ত�োমাকে আবৃ ত করবে; তাই যে পবিত্র শিশুটি জন্মগ্রহণ করবে তাঁকে
ঈশ্বরের পু ত্র বলা হবে। আর শ�োন, ত�োমার আত্মীয়া ইলীশাবেৎ যদিও এখন অনেক বৃ দ্ধা তবু
সে গর্ভে পু ত্রসন্তান ধারণ করছে। এই স্ত্রীল�োকের বিষয়ে ল�োকে বলত যে তার ক�োন সন্তান
হবে না, কিন্তু সে এখন ছমাসের গর্ভ বতী। কারণ ঈশ্বরের পক্ষে ক�োন কিছু ই অসাধ্য নয়!”
মরিয়ম বললেন, “আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা বলেছেন আমার জীবনে তাই হ�োক্!”
এরপর স্বর্গদূত মরিয়মের কাছ থেকে চলে গেলেন।3
1.4 ইলীশাবেতের সঙ্গে মরিয়মের সাক্ষাৎ
তখন মরিয়ম উঠে তাড়াতাড়ি করে যিহূ দার পার্বত্য অঞ্চলের একটি নগরে গেলেন।

যীশুর জন্ম এবং বাল্

5

সেখানে সখরিয়র বাড়িতে গিয়ে ইলীশাবেতকে অভিবাদন জানালেন। ইলীশাবেৎ যখন
মরিয়মের সেই অভিবাদন শুনলেন, তখনই তাঁর গর্ভে র সন্তানটি আনন্দে নেচে উঠল;
আর ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মাতে পূ র্ণ হলেন।
এরপর তিনি খু ব জ�োরে জ�োরে বলতে লাগলেন, “সমস্ত স্ত্রীল�োকের মধ্যে তুমি ধন্যা,
আর ত�োমার গর্ভে যে সন্তান আছেন তিনি ধন্য। কিন্তু আমার প্রভুর মা যে আমার কাছে
এসেছেন, এমন স�ৌভাগ্য আমার কি করে হল? কারণ যে মু হূর্তে ত�োমার কন্ঠস্বর আমি
শুনলাম, আমার গর্ভে র শিশুটি তখনই নড়ে উঠল। আর তুমি ধন্যা, কারণ তুমি বিশ্বাস
করেছ যে প্রভু ত�োমায় যা বলেছেন তা পূ র্ণ হবে।”4
1.5 মরিয়মের ঈশ্বর স্তুতি
তখন মরিয়ম বললেন,
“আমার আত্মা প্রভুর প্রশংসা করছে,
আর আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্তা ঈশ্বরকে পেয়ে আনন্দিত।
কারণ তাঁর এই তুচ্ছ দাসীর দিকে
তিনি মু খ তুলে চেয়েছেন।
হ্যাঁ , এখন থেকে সকলেই
আমাকে ধন্যা বলবে।
কারণ সেই একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার জীবনে কত না মহৎ কাজ করেছেন।
পবিত্র তাঁর নাম।
আর যাঁরা বংশানু ক্রমে তাঁর উপাসনা করে
তিনি তাদের দয়া করেন।
তাঁর বাহুর যে পরাক্রম, তা তিনি দেখিয়েছেন।
যাদের মন অহঙ্কার ও দম্ভপূ র্ণ চিন্তায় ভরা, তাদের তিনি ছিন্নভিন্ন করে দেন।
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তিনিই শাসকদের সিংহাসনচ্যুত করেন,
যারা নতনম্র তাদের উন্নত করেন।
ক্ষুধার্তকে তিনি উত্তম দ্রব্য দিয়ে তৃপ্ত করেন;
আর বিত্তবানকে নিঃস্ব করে বিদায় করেন।
তিনি তাঁর দাস ইস্রায়েলকে সাহায্য করতে এসেছেন।
যেমন তিনি আমাদের পূ র্বপু রুষদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,
তিনি তেমনই করবেন।
অব্রাহাম ও তাঁর বংশের ল�োকদের চিরকাল
দয়া করার কথা তিনি মনে রেখেছেন।”5

1.6 বাপ্তিষ্মদাতা য�োহনের জন্ম
ইলীশাবেতের প্রসবের সময় হলে তিনি একটি পু ত্র সন্তান প্রসব করলেন। তাঁর প্রতিবেশী
ও আত্মীয়স্বজনরা যখন শুনল যে প্রভু তাঁর প্রতি কি মহা দয়া করেছেন, তখন তারা তাঁর
আনন্দে আনন্দিত হল।
শিশুটি যখন আট দিনের, সেই সময় তাঁরা শিশুটিকে নিয়ে সু ন্নত করাতে এলেন। সবাই
শিশুটির বাবার নাম অনু সারে শিশুর নাম সখরিয় রাখার কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু তার
মা বলে উঠলেন, “না! ওর নাম হবে য�োহন।”
তখন তাঁরা ইলীশাবেতকে বললেন, “আপনার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ত�ো কারও ঐ
নাম নেই!” এরপর তারা ইশারা করে ছেলেটির বাবার কাছে জানতে চাইলেন তিনি কি
নাম দিতে চান।
সখরিয় ইশারা করে লেখার ফলক চেয়ে নিলেন ও তাতে লিখলেন, “ওর নাম য�োহন।”
এতে তাঁরা সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তখনই সখরিয়র জিভের জড়তা চলে গেল ও
মু খ খু লে গেল, আর তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন। আশপাশের সকলে এতে
খু ব ভয় পেয়ে গেল, যিহূ দিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের ল�োকরা সকলে এবিষয়ে বলাবলি করতে
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লাগল। যারা এসব কথা শুনল তারা সকলেই আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল, “ভবিষ্যতে এই
ছেলেটি কি হবে? কারণ প্রভুর শক্তি এর সঙ্গে আছে।”6
1.7 সখরিয়র ঈশ্বর স্তুতি
পরে ছেলেটির বাবা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পূ র্ণ হয়ে ভাববাণী বলতে লাগলেন:
“ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা হ�োক্,
কারণ তিনি তাঁর নিজের ল�োকদের সাহায্য করতে ও তাদের মু ক্ত করতে এসেছেন।
আমাদের জন্য তিনি তাঁর দাস দায়ূদের বংশে
একজন মহাশক্তিসম্পন্ন ত্রাণকর্তাকে দিয়েছেন।
এ বিষয়ে তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মাধ্যমে
তিনি বহুপূ র্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
শত্রুদের হাত থেকে ও যাঁরা আমাদের ঘৃ ণা করে
তাদের কবল থেকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি।
তিনি বলেছিলেন, আমাদের পিতৃপু রুষদের প্রতি দয়া করবেন
এবং তিনি সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণে রেখেছেন।
এ সেই প্রতিশ্রুতি যা তিনি আমাদের পিতৃপু রুষ অব্রাহামের কাছে করেছিলেন।
শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি
যেন আমরা নির্ভয়ে তাঁর সেবা করতে পারি:
আর আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিতে পবিত্র ও ধার্মিক থেকে
তাঁর সেবা করে যেতে পারি।
“এখন হে বালক, ত�োমাকে বলা হবে পরমেশ্বরের ভাববাদী;
কারণ তুমি প্রভুর পথ প্রস্তুত করবার জন্য তাঁর আগে আগে চলবে।
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তুমি তাঁর ল�োকদের বলবে, ঈশ্বরের দয়ায়
ত�োমরা পাপের ক্ষমা দ্বারা উদ্ধার পাবে।
কারণ আমাদের ঈশ্বরের দয়া ও করুণার উর্দ্ধ থেকে
এক নতুন দিনের ভ�োরের আল�ো আমাদের ওপর ঝরে পড়বে।
যাঁরা অন্ধকার ও মৃ ত্যুর ছায়ায় বসে আছে তাদের ওপর সেই আল�ো এসে পড়বে;
আর তা আমাদের শান্তির পথে পরিচালিত করবে।”

সেই শিশু য�োহন বড় হয়ে উঠতে লাগলেন, আর দিন দিন আত্মায় শক্তিশালী হয়ে
উঠতে থাকলেন। ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসার আগে পর্যন্ত তিনি
নির্জ ন স্থানগুলিতে জীবনযাপন করছিলেন।7
1.8 যীশুর জন্ম
সেই সময় আগস্ত কৈসর হুকুম জারি করলেন যে, র�োম সাম্রাজ্যের সব জায়গায় ল�োক
গণনা করা হবে। এটাই হল সু রিয়ার রাজ্যপাল কুরীণিয়ের সময়ে প্রথম আদমশুমারি। আর
প্রত্যেকে নিজের নিজের শহরে নাম লেখাবার জন্য গেল।
য�োষেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর, তাই তিনি গালীল প্রদেশের নাসরৎ থেকে
রাজা দায়ূদের বাসভূমি বৈৎলেহমে গেলেন। য�োষেফ তাঁর বাগ্দত্তা স্ত্রী মরিয়মকে সঙ্গে
নিয়ে নাম লেখাতে চললেন। এই সময় মরিয়ম ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। তাঁরা যখন সেখানে
ছিলেন, তখন মরিয়মের প্রসব বেদনা উঠল। আর মরিয়ম তাঁর প্রথম সন্তান প্রসব করলেন।
তিনি সদ্যোজাত সেই শিশুকে কাপড়ের টুকর�ো দিয়ে জড়িয়ে একটি জাবনা খাবার পাত্রে
শুইয়ে রাখলেন, কারণ ঐ নগরের অতিথিশালায় তাঁদের জন্য জায়গা ছিল না।8
1.9 মেষপালকদের যীশুর সম্বন্ধে অবগত হওয়া
সেখানে গ্রামের বাইরে মেষপালকেরা রাতে মাঠে তাদের মেষপাল পাহারা দিচ্ছিল। এমন
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সময় প্রভুর এক স্বর্গদূত তাদের সামনে উপস্থিত হলে প্রভুর মহিমা চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে
দেখা দিল। এই দেখে মেষপালকরা খু ব ভয় পেয়ে গেল। সেই স্বর্গদূত তাদের বললেন,
“ভয় নেই, দেখ আমি ত�োমাদের কাছে এক আনন্দের সংবাদ নিয়ে এসেছি। এই সংবাদ
সকলের জন্য মহা আনন্দের হবে। কারণ রাজা দায়ূদের নগরে আজ ত�োমাদের জন্য
একজন ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছে। তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। আর ত�োমাদের জন্য এই চিহ্ন রইল,
ত�োমরা দেখবে একটি শিশুকে কাপড়ে জড়িয়ে একটা জাবনা খাবার পাত্রে শুইয়ে রাখা
হয়েছে।”
সেই সময় হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বিরাট দল ঐ স্বর্গদূতদের সঙ্গে য�োগ দিয়ে
ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বললেন,
“স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা,
পৃ থিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র মনু ষ্যদের মধ্যে শান্তি।”
স্বর্গদূতরা তাদের কাছ থেকে স্বর্গে ফিরে গেলে মেষপালকরা পরস্পর বলাবলি করতে
লাগল, “চল, আমরা বৈৎলেহমে যাই, প্রভু আমাদের যে ঘটনার কথা জানালেন সেখানে
গিয়ে তা দেখি।”
তারা সেখানে ছু টে গেলে মরিয়ম, য�োষেফ এবং সেই শিশুটিকে একটি জাবনা খাবার
পাত্রে শ�োওয়া অবস্থায় দেখল। মেষপালকেরা শিশুটিকে দেখতে পেয়ে, সেই শিশুটির
বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল সেকথা সকলকে জানাল। মেষপালকদের মুখে ঐ কথা যারা
শুনল তারা সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু মরিয়ম এই কথা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে সব
সময় এবিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এরপর মেষপালকরা তাদের কাছে যা বলা হয়েছিল
সেই অনুসারে সব কিছু দেখে ও শুনে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে ঘরে ফিরে গেল।
এর আট দিন পরে সু ন্নত করার সময়ে শিশুটির নাম রাখা হল যীশু। মাতৃগর্ভে আসার
আগেই স্বর্গদূত তাঁর এই নাম রেখেছিলেন।9
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1.10 যীশুকে মন্দিরে আনয়ন উৎসর্গ
ম�োশির বিধি-ব্যবস্থা অনু সারে শুচিকরণ অনু ষ্ঠানের সময় হলে তাঁরা যীশুকে জেরুশালেমে
নিয়ে গেলেন, যেন সেখানে প্রভুর সামনে তাঁকে উৎসর্গ করতে পারেন। কারণ প্রভুর
বিধি-ব্যবস্থায় লেখা আছে, “স্ত্রীল�োকের প্রথম সন্তানটি যদি পু ত্র হয়, তবে তাকে ‘প্রভুর
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হবে,’” আর প্রভুর বিধি-ব্যবস্থা অনু সারে, “এক জ�োড়া ঘু ঘু
অথবা দুটি পায়রার বাচ্চা উৎসর্গ করতে হবে।” সু তরাং য�োষেফ এবং মরিয়ম সেইমত
কাজ করবার জন্য জেরুশালেমে গেলেন।
জেরুশালেমে সেই সময় শিমিয়�োন নামে একজন ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত ল�োক
বাস করতেন। তিনি ইস্রায়েলের মু ক্তির অপেক্ষায় ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁর ওপর
অধিষ্ঠান করছিলেন। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর কাছে একথা প্রকাশ করা হয়েছিল যে
প্রভু খ্রীষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর মৃ ত্যু হবে না। পবিত্র আত্মার প্রেরণায় তিনি সেদিন
মন্দিরে এসেছিলেন। যীশুর বাবা-মা ম�োশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করতে যীশুকে নিয়ে
সেখানে এলেন। তখন শিমিয়�োন যীশুকে ক�োলে তুলে নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে
বললেন,
“হে প্রভু, ত�োমার প্রতিশ্রুতি অনু সারে তুমি ত�োমার দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও।
কারণ আমি নিজের চ�োখে ত�োমার পরিত্রাণ দেখেছি।
যে পরিত্রাণ তুমি সকল ল�োকের সাক্ষাতে প্রস্তুত করেছ।
তিনি অইহুদীদের অন্তর আল�োকিত করার জন্য আল�ো;
আর তিনিই ত�োমার প্রজা ইস্রায়েলের জন্য সম্মান আনবেন।”
তাঁর বিষয়ে যা বলা হল তা শুনে য�োষেফ ও মরিয়ম আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এরপর
শিমিয়�োন তাঁদের আশীর্বাদ করে যীশুর মা মরিয়মকে বললেন, “ইনি হবেন ইস্রায়েলের
মধ্যে বহু ল�োকের পতন ও উত্থানের কারণ। ঈশ্বর হতে আগত এমন চিহ্ন যা বহু ল�োকই
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অগ্রাহ্য করবে। এতে বহু ল�োকের হৃদয়ের গ�োপন চিন্তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যা যা ঘটবে
তাতে ত�োমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে।”
সেখানে হান্না নামে একজন ভাববাদিনী ছিলেন। তিনি আশের গ�োষ্ঠীর পনু য়েলের
কন্যা। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল। বিবাহের পর সাত বছর তিনি স্বামীর ঘর করেন, তারপর
চুরাশি বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বৈধব্য জীবনযাপন করেছিলেন। মন্দির ছেড়ে তিনি ক�োথাও
যেতেন না; উপবাস ও প্রার্থনাসহ সেখানে দিন-রাত ঈশ্বরের উপাসনা করতেন।
ঠিক সেই মু হূর্তে তিনি তাঁদের দিকে এগিয়ে এসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ
করলেন; আর যারা জেরুশালেমের মু ক্তির অপেক্ষায় ছিল তাদের সকলের কাছে সেই
শিশুটির বিষয় বলতে লাগলেন।10
1.11 পন্ডিতদের যীশুকে দেখতে আসা
হের�োদ যখন রাজা ছিলেন, সেই সময় যিহূ দিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হয়। সেই সময়
প্রাচ্য থেকে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুশালেমে এসে যীশুর খ�োঁ জ করতে লাগলেন। তাঁরা
এসে জিজ্ঞেস করলেন, “ইহুদীদের যে নতুন রাজা জন্মেছেন তিনি ক�োথায়? কারণ পূ র্ব
দিকে আকাশে আমরা তাঁর তারা দেখে তাঁকে প্রণাম জানাতে এসেছি।”
রাজা হের�োদ একথা শুনে খু ব বিচলিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে জেরুশালেমের সব ল�োক বিচলিত হল। তখন তিনি ইহুদীদের মধ্যে যাঁরা প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “মশীহ (খ্রীষ্ট) ক�োথায় জন্মগ্রহণ করবেন?” তাঁরা হের�োদকে বললেন, “যিহূ দিয়া প্রদেশের বৈৎলেহমে, কারণ ভাববাদী সেরকমই লিখে গেছেন:

‘আর তুমি যিহূ দা প্রদেশের বৈৎলেহম,
তুমি যিহূ দার শাসনকর্তাদের চ�োখে ক�োন অংশে নগন্য নও,
কারণ ত�োমার মধ্য থেকে একজন শাসনকর্তা উঠবেন
যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে চরাবেন।’”
তখন হের�োদ সেই পণ্ডিতদের সঙ্গে একান্তে দেখা করার জন্য তাঁদের ডেকে
পাঠালেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিলেন ঠিক ক�োন সময় তারাটা দেখা
গিয়েছিল। এরপর হের�োদ তাদের বৈৎলেহমে পাঠিয়ে দিলেন আর বললেন, “দেখ,
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ত�োমরা সেখানে গিয়ে ভাল করে সেই শিশুর খ�োঁ জ কর; আর খ�োঁ জ পেলে, আমাকে
জানিয়ে যেও, যেন আমিও সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে পারি।”
তাঁরা রাজার কথা শুনে রওনা দিলেন। তাঁরা পূ র্ব দিকে আকাশে যে তারাটা উঠতে
দেখেছিলেন, সেটা তাঁদের আগে আগে চলল এবং শিশুটি যেখানে ছিলেন তার ওপরে
থামল। তাঁরা সেই তারাটি দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন।
পরে সেই ঘরের মধ্যে ঢু কে শিশুটি ও তাঁর মা মরিয়মকে দেখতে পেয়ে তাঁরা মাথা
নত করে তাঁকে প্রণাম করলেন ও তাঁর উপাসনা করলেন। তারপর তাঁদের উপহার সামগ্রী
খু লে বের করে তাঁকে স�োনা, সু গন্ধি গুগ্গুল ও সু গন্ধি নির্যাস উপহার দিলেন। এরপর ঈশ্বর
স্বপ্নে তাঁদের সাবধান করে দিলেন যেন তাঁরা হের�োদের কাছে ফিরে না যান, তাই তাঁরা
অন্য পথে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।11
1.12 যীশুকে নিয়ে পিতামাতার মিশরে পলায়ন
তাঁরা চলে যাবার পর প্রভুর এক দূত স্বপ্নে য�োষেফকে দেখা দিয়ে বললেন, “ওঠ�ো!
শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও। যতদিন না আমি ত�োমাদের বলি, ত�োমরা
সেখানেই থেক�ো, কারণ এই শিশুটিকে মেরে ফেলার জন্য হের�োদ এর খ�োঁ জ করবে।”
তখন য�োষেফ উঠে সেই শিশু ও তাঁর মাকে নিয়ে রাতে মিশরে রওনা হলেন।
আর হের�োদের মৃ ত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকলেন। এরূপ ঘটল যাতে ভাববাদীর
মাধ্যমে প্রভুর কথা সফল হয়; প্রভু বললেন, “আমি মিশর থেকে আমার পু ত্রকে ডেকে
আনলাম।”12
1.13 হের�োদ কর্তৃক বৈৎলেহেমের শিশুপু ত্রদের হত্যা
হের�োদ যখন দেখলেন যে সেই পণ্ডিতরা তাঁকে ব�োকা বানিয়েছে, তখন তিনি প্রচণ্ড ক্রু দ্ধ
হলেন। তিনি সেই পণ্ডিতদের কাছ থেকে যে সময়ের কথা জেনেছিলেন, সেই হিসাব
মত�ো দু’বছর ও তার কম বয়সের যত ছেলে বৈৎলেহম ও তার আশেপাশের অঞ্চলে
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ছিল, সকলকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। এর ফলে ভাববাদী যিরমিয়র মাধ্যমে ঈশ্বর যে
কথা বলেছিলেন তা পূ র্ণ হল:
“রামায় একটা শব্দ শ�োনা গেল,
কান্নার র�োল ও তীব্র হাহাকার,
রাহেল তাঁর সন্তানদের জন্য কাঁদছেন।
তিনি কিছু তেই শান্ত হতে চাইছেন না, কারণ তারা কেউ আর বেঁ চে নেই।”13
1.14 যীশুর পরিবারের মিশরে প্রত্যাবর্ত ন
হের�োদ মারা যাবার পর প্রভুর এক দূত মিশরে য�োষেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন,
“ওঠ�ো! এই শিশু ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যাও, কারণ যাঁরা এই
ছেলের প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছিল তারা সকলে মারা গেছে।”
তখন য�োষেফ উঠে সেই শিশু ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে গেলেন। কিন্তু
য�োষেফ যখন শুনলেন যে হের�োদের জায়গায় তাঁর পু ত্র আর্খিলায় যিহূ দিয়ার রাজা
হয়েছে, তখন তিনি সেখানে ফিরে যেতে ভয় পেলেন। পরে আর এক স্বপ্নে তাঁকে
সাবধান করে দেওয়া হল, তখন তিনি গালীলে ফিরে নাসরৎ নগরে বসবাস করতে
লাগলেন। এই রকম ঘটল যেন ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা পূ র্ণ হয়: তিনি
নাসরতীয় বলে আখ্যাত হলেন।14
শিশুটি ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগলেন ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তিনি জ্ঞানে পূ র্ণ
হতে থাকলেন, তাঁর ওপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল।15
1.15 মন্দিরে বালক যীশু
নিস্তারপর্ব পালনের জন্য তাঁর মা-বাবা প্রতি বছর জেরুশালেমে যেতেন। যীশুর বয়স
যখন বার�ো বছর, তখন তাঁরা যথারীতি সেই পর্বে য�োগ দিতে গেলেন। পর্বের শেষে তাঁরা
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যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন বালক যীশু জেরুশালেমেই রয়ে গেলেন, এবিষয়ে তাঁর
মা-বাবা কিছু ই জানতে পারলেন না। তাঁরা মনে করলেন যে তিনি দলের সঙ্গেই আছেন।
তাঁরা এক দিনের পথ চলার পর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু -বান্ধবদের মধ্যে তাঁর খ�োঁ জ করতে
লাগলেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে তাঁরা যীশুর খ�োঁ জ করতে করতে আবার জেরুশালেমে
ফিরে গেলেন।
শেষ পর্যন্ত তিন দিন পরে মন্দির চত্বরে তাঁর দেখা পেলেন। সেখানে তিনি ধর্ম
শিক্ষকদের সাথে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন।
যাঁরা তাঁর কথা শুনছিলেন তাঁরা সকলে যীশুর বু দ্ধি আর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া দেখে
অবাক হয়ে গেলেন। যীশুর মা-বাবা তাঁকে সেখানে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর মা
তাঁকে বললেন, “বাছা, তুমি আমাদের সঙ্গে কেন এমন করলে? ত�োমার বাবা ও আমি
ভীষণ ব্যাকুল হয়ে ত�োমার খ�োঁ জ করে বেড়াচ্ছি।”
যীশু তখন তাঁদের বললেন, “ত�োমরা কেন আমার খ�োঁ জ করছিলে? ত�োমরা কি
জানতে না যে যেখানে আমার পিতার কাজ, সেখানেই আমাকে থাকতে হবে?” কিন্তু
তিনি তাঁদের যা বললেন তার অর্থ তাঁরা বু ঝতে পারলেন না।
এরপর তিনি তাঁদের সঙ্গে নাসরতে ফিরে গেলেন, আর তাঁদের বাধ্য হয়ে রইলেন।
তাঁর মা এসব কথা মনের মাঝে গেঁথে রাখলেন। এইভাবে যীশু বয়সে ও জ্ঞানে বড় হয়ে
উঠলেন, আর ঈশ্বর ও মানু ষের ভালবাসা লাভ করলেন।16

2 যীশুর জনসাধারণ্যে জীবনের শুরু

2.1 বাপ্তিষ্মদাতা য�োহনের পথ প্রস্তুতি করন
তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পনের বছরের মাথায়

যিহূ দিয়ার রাজ্যপাল ছিলেন পন্তীয় পীলাত।
সেই সময় হের�োদ ছিলেন গালীলের শাসনকর্তা
এবং তাঁর ভাই ফিলিপ ছিলেন যিতুরিয়া ও ত্রাখ�োনীতিয়ার শাসনকর্তা,
লু ষাণিয় ছিলেন অবিলীনীর শাসনকর্তা।
হানন ও কায়াফা ছিলেন ইহুদীদের মহাযাজক। সেই সময় প্রান্তরের মধ্যে সখরিয়র পু ত্র
য�োহনের কাছে ঈশ্বরের আদেশ এল। আর তিনি যর্দনের চারপাশে সমস্ত জায়গায় গিয়ে
প্রচার করতে লাগলেন যেন ল�োকে পাপের ক্ষমা লাভের জন্য মন ফেরায় ও বাপ্তিস্ম
নেয়। ভাববাদী যিশাইয়র পু স্তকে যেমন লেখা আছে:
“প্রান্তরের মধ্যে একজনের কন্ঠস্বর ডেকে ডেকে বলছে,
‘প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর।
তাঁর জন্য চলার পথ স�োজা কর।
সমস্ত উপত্যকা ভরাট কর,
প্রতিটি পর্বত ও উপপর্বত সমান করতে হবে।
আঁকা-বাঁকা পথ স�োজা করতে হবে
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এবং এবড়ো-খেবড়ো পথ সমান করতে হবে।
তাতে সকল ল�োকে ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে পাবে।’”17

য�োহন উটের ল�োমের তৈরী প�োশাক পরতেন, ক�োমরে চামড়ার বেল্ট বাঁধতেন। পঙ্গপাল
ও বনমধু ছিল তাঁর খাদ্য। জেরুশালেম, সমগ্র যিহূ দিয়া ও যর্দনের আশপাশের অঞ্চলের
ল�োকেরা প্রান্তরে তাঁর কাছে আসতে লাগল। তারা এসে নিজেদের পাপ স্বীকার করত আর
তিনি তাদের যর্দ ন নদীতে বাপ্তাইজ করতেন।
য�োহন যখন দেখলেন যে অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী তাঁর কাছে বাপ্তিস্মের জন্য
আসছে, তখন তিনি তাদের বললেন, “ত�োমরা সাপের বাচ্চারা! ঈশ্বরের আসন্ন ক্রোধ
থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কে ত�োমাদের চেতনা দিল? ত�োমরা কাজে দেখাও, যাতে
ব�োঝা যায় যে ত�োমরা সত্যিই মন ফিরিয়েছ। আর নিজেরা মনে মনে একথা চিন্তা করে
গর্ব কর�ো না যে, ‘আমাদের পিতৃপু রুষ অব্রাহাম।’ আমি ত�োমাদের বলছি, ঈশ্বর এই
পাথরগুলিকেও অব্রাহামের সন্তানে পরিণত করতে পারেন। প্রতিটি গাছের গ�োড়াতে
কুড়ুল লাগান�োই আছে। আর যে গাছে ভাল ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে
দেওয়া হবে।”18
তখন ল�োকরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “তাহলে আমাদের কি করতে হবে?”
এর উত্তরে তিনি তাদের বললেন, “যদি কার�ো দুট�ো জামা থাকে, তবে যার নেই তাকে
যেন তার থেকে একটি জামা দেয়; আর যার খাবার আছে, সেও অন্যের সঙ্গে সেইরকম
যেন ভাগ করে নেয়।”
কয়েকজন কর আদায়কারীও বাপ্তাইজ হবার জন্য এল। তারা তাঁকে বলল, “গুরু,
আমরা কি করব?”
তখন তিনি তাদের বললেন, “যতটা কর আদায় করার কথা তার চেয়ে বেশী আদায়
ক�োর�ো না।”
কয়েকজন সৈনিকও তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “আমাদের কি হবে? আমরা কি করব?”
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তিনি তাদের বললেন, “কার�ো কাছ থেকে জ�োর করে ক�োন অর্থ নিও না। কার�ো প্রতি
মিথ্যা দ�োষার�োপ কর�ো না। ত�োমাদের যা বেতন তাতেই সন্তুষ্ট থেক�ো।”
ল�োকরা মনে মনে আশা করেছিল, “য�োহনই হয়ত�ো তাদের সেই প্রত্যাশিত খ্রীষ্ট।”
তাদের এই রকম চিন্তার জবাবে য�োহন বললেন, “আমি ত�োমাদের জলে বাপ্তাইজ
করি, কিন্তু আমার থেকে আর�ো শক্তিশালী একজন আসছেন, আমি তাঁর জু ত�োর ফিতে
খ�োলবার য�োগ্য নই। তিনিই ত�োমাদের পবিত্র আত্মায় ও আগুনে বাপ্তাইজ করবেন।
কুল�োর বাতাস দিয়ে খামার পরিষ্কার করার জন্য কুল�ো তাঁর হাতেই আছে, তা দিয়ে
তিনি সব শস্য জড়ো করে তাঁর গ�োলায় তুলবেন আর অনির্বাণ আগুনে তূষ পু ড়িয়ে
দেবেন।” আর�ো বিভিন্ন উপদেশের মাধ্যমে ল�োকদের উৎসাহিত করে য�োহন তাদের
কাছে সু সমাচার প্রচার করতেন।19
2.2 যীশুর বাপ্তিষ্ম গ্রহণ
সেই সময় যীশু গালীল থেকে যর্দ ন নদীর ধারে এলেন। তিনি য�োহনের কাছে বাপ্তিস্মের
জন্য এগিয়ে গেলেন। কিন্তু য�োহন তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। য�োহন বললেন,
“আমারই বরং আপনার কাছে বাপ্তাইজ হওয়া উচিত। আর আপনি কি না আমার কাছে
এসেছেন?”
এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “এখন এরকমই হতে দাও, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা
এইভাবেই আমাদের পূ র্ণ করা উচিত।” তখন য�োহন যীশুকে বাপ্তাইজ করতে রাজী
হলেন।
যীশু বাপ্তাইজিত হয়ে জল থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে আকাশ খু লে
গেল, আর তিনি দেখলেন ঈশ্বরের আত্মা কপ�োতের মত�ো নেমে তাঁর ওপরে আসছেন।
স্বর্গ থেকে একটি স্বর শ�োনা গেল, সেই স্বর বলল, “এই আমার প্রিয় পু ত্র, এর প্রতি আমি
অত্যন্ত প্রীত।”20
প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে যীশু তাঁর কাজ শুরু করেন।21
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2.3 যীশুর পরীক্ষা
এরপর দিয়াবল যেন যীশুকে পরীক্ষা করতে পারে তাই আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে
গেলেন। একটানা চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেখানে উপ�োস করে কাটান�োর পর যীশু
ক্ষুধিত হলেন। তখন সেই পরীক্ষক দিয়াবল তাঁর কাছে এসে বলল, “তুমি যদি ঈশ্বরের
পু ত্র হও, তবে এই পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত হতে বল।”
কিন্তু যীশু এর উত্তরে বললেন: “শাস্ত্রে একথা লেখা আছে,
‘মানু ষ কেবল রুটিতে বাঁচে না,
কিন্তু ঈশ্বরের মু খের প্রত্যেকটি বাক্যেই বাঁচে।’”
দিয়াবল তখন পবিত্র নগরী জেরুশালেমের মন্দিরের চূড়ায় যীশুকে নিয়ে গেল; আর
যীশুকে বলল, “তুমি যদি ঈশ্বরের পু ত্র হও তবে লাফ দিয়ে নীচে পড়, কারণ শাস্ত্রে ত�ো
একথা লেখা আছে:
‘তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের ত�োমার উপর দৃষ্টি রাখতে আদেশ দেবেন
আর তারা ত�োমাকে তুলে ধরবেন,
যেন পাথরের উপর পড়ে ত�োমার পায়ে আঘাত না লাগে।’”
যীশু তখন তাকে বললেন, “শাস্ত্রে একথাও লেখা আছে, ‘ত�োমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি
পরীক্ষা করবে না।’”
এরপর দিয়াবল আবার তাঁকে খু ব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে জগতের সমস্ত রাজ্য
ও তার সম্পদ দেখাল। পরে দিয়াবল যীশুকে বলল, “তুমি যদি আমার সামনে মাথা নত
করে আমার উপাসনা কর, তবে এসবই আমি ত�োমায় দেব।”
তখন যীশু তাকে বললেন, “দূর হও শয়তান! কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,
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‘ত�োমরা অবশ্যই প্রভু ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে,
একমাত্র তাঁরই সেবা করবে।’”
তখন দিয়াবল তাঁকে ছেড়ে চলে গেল আর স্বর্গদূতরা এসে যীশুর সেবা করলেন।22
2.4 বাপ্তিষ্মদাতা য�োহনের মসীহ সম্পর্কি ত ব্যাখ্যা
জেরুশালেমের ইহুদীরা কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে য�োহনের কাছে পাঠালেন। তাঁরা
এসে য�োহনকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কে?” য�োহন একথার জবাব খ�োলাখু লিভাবেই
দিলেন; তিনি উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন না। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করলেন, “আমি
সেই খ্রীষ্ট নই।”
তখন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তাহলে আপনি কে? আপনি কি এলিয়?”
য�োহন বললেন, “না, আমি এলিয় নই।”
ইহুদীরা জিজ্ঞেস করলেন, “তবে আপনি কি সেই ভাববাদী?”
য�োহন এর জবাবে বললেন, “না।”
তখন তাঁরা বললেন, “তাহলে আপনি কে? আমাদের বলু ন যাতে যারা আমাদের
পাঠিয়েছে তাদের জবাব দিতে পারি। আপনার নিজের বিষয়ে আপনি কি বলেন?”
ভাববাদী যিশাইয় যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করে য�োহন বললেন,
“আমি তাঁর রব, যিনি মরু প্রান্তরে চিৎকার করে বলছেন,
‘ত�োমার প্রভুর জন্য পথ স�োজা কর!’”
যাদের পাঠান�ো হয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু ফরীশী সম্প্রদায়ের ল�োক ছিল। তাঁরা
য�োহনকে বললেন, “আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নন, এলিয় নন, ভাববাদীও নন, তাহলে
আপনি বাপ্তাইজ করছেন কেন?”
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এর উত্তরে য�োহন বললেন, “আমি জলে বাপ্তাইজ করছি। ত�োমাদের মধ্যে একজন
দাঁড়িয়ে আছেন যাঁকে ত�োমরা চেন না। তিনিই সেই ল�োক যিনি আমার পরে আসছেন।
আমি তাঁর পায়ের চটির ফিতে খ�োলবার য�োগ্য নই।”
যর্দ ন নদীর অপর পারে বৈথনিয়াতে যেখানে য�োহন ল�োকেদের বাপ্তাইজ করছিলেন,
সেইখানে এইসব ঘটেছিল।23
2.5 যীশুই ঈশ্বরের মেষশাবক
পরের দিন য�োহন যীশুকে তাঁর দিকে আসতে দেখে বললেন, “ঐ দেখ, ঈশ্বরের
মেষশাবক, যিনি জগতের পাপরাশি বহন করে নিয়ে যান! ইনিই সেই ল�োক, যাঁর বিষয়ে
আমি বলেছিলাম, ‘আমার পরে একজন আসছেন, কিন্তু তিনি আমার থেকে মহান, কারণ
তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।’ এমনকি আমিও তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু
ইস্রায়েলীয়রা যেন তাঁকে খ্রীষ্ট বলে চিনতে পারে এইজন্য আমি এসে তাদের জলে
বাপ্তাইজ করছি।”
এরপর য�োহন তাঁর সাক্ষ্যে বললেন, “আমি নিজেও খ্রীষ্ট কে তা জানতাম না। কিন্তু
ল�োকদের জলে বাপ্তাইজ করতে ঈশ্বর আমাকে পাঠালেন। ঈশ্বর আমাকে বললেন, ‘তুমি
দেখতে পাবে এক ব্যক্তির উপর পবিত্র আত্মা এসে অধিষ্ঠান করছেন। আর তিনিই সেই
ব্যক্তি যিনি পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করবেন।’” য�োহন বললেন, “আমি পবিত্র আত্মাকে
স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখেছি। সেই আত্মা কপ�োতের আকারে এসে যীশুর উপর
বসলেন। আমি তা দেখেছি আর তাই আমি ল�োকদের বলি, ‘তিনিই ঈশ্বরের পু ত্র।’”24
2.6 যীশুর সঙ্গে য�োহনের নিজের অনু গামীদের পরিচয়সাধন
পরদিন য�োহন তাঁর দুজন শিষ্যের সঙ্গে আবার সেখানে এলেন। যীশুকে সেখান দিয়ে
যেতে দেখে তিনি বললেন, “ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক!”
তাঁর সেই দুজন শিষ্য য�োহনের কথা শুনে যীশুর অনু সরণ করতে লাগলেন। যীশু
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পিছন ফিরে সেই দুজনকে অনু সরণ করতে দেখে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, “ত�োমরা
কি চাও?”
তাঁরা যীশুকে বললেন, “রব্বি, আপনি ক�োথায় থাকেন?” (“রব্বি” কথাটির অর্থ “গুরু।”)
যীশু তাঁদের বললেন, “এস দেখবে।” তখন তাঁরা গিয়ে দেখলেন তিনি ক�োথায়
থাকেন। আর সেই দিনের বাকি সময়টা তাঁরা যীশুর কাছে কাটালেন। তখন সময় ছিল
প্রায় বিকাল চারটে।
য�োহনের কথা শুনে যে দুজন ল�োক যীশুর পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে
একজন হচ্ছেন শিম�োন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। আন্দ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাই শিম�োনের
দেখা পেয়ে তাকে বললেন, “আমরা মশীহের দেখা পেয়েছি।” (“মশীহ” কথাটির অর্থ
“খ্রীষ্ট।”)
আন্দ্রিয়, শিম�োন পিতরকে যীশুর কাছে নিয়ে এলেন। যীশু তাঁর দিকে তাকিয়ে
বললেন, “তুমি য�োহনের ছেলে শিম�োন, ত�োমাকে কৈফা বলে ডাকা হবে।” (“কৈফা”
কথাটির অর্থ “পিতর।”)25
2.7 ফিলিপ এবং নথনয়েলকে যীশুর আহ্বান
পরের দিন যীশু গালীলে যাবেন বলে ঠিক করলেন। সেখানে তিনি ফিলিপের দেখা
পেয়ে তাঁকে বললেন, “আমার অনু সরণ কর।” আন্দ্রিয় ও পিতর যে অঞ্চলে থাকতেন
ফিলিপ ছিলেন সেই বৈৎসৈদার ল�োক। ফিলিপ এবার নথনেলকে দেখতে পেয়ে বললেন,
“আমরা এমন একজনের দেখা পেয়েছি যার কথা ম�োশি ও ভাববাদীরা বিধি-ব্যবস্থায় লিখে
রেখে গেছেন। তিনি নাসরৎ নিবাসী য�োষেফের ছেলে যীশু।”
নথনেল তাঁকে বললেন, “নাসরৎ! নাসরৎ থেকে কি ভাল কিছু আসতে পারে?”
ফিলিপ বললেন, “এসে দেখে যাও।”
যীশু দেখলেন নথনেল তাঁর দিকে আসছেন। তখন তিনি তাঁর বিষয়ে বললেন, “এই দেখ
একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে ক�োন ছলনা নেই।”
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নথনেল তাঁকে বললেন, “আপনি কেমন করে আমাকে চিনলেন?”
এর উত্তরে যীশু বললেন, “ফিলিপ আমার সম্পর্কে ত�োমায় বলার আগে তুমি যখন ডু মু র
গাছের তলায় বসেছিলে, আমি তখনই ত�োমায় দেখেছিলাম।”
নথনেল বললেন, “গুরু, আপনিই ঈশ্বরের পু ত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা।”
যীশু উত্তরে বললেন, “আমি ত�োমাকে ডু মু র গাছের তলায় দেখেছিলাম বলেই কি তুমি
আমাকে বিশ্বাস করলে? এর চেয়েও আর�ো অনেক মহৎ জিনিস তুমি দেখতে পাবে!” পরে যীশু
তাঁকে আরও বললেন, “সত্যি সত্যিই আমি ত�োমাদের বলছি। ত�োমরা একদিন দেখবে স্বর্গ খু লে
গেছে, আর ‘ঈশ্বরের দূতরা’ মানবপু ত্রের ওপর দিয়ে উঠে যাচ্ছেন আর নেমে আসছেন।”26
2.8 যীশুর প্রথম অল�ৌকিক কার্য্য
তৃতীয় দিনে গালীলের কান্না নগরে একটা বিয়ে হচ্ছিল এবং যীশুর মা সেখানে ছিলেন।
সেই বিয়ে বাড়িতে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। যখন সমস্ত দ্রাক্ষারস
ফু রিয়ে গেল, তখন যীশুর মা তাঁর কাছে এসে বললেন, “এদের আর দ্রাক্ষারস নেই।”
যীশু বললেন, “হে নারী, তুমি আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছ কি করা উচিত? আমার
সময় এখনও আসেনি।”
তাঁর মা চাকরদের বললেন, “ইনি ত�োমাদের যা কিছু করতে বলেন ত�োমরা তাই কর।”
ইহুদী ধর্মের রীতি অনু সারে আনু ষ্ঠানিকভাবে হাত পা ধ�োয়ার জন্য সেই জায়গায়
ছটা পাথরের জলের জালা বসান�ো ছিল। এই জালাগুলির প্রতিটিতে আশি থেকে একশ
লিটার জল ধরত।
যীশু সেই চাকরদের বললেন, “এই জালাগুলিতে জল ভরে আন।” তখন তারা
জালাগুলি কানায় কানায় ভরে দিল।
তারপর যীশু তাদের বললেন, “এর থেকে কিছু টা নিয়ে ভ�োজের কর্তার কাছে নিয়ে
যাও।”
তখন তারা তাই করল। জল, যা দ্রাক্ষারসে পরিণত হয়েছিল, ভ�োজের কর্তা তা আস্বাদ
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করলেন। সেই দ্রাক্ষারস ক�োথা থেকে এল তা তিনি জানতেন না; কিন্তু যে চাকররা জল
এনেছিল তারা তা জানত। তারপর তিনি বরকে ডাকলেন। তিনি বললেন, “সাধারণতঃ
প্রথমে ল�োকে ভাল দ্রাক্ষারস পরিবেশন করে আর অতিথিরা যখন মাতাল হয়ে ওঠে
তখন তাদের নিম্নমানের দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হয়, অথচ আমি দেখছি ত�োমরা ভাল
দ্রাক্ষারস এখনও রেখে দিয়েছ।”
এই প্রথম অল�ৌকিক চিহ্ন করে গালীলের কান্না নগরে যীশু তাঁর মহিমা প্রকাশ
করলেন; আর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর ওপর বিশ্বাস করল।
পরে তিনি তাঁর মা, ভাইদের ও শিষ্যদের সঙ্গে কফরনাহূ ম শহরে গেলেন। সেখানে
তাঁরা অল্প কিছু দিন থাকলেন।27
2.9 যীশু মন্দিরে
ইহুদীদের নিস্তারপর্ব পালনের সময় এগিয়ে এলে যীশু জেরুশালেমে গেলেন। তিনি
দেখলেন মন্দিরের মধ্যে ল�োকেরা গরু, ভেড়া ও পায়রা বিক্রি করছে; আর প�োদ্দাররা
বসে আছে, এরা ল�োকের টাকা নিয়ে বদল ও ব্যবসা করত। তখন তিনি কিছু দড়ি দিয়ে
একটা চাবু ক তৈরী করে তা দিয়ে গরু, ভেড়া সমেত এইসব ল�োকদের মন্দির চত্বর থেকে
বাইরে বার করে দিলেন আর প�োদ্দারদের টাকা পয়সা সব ছড়িয়ে টেবিল উল্টিয়ে দিলেন।
যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের বললেন, “এখান থেকে এসব নিয়ে যাও! আমার পিতার
এই গৃ হকে বাজারে পরিণত ক�োর�ো না!”
তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল শাস্ত্রে লেখা আছে:
“ত�োমার গৃ হের প্রতি আমার উৎসাহ আমাকে গ্রাস করবে।”
ইহুদীরা তখন এর জবাবে তাঁকে বলল, “ত�োমার যে এসব করার অধিকার আছে তার
প্রমাণ স্বরূপ কি ক�োন অল�ৌকিক চিহ্ন আমাদের দেখাতে পার?”
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এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “ত�োমরা এই মন্দির ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের
মধ্যে একে আবার গড়ে তুলব।”
তখন ইহুদীরা বলল, “এই মন্দির নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল আর তুমি
কিনা তিন দিনের মধ্যে এটা গড়ে তুলবে?”
কিন্তু যে মন্দিরের কথা তিনি বলছিলেন তা হচ্ছে তাঁর দেহ। যখন তিনি মৃ তদের মধ্য
থেকে পু নরুত্থিত হলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে তিনি এই কথাই বলেছিলেন,
তখন তাঁরা যীশুর বিষয়ে শাস্ত্রের কথা ও যীশুর বাক্যে বিশ্বাস করলেন।
নিস্তারপর্বের জন্য যীশু যখন জেরুশালেমে ছিলেন, তখন বহুল�োক তাঁর ওপর বিশ্বাস
করল, কারণ যীশু সেখানে যেসব অল�ৌকিক চিহ্নকার্য করছিলেন তা তারা দেখল।
কিন্তু যীশু নিজে তাদের ওপর ক�োন আস্থা রাখেন নি, কারণ তিনি এইসব ল�োকদের
ভালভাবেই জানতেন। ক�োন ল�োকের কাছ থেকে মানু ষের সম্বন্ধে কিছু জানার তাঁর
প্রয়�োজন ছিল না, কারণ মানু ষের অন্তরে কি আছে তিনি তা জানতেন।28
2.10 যীশু ও নীকদীম
ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে একজন ল�োক ছিলেন। তিনি ইহুদী সমাজের এক
গুরুত্বপূ র্ণ নেতা। একদিন রাতে তিনি যীশুর কাছে এসে বললেন, “গুরু, আমরা জানি
আপনি একজন শিক্ষক, ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। ঈশ্বর সহায় না হলে কেউ কি
ঐরূপ অল�ৌকিক কাজ করতে পারে, যা আপনি করছেন?”
এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, নতুন জন্ম না হলে
ক�োন ব্যক্তি ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাবে না।”
নীকদীম তাঁকে বললেন, “মানু ষ বৃ দ্ধ হয়ে গেলে কেমন করে তার আবার নতুন জন্ম
হতে পারে? সে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে আবার জন্মাতে পারে না!”
যীশু তাঁকে বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, যদি ক�োন ল�োক জল ও আত্মা
থেকে না জন্মায়, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। শরীর থেকেই শরীরের
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জন্ম হয় আর আত্মা থেকে জন্ম হয় আধ্যাত্মিকতার। আমি ত�োমাকে যা বললাম, তাতে
আশ্চর্য হয়�ো না, ‘ত�োমাদের নতুন জন্ম হওয়া অবশ্যই দরকার।’ বাতাস যেদিকে ইচ্ছা
সেদিকে বয় আর তুমি তার শব্দ শুনতে পাও; কিন্তু ক�োথা থেকে আসে আর ক�োথায়
বা তা বয়ে যায় তুমি তা জান�ো না। আত্মা থেকে যাদের জন্ম হয় তাদের সকলের বেলাও
সেইরকম হয়।”
এর উত্তরে নীকদীম তাঁকে বললেন, “এটা কেমন করে হতে পারে?”
তখন যীশু তাঁকে বললেন, “তুমি ইস্রায়েলীয়দের একজন গুরুত্বপূ র্ণ গুরু; আর তুমি
এটা জান�ো না? যা সত্য আমি ত�োমাকে তাই বলছি, আমরা যা জানি তাই বলি, আমরা যা
দেখেছি সেই বিষয়েই সাক্ষ্য দিই: কিন্তু আমরা যাই বলি না কেন ত�োমরা তা গ্রহণ কর�ো
না। আমি ত�োমাদের কাছে পার্থিব বিষয়ের কথা বললে ত�োমরা যদি বিশ্বাস না কর�ো, তবে
আমি স্বর্গীয় বিষয়ে ক�োন কথা বললে ত�োমরা তা কেমন করে বিশ্বাস করবে? যিনি স্বর্গ
থেকে নেমে এসেছেন সেই মানবপু ত্র ছাড়া কেউ কখনও স্বর্গে ওঠেনি।
“মরুভূমির মধ্যে ম�োশি যেমন সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন, তেমনি মানবপু ত্রকে
অবশ্যই উঁচুতে ওঠান�ো হবে। সু তরাং যে কেউ মানবপু ত্রকে বিশ্বাস করে সেই অনন্ত
জীবন পায়।”
কারণ ঈশ্বর এই জগতকে এত�োই ভালবাসেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পু ত্রকে দিলেন,
যেন সেই পু ত্রের ওপর যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ
করে। ঈশ্বর জগতকে দ�োষী সাব্যস্ত করার জন্য তাঁর পু ত্রকে এ জগতে পাঠাননি, বরং
জগত যেন তাঁর মধ্য দিয়ে মু ক্তি পায় এইজন্য ঈশ্বর তাঁর পু ত্রকে পাঠিয়েছেন। যে কেউ
তাঁকে বিশ্বাস করে তার বিচার হয় না। কিন্তু যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে না, সে দ�োষী
সাব্যস্ত হয়, কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পু ত্রের ওপর বিশ্বাস করে নি। আর এটাই বিচারের
ভিত্তি। জগতে আল�ো এসেছে, কিন্তু মানু ষ আল�োর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে,
কারণ তারা মন্দ কাজ করেছে। যে কেউ মন্দ কাজ করে সে আল�োকে ঘৃ ণা করে, আর
সে আল�োর কাছে আসে না, পাছে তার কাজের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু যে কেউ
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সত্যের অনু সারী হয় সে আল�োর কাছে আসে, যাতে সেই আল�োতে স্পষ্ট ব�োঝা যায় যে
তার সমস্ত কাজ ঈশ্বরের মাধ্যমে হয়েছে।29
2.11 যীশু ও বাপ্তিষ্মদাতা য�োহন
এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যিহূ দিয়া প্রদেশে এলেন। তিনি সেখানে তাঁদের সঙ্গে
থাকতে লাগলেন ও বাপ্তাইজ করতে লাগলেন। য�োহনও শালীমের নিকট ঐন�োন নামক
স্থানে বাপ্তাইজ করছিলেন, কারণ সেখানে প্রচুর জল ছিল; আর ল�োকেরা তাঁর কাছে এসে
বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল। য�োহন তখনও কারাগারে বন্দী হন নি।
সেই সময় ইহুদী রীতি অনু সারে শুচি হওয়ার বিষয়ে য�োহনের শিষ্যদের সঙ্গে একজন
ইহুদীর তর্ক বাধে। পরে তারা য�োহনের কাছে এসে বলল, “গুরু, তাঁকে মনে পড়ে যিনি
যর্দ ন নদীর ওপারে আপনার সঙ্গে ছিলেন এবং যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন?
তিনি ল�োকেদের বাপ্তাইজ করছেন আর সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।”
এর উত্তরে য�োহন বললেন, “স্বর্গ থেকে দেওয়া না হলে কেউই ক�োন কিছু লাভ
করতে পারে না। ত�োমরা নিজেরাই শুনেছ যে আমি বলেছিলাম, ‘আমি খ্রীষ্ট নই; কিন্তু
আমাকে তাঁর আগেই পাঠান�ো হয়েছে।’ কনে বরেরই জন্য, কিন্তু বরের বন্ধু পাশে
দাঁড়িয়ে থাকে বরের কথা শ�োনার জন্য। আর সে যখন বরের গলা শুনতে পায় তখন
খু বই আনন্দিত হয়। তাই আজ আমার সেই আনন্দ পূ র্ণ হল। তিনি উত্তর�োত্তর বড় হবেন,
আর আমি অবশ্যই নগন্য হয়ে যাব।
“একজন যিনি উর্দ্ধ থেকে আসেন তিনি সবার উর্দ্ধে । যে এই জগতের মধ্য থেকে আসে
সে জগতের, তাই সে যা কিছু বলে তা জগতের বিষয়েই বলে। যিনি স্বর্গ থেকে আসেন
তিনি সবার উপরে। তিনি যা দেখেছেন আর শুনেছেন তারই সাক্ষ্য দেন; কিন্তু কেউই
তাঁর সাক্ষ্য মেনে নিতে রাজী নয়। যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করে সে তার দ্বারা প্রমাণ করে
যে ঈশ্বরই সত্য, কারণ ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের কথাই বলেন। ঈশ্বর তাঁকে
পবিত্র আত্মায় পূ র্ণ করেছেন। পিতা তাঁর পু ত্রকে ভালবাসেন, আর তিনি তাঁর হাতেই সব

যীশুর জনসাধারণ্যে জীবনের 

27

কিছু সঁ পে দিয়েছেন। যে কেউ পু ত্রের ওপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী
হয়; কিন্তু যে পু ত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও লাভ করে না, বরং তার ওপরে
ঈশ্বরের ক্রোধ থাকে।”
ফরীশীরা জানতে পারল যে যীশু য�োহনের চেয়ে বেশী শিষ্য করেছেন ও বাপ্তাইজ
করছেন। যদিও যীশু নিজে বাপ্তাইজ করছিলেন না, বরং তাঁর শিষ্যরাই তা করছিলেন।
তারপর তিনি যিহূ দিয়া ছেড়ে চলে গেলেন এবং গালীলেই ফিরে গেলেন।30
2.12 একটি শমরীয়া স্ত্রীল�োকের সঙ্গে যীশুর কথ�োপকথন
গালীলে যাবার সময় তাঁকে শমরিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হল।
যাক�োব তাঁর ছেলে য�োষেফকে যে ভূমি দিয়েছিলেন তারই কাছে শমরীয়ার শুখর
নামে এক শহরে যীশু গেলেন। এখানেই যাক�োবের কুয়াটি ছিল, যীশু সেই কুয়ার ধারে
এসে বসলেন কারণ তিনি হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন বেলা প্রায় দুপু র।
একজন শমরীয়া স্ত্রীল�োক সেখানে জল তুলতে এল। যীশু তাকে বললেন, “আমায় একটু
জল খেতে দাও ত�ো।” সেই সময় শিষ্যরা শহরে কিছু খাবার কিনতে গিয়েছিল।
সেই শমরীয় স্ত্রীল�োকটি তাঁকে বলল, “একি আপনি একজন ইহুদী হয়ে আমার কাছ
থেকে খাবার জন্য জল চাইছেন? আমি একজন শমরীয় স্ত্রীল�োক!” (ইহুদীরা শমরীয়দের
সঙ্গে ক�োনরকম মেলামেশা করত না।)
এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “তুমি যদি জানতে যে ঈশ্বরের দান কি আর কে
ত�োমার কাছ থেকে খাবার জন্য জল চাইছেন তাহলে তুমিই আমার কাছে জল চাইতে
আর আমি ত�োমাকে জীবন্ত জল দিতাম।”
স্ত্রীল�োকটি তাঁকে বলল, “মহাশয়, আপনি ক�োথা থেকে সেই জীবন্ত জল পাবেন? এই
কুয়াটি যথেষ্ট গভীর। জল ত�োলার ক�োন পাত্রও আপনার কাছে নেই। আপনি কি আমাদের
পিতৃপু রুষ যাক�োবের চেয়ে মহান? তিনি আমাদের এই কুয়াটি দিয়ে গেছেন। তিনি নিজেই
এই কুয়ার জল খেতেন এবং তাঁর সন্তানরা ও তাঁর পশুপালও এর থেকেই জল পান করত।”
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যীশু তাকে বললেন, “যে কেউ এই জল পান করবে তার আবার তেষ্টা পাবে।
কিন্তু আমি যে জল দিই তা যে পান করবে তার আর কখনও পিপাসা পাবে না। সেই
জল তার অন্তরে এক প্রস্রবনে পরিণত হয়ে বইতে থাকবে, যা সেই ব্যক্তিকে অনন্ত
জীবন দেবে।”
স্ত্রীল�োকটি তাঁকে বলল, “মশায়, আমাকে সেই জল দিন, যেন আমার আর কখনও
পিপাসা না পায় আর জল তুলতে আমায় এখানে আসতে না হয়।”
তিনি তাকে বললেন, “যাও, ত�োমার স্বামীকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।”
তখন সেই স্ত্রীল�োকটি বলল, “আমার স্বামী নেই।”
যীশু তাকে বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছ যে ত�োমার স্বামী নেই। ত�োমার পাঁচ জন
স্বামী হয়ে গেছে; আর এখন যে ল�োকের সঙ্গে তুমি আছ সে ত�োমার স্বামী নয়, তাই
তুমি যা বললে তা সত্যি।”
সেই স্ত্রীল�োকটি তখন তাঁকে বলল, “মহাশয়, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি একজন
ভাববাদী। আমাদের পিতৃপু রুষরা এই পর্বতের ওপর উপাসনা করতেন। কিন্তু আপনারা
ইহুদীরা বলেন যে জেরুশালেমই সেই জায়গা যেখানে ল�োকেদের উপাসনা করতে হবে।”
যীশু তাকে বললেন, “হে নারী, আমার কথায় বিশ্বাস কর! সময় আসছে যখন ত�োমরা
পিতা ঈশ্বরের উপাসনা এই পাহাড়ে করবে না, জেরুশালেমেও নয়। ত�োমরা শমরীয়রা
কি উপাসনা কর ত�োমরা তা জান�ো না। আমরা ইহুদীরা কি উপাসনা করি আমরা তা জানি,
কারণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই পরিত্রাণ আসছে। সময় আসছে, বলতে কি, তা এসে গেছে,
যখন প্রকৃত উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতা ঈশ্বরের উপাসনা করবে। পিতা ঈশ্বরও
এইরকম উপাসনাকারীদেরই চান। ঈশ্বর আত্মা, যাঁরা তাঁর উপাসনা করে তাদের আত্মায়
ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।”
তখন সেই স্ত্রীল�োকটি তাঁকে বলল, “আমি জানি, মশীহ আসছেন। মশীহকে তারা খ্রীষ্ট
বলে। যখন তিনি আসবেন, তখন আমাদের সব কিছু জানাবেন।”
যীশু তাকে বললেন, “ত�োমার সঙ্গে যে কথা বলছে আমিই সেই মশীহ।”31
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2.13 যীশুর অনু গামীদের প্রত্যাবর্ত ন
সেই সময় তাঁর শিষ্যরা ফিরে এলেন। একজন স্ত্রীল�োকের সঙ্গে যীশুকে কথা বলতে
দেখে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তবু কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন না, “আপনি কি
চাইছেন?” বা “আপনি কি জন্য ওর সঙ্গে কথা বলছেন?”
সেই স্ত্রীল�োকটি তখন তার কলসী ফেলে রেখে গ্রামে গেল, আর ল�োকদের বলল, “ত�োমরা
এস, একজন ল�োককে দেখ, আমি যা কিছু করেছি, তিনি আমাকে সে সব বলে দিলেন। তিনিই
কি সেই মশীহ নন?” তখন ল�োকেরা শহর থেকে বার হয়ে যীশুর কাছে আসতে লাগল।
এরই মাঝে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অনু র�োধ করে বললেন, “গুরু, আপনি কিছু খেয়ে নিন!”
কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, “আমার কাছে এমন খাবার আছে যার কথা ত�োমরা
কিছু ই জান না।”
তখন তাঁর শিষ্যরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, “তাহলে কি কেউ তাঁকে কিছু
খাবার এনে দিয়েছে?”
তখন যীশু তাঁদের বললেন, “যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পালন করা ও তাঁর
যে কাজ তিনি আমায় করতে দিয়েছেন তা সম্পন্ন করাই হল আমার খাবার। ত�োমরা
প্রায়ই বলে থাক, ‘আর চার মাস বাকী আছে, তারপরই ফসল কাটার সময় হবে।’ কিন্তু
ত�োমরা চ�োখ মেলে একবার ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখ, ফসল কাটবার মত�ো সময়
হয়েছে। যে ফসল কাটছে সে এখনই তার মজু রী পাচ্ছে, আর সে তা করছে অনন্ত
জীবন লাভের জন্য। তার ফলে বীজ যে ব�োনে আর ফসল যে কাটে উভয়েই একই সঙ্গে
আনন্দিত হয়। এই প্রবাদ বাক্যটি সত্য যে, ‘একজন বীজ ব�োনে আর অন্যজন কাটে।’
আমি ত�োমাদের এমন ফসল কাটতে পাঠিয়েছি, যার জন্য ত�োমরা ক�োন পরিশ্রম করনি।
তার জন্য অন্যরা খেটেছে আর ত�োমরা তাদের কাজের ফসল তুলছ।”32
2.14 বহু শমরীয় ল�োকদের বিশ্বাস স্থাপন
সেই শহরের অনেক শমরীয় তাঁকে ওপর বিশ্বাস করল, কারণ সেই স্ত্রীল�োকটি সাক্ষ্য
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দিচ্ছিল, “আমি যা যা করেছি সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন।” শমরীয়রা তাঁর কাছে
এসে যীশুকে তাদের সঙ্গে থাকতে অনু র�োধ করল। তখন তিনি দুদিন সেখানে থাকলেন।
আরও অনেক ল�োক তাঁর কথা শুনে তাঁর ওপর বিশ্বাস করল।
তারা সেই স্ত্রীল�োকটিকে বলল, “প্রথমে ত�োমার কথা শুনে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম,
কিন্তু এখন আমরা নিজেরা তাঁর কথা শুনে বিশ্বাস করেছি ও বু ঝতে পেরেছি যে ইনি
সত্যিই জগতের উদ্ধারকর্তা।”33
2.15 যীশুর গালীলে প্রত্যাবর্ত ন
দুদিন পর তিনি সেখান থেকে গালীলে চলে গেলেন। কারণ যীশু নিজেই বলেছিলেন যে
একজন ভাববাদী কখনও তাঁর নিজের দেশে সম্মান পান না। তাই তিনি যখন গালীলে
এলেন, গালীলের ল�োকরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল। জেরুশালেমে নিস্তারপর্বের সময়
তিনি যা যা করেছিলেন তা তারা দেখেছিল, কারণ তারাও সেই পর্বের সময় সেখানে
গিয়েছিল।34
2.16 এক রাজকর্মচারীর ছেলেকে যীশুর আর�োগ্য দান
পরে যীশু আবার গালীলের কান্না নগরে গেলেন। এখানেই তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে
পরিণত করেছিলেন। কফরনাহূ ম শহরে একজন রাজকর্মচারীর ছেলে খু বই অসু স্থ ছিল।
তিনি যখন শুনলেন যে যীশু যিহূ দিয়া থেকে গালীলে এসেছেন, তখন যীশুর কাছে গিয়ে
তাঁকে মিনতি করে বললেন, তিনি যেন কফরনাহূ মে গিয়ে তার ছেলেকে সু স্থ করেন,
কারণ তার ছেলে তখন মৃ ত্যুশয্যায় ছিল। যীশু তাকে বললেন, “ত�োমরা কেউই ক�োন
অল�ৌকিক চিহ্ন ও বিস্ময়কর কাজের নিদর্শন না পেলে আমার উপর বিশ্বাস করবে না।”
সেই রাজকর্মচারী তাঁকে বললেন, “মহাশয়, আমার ছেলেটি মারা যাবার আগে অনু গ্রহ
করে আসু ন!”
যীশু তাঁকে বললেন, “বাড়ি যাও, ত�োমার ছেলে বেঁ চে গেল।”
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যীশু তাঁকে যে কথা বললেন, সে কথা তিনি বিশ্বাস করে বাড়ি চলে গেলেন। তিনি যখন
বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পথে তাঁর চাকররা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল, “আপনার
ছেলে ভাল হয়ে গেছে।”
তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “সে কখন ভাল হয়েছে?”
তারা বলল, “গতকাল দুপু র একটার সময় তার জ্বর ছেড়েছে।”
ছেলেটির বাবা বু ঝতে পারলেন যে ঠিক সেই সময়ই যীশু তাকে বলেছিলেন, “ত�োমার
ছেলে বাঁচল।” তখন সেই রাজকর্মচারী ও তাঁর পরিবারের সকলে যীশুর ওপর বিশ্বাস করলেন।
যিহূ দিয়া থেকে গালীলে আসার পর যীশু এই দ্বিতীয় বার অল�ৌকিক কাজ করলেন।35
2.17 যীশুর সু সমাচার প্রদান শুরু
যীশু সেখান থেকে সবূ লূন ও নপ্তালির সীমানার মধ্যে গালীল হ্রদের ধারে কফরনাহূ মে
গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই সকল ঘটল যাতে ভাববাদী যিশাইয়র মাধ্যমে ঈশ্বর যা
বলেছিলেন তা পূ র্ণ হয়:
“সাগরের পথে যর্দনের পশ্চিমপারে সবূ লূন ও নপ্তালি দেশ,
অইহুদীদের গালীল।
যে ল�োকরা অন্ধকারে বাস করে,
তারা মহাজ্যোতি দেখতে পেল,
আর যারা মৃ ত্যুছায়ার দেশে থাকে,
তাদের উপর আল�োর উদয় হল।”
সেই সময় থেকে যীশু এই বলে প্রচার করতে শুরু করলেন, যে36 “সময় এসে
গেছে; ঈশ্বরের রাজ্য খু ব কাছে। ত�োমরা পাপের পথ থেকে মন ফেরাও এবং ঈশ্বরের
সু সমাচারে বিশ্বাস কর।”37
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ঐ সংবাদ সেই অঞ্চলের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তাদের সমাজ-গৃ হে শিক্ষা
দিতে লাগলেন, আর সবাই তাঁর প্রশংসা করতে লাগল।38
2.18 নিজ নগরে যীশু অস্বীকৃত হলেন
এরপর যীশু নাসরতে গেলেন, এখানেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাঁর রীতি অনু সারে
বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃ হে গিয়ে সেখানে শাস্ত্র পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর
হাতে ভাববাদী যিশাইয়র লেখা পু স্তকটি দেওয়া হল। তিনি পু স্তকটি খু লে সেই অংশটি
পেলেন, যেখানে লেখা আছে:
“প্রভুর আত্মা আমার ওপর আছেন
কারণ দীন দরিদ্রের কাছে সু সমাচার প্রচারের জন্য তিনিই আমায় নিযু ক্ত
করেছেন।
তিনি আমাকে বন্দীদের কাছে স্বাধীনতার কথা
ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টি ফিরে পাবার কথা ঘ�োষণা করতে পাঠিয়েছেন;
আর নির্যাতিতদের মু ক্ত করতে বলেছেন।
এছাড়া প্রভুর অনু গ্রহ দানের বৎসরের কথা ঘ�োষণা করতেও পাঠিয়েছেন।”
এরপর তিনি পু স্তকটি গুটিয়ে সেখানকার সহায়কদের হাতে দিয়ে বসলেন। সে সময়
যারা সমাজ-গৃ হে ছিল, তাদের সকলের দৃষ্টি তাঁর ওপর গিয়ে পড়ল। তখন তিনি তাদের
বললেন, “শাস্ত্রের এই কথা যা ত�োমরা শুনলে তা আজ পূ র্ণ হল।”
সকলেই তাঁর খু ব প্রশংসা করল, তাঁর মু খে অপূ র্ব সব কথা শুনে তারা আশ্চর্য হয়ে
গেল। তারা বলল, “এ কি য�োষেফের ছেলে নয়?”
তখন তিনি তাদের বললেন, “ত�োমরা নিশ্চয়ই আমার বিষয়ে প্রচলিত প্রবাদটি বলবে,
‘চিকিৎসক, আগে নিজেকে সু স্থ কর। কফরনাহূ মে যে সমস্ত কাজ করেছ বলে আমরা
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শুনেছি সে সব এখন এখানে নিজের গ্রামেও কর দেখি!’” তারপর যীশু বললেন, “আমি
ত�োমাদের সত্যি বলছি, ক�োন ভাববাদী তাঁর নিজের গ্রামে গ্রাহ্য হন না।
“সত্যি বলতে কি এলিয়র সময়ে যখন সাড়ে তিন বছর ধরে আকাশ রুদ্ধ ছিল এবং
সারা দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভি ক্ষ চলছিল, সেই সময ইস্রায়েল দেশে অনেক বিধবা ছিল। কিন্তু
তাদের কার�ো কাছে এলিয়কে পাঠান�ো হয় নি, কেবল সীদ�োন প্রদেশে সারিফতে সেই
বিধবার কাছেই তাঁকে পাঠান�ো হয়েছিল।
“আবার ভাববাদী ইলীশায়ের সময়ে ইস্রায়েল দেশে অনেক কুষ্ঠর�োগী ছিল, কিন্তু
তাদের কেউ সু স্থ হয় নি, কেবল সু রীয় নামান সু স্থ হয়েছিল।”
এই কথা শুনে সমাজ-গৃ হের সমস্ত ল�োক রেগে আগুন হয়ে গেল। তারা উঠে যীশুকে
নগরের বাইরে বার করে দিল আর নগরটি যে পাহাড়ের ওপর ছিল তার শেষ প্রান্তে তাঁকে
ঠেলে নিয়ে গেল, যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে তাঁকে নীচে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু তিনি
তাদের মাঝখান দিয়ে চলে গেলেন।39

3 ল�োকপ্রিয়তা বর্ষ

3.1 যীশুর কিছু শিষ্য নির্বাচন
যীশু যখন গালীল হ্রদের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দুই ভাইকে দেখতে পেলেন,
শিম�োন যার অন্য নাম পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়। তাঁরা তখন হ্রদে জাল ফেলছিলেন।
যীশু তাঁদের বললেন, “আমার সঙ্গে চল, মাছ নয়, কেমন করে মানু ষ ধরতে হয়, আমি
তা ত�োমাদের শেখাব।” শিম�োন এবং আন্দ্রিয় তখনই জাল ফেলে যীশুর সঙ্গে চললেন।
সেখান থেকে যীশু আরও এগিয়ে গেলে আর�ো দুজন ল�োককে দেখতে পেলেন।
সিবদিয়ের ছেলে যাক�োব ও তাঁর ভাই য�োহন। যীশু দেখলেন, তাঁরা তাঁদের বাবার সঙ্গে
ন�ৌকাতে জাল সারাচ্ছেন। যীশু তাঁদের ডাকলেন, তাঁরা তখনই ন�ৌকা ও তাঁদের বাবাকে
ছেড়ে যীশুর সঙ্গে চললেন।40
একদিন যীশু গিনেষরত হ্রদের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। বহুল�োক তাঁর চারপাশে ভীড়
করে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের শিক্ষা শুনছিল। তিনি দেখলেন, হ্রদের ধারে দুটি ন�ৌকা দাঁড়িয়ে
আছে আর জেলেরা ন�ৌকা থেকে নেমে জাল ধু চ্ছে। তিনি একটি ন�ৌকায় উঠলেন, সেই
ন�ৌকাটি ছিল শিম�োনের। যীশু তাঁকে তীর থেকে ন�ৌকাটিকে একটু দূরে নিয়ে যেতে
বললেন। তারপর তিনি ন�ৌকায় বসে সেখান থেকে ল�োকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।
তাঁর কথা শেষ হলে তিনি শিম�োনকে বললেন, “এখন গভীর জলে ন�ৌকা নিয়ে চল,
আর সেখানে মাছ ধরার জন্য ত�োমাদের জাল ফেল।”
শিম�োন উত্তর দিলেন, “প্রভু, আমরা সারা রাত ধরে কঠ�োর পরিশ্রম করে কিছু ই ধরতে
পারি নি; কিন্তু আপনি যখন বলছেন তখন আমি জাল ফেলব।” তাঁরা জাল ফেললে প্রচুর
মাছ জালে ধরা পড়ল। মাছের ভারে তাদের জাল ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হল। তখন তাঁরা
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সাহায্যের জন্য ইশারা করে অন্য ন�ৌকার সঙ্গীদের ডাকলেন। সঙ্গীরা এসে দুট�ো ন�ৌকায়
এত মাছ ব�োঝাই করলেন যে সেগুল�ো ডু বে যাবার উপক্রম হল।
এই দেখে পিতর যীশুর পায়ে পড়ে বললেন, “প্রভু আমি একজন পাপী। আপনি আমার
কাছ থেকে চলে যান।” কারণ জালে এত মাছ ধরা পড়েছে দেখে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা
সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সিবদিয়ের ছেলে যাক�োব ও য�োহন যাঁরা তাঁর ভাগীদার
ছিলেন তাঁরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।
তখন যীশু শিম�োনকে বললেন, “ভয় পেও না, এখন থেকে তুমি মাছ নয় বরং মানু ষ
ধরবে।”
এরপর তাঁরা ন�ৌকাগুল�ো তীরে এনে সব কিছু ফেলে রেখে যীশুর সঙ্গে চললেন।41
3.2 যীশু কর্তৃক একটি ল�োককে অশুচি আত্মা থেকে মু ক্তি প্রদান
এরপর তাঁরা কফরনাহূ ম শহরে গেলেন। পরদিন, শনিবার সকালে, অর্থাৎ বিশ্রামবারে তিনি
সমাজ-গৃ হে গিয়ে ল�োকদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। যীশুর শিক্ষা শুনে সবাই আশ্চর্য
হলেন, কারণ তিনি ব্যবস্থার শিক্ষকের মত�ো নয় কিন্তু সম্পূর্ণ কর্ত্তৃ ত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির মত�োই
শিক্ষা দিতেন। সেই সমাজ-গৃ হে হঠাৎ অশুচি আত্মায় পাওয়া এক ব্যক্তি চেঁ চিয়ে বলল,
“হে নাসরতীয় যীশু! আপনি আমাদের কাছে কি চান? আপনি কি আমাদের ধ্বংস করতে
এসেছেন? আমি জানি আপনি কে, আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি!”
কিন্তু যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, “চুপ কর! এই ল�োকটার ভেতর থেকে বেরিয়ে
এস�ো!” সঙ্গে সঙ্গে সেই অশুচি আত্মা ঐ ল�োকটাকে দুমড়ে মু চড়ে প্রচণ্ড জ�োরে চিৎকার
করে ল�োকটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল।
এতে প্রত্যেকে অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, “এ কি ব্যাপার?
এটা কি একটা নতুন শিক্ষা? সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের সঙ্গে তিনি শিক্ষা দেন, এমনকি অশুচি
আত্মাদের আদেশ করেন এবং তারা তাঁর আদেশ মানে।” আর গালীলের সমস্ত অঞ্চলে
তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল।42
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3.3 বহু ল�োককে যীশুর আর�োগ্যদান
তখন যীশু ও তাঁর শিষ্যরা সমাজ-গৃ হ ছেড়ে যাক�োব এবং য�োহনকে সঙ্গে নিয়ে স�োজা
শিম�োন এবং আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন।। সেখানে শিম�োনের শাশুড়ী জ্বরে শয্যাশায়ী
ছিলেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে শিম�োনের শাশুড়ীর জ্বরের কথা যীশুকে বললেন। যীশু তাঁর
কাছে গেলেন এবং তাঁর হাত ধরে উঠিয়ে বসালেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল এবং
তিনি তাঁদের সেবা করতে লাগলেন।
সূ র্য অস্ত যাওয়ার পর সন্ধ্যে হলে, ল�োকেরা অনেক অসু স্থ ও ভূতে পাওয়া ল�োককে
যীশুর কাছে নিয়ে এল। আর শহরের সমস্ত ল�োক সেই বাড়ির দরজায় জমা হল। তিনি
বহু অসু স্থ র�োগীকে নানা প্রকার র�োগ থেকে সু স্থ করলেন এবং ল�োকদের মধ্যে থেকে
বহু ভূত তাড়ালেন। কিন্তু তিনি ভুতদের ক�োন কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা তাঁকে
চিনত।43
3.4 যীশুর একাকী প্রার্থনা
পরের দিন ভ�োর হবার আগে, রাত থাকতে থাকতে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন
আর নির্জ ন স্থানে গিয়ে প্রার্থনায় কাটালেন। শিম�োন ও তাঁর সঙ্গী যাঁরা যীশুর সঙ্গে ছিলেন,
তাঁকে খুঁ জতে বেরিয়ে পড়লেন। পরে যীশুকে দেখতে পেয়ে বললেন, “সবাই আপনার
খ�োঁ জ করছে।”
কিন্তু তিনি তাদের বললেন, “চল, আমরা অন্য শহরে যাই।যেন সেখানেও আমি প্রচার
করতে পারি, কারণ সেই জন্যই আমি এসেছি।”44
3.5 ল�োকদের যীশুর শিক্ষাদান ও আর�োগ্যকরণ
যীশু গালীলের সব জায়গায় ঘু রে ঘু রে, ইহুদীদের সমাজ-গৃ হে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন
এবং সকলের কাছে স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে সু সমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তিনি ল�োকদের
মধ্যে নানারকম র�োগ-ব্যাধি ভাল করতে থাকলেন। সমস্ত সু রিয়া দেশে তাঁর কথা ছড়িয়ে
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পড়ল, ফলে ল�োকরা নানা র�োগে অসু স্থ র�োগীদের সু স্থ করার জন্য তাঁর কাছে নিয়ে এল�ো,
যেমন ব্যথা-বেদনাগ্রস্ত, ভূতে পাওয়া, মৃ গীর�োগী ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আর তিনি তাদের
সকলকেই ভাল করলেন। গালীল, দিকাপলি, জেরুশালেম, যিহূ দিয়া ও যর্দনের ওপার
থেকেও বহুল�োক তাঁর পিছনে পিছনে চলল।45
3.6 এক কুষ্ঠ র�োগীকে যীশুর আর�োগ্যদান
একদিন এক কুষ্ঠর�োগী তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বিনীতভাবে তাঁর সাহায্য চাইল। সে
যীশুকে বলল, “আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ভাল করে দিতে পারেন।”
যীশু তার প্রতি মমতায় পূ র্ণ হয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বললেন, “আমি
তা-ই চাই, তুমি ভাল হয়ে যাও।” আর সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠ র�োগ তাকে ছেড়ে গেল
এবং সে সু স্থ হল।
যীশু তাকে তখনই বিদায় দিলেন। তিনি তাকে দৃঢ়ভাবে বললেন, “দেখ, একথা
কাউকে বল�ো না, কিন্তু যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও এবং কুষ্ঠর�োগ থেকে সু স্থ
হওয়ার জন্য ম�োশির বিধান অনু যায়ী ঈশ্বরকে উপহার দাও, এতে সকলে জানতে পারবে
যে তুমি সম্পূর্ণ সু স্থ হয়েছ।” কিন্তু সে বাইরে গিয়ে তার সু স্থ হওয়ার কথা এত বেশী প্রচার
করতে ও চারদিকে বলতে লাগল যে যীশু আর প্রকাশ্যে ক�োন শহরে প্রবেশ করতে
পারলেন না। কাজেই তিনি শহরের বাইরে নির্জনে থেকে গেলেন আর ল�োকরা চারদিক
থেকে তাঁর কাছে আসতে লাগল।46
3.7 একটি পঙ্গু ল�োককে যীশুর আর�োগ্যদান
কয়েকদিন পরে তিনি কফরনাহূ মে ফিরে এলে এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে তিনি
বাড়ি ফিরে এসেছেন। এর ফলে এত ল�োক জড় হল যে সেখানে তিল ধারণেরও জায়গা
রইল না, এমনকি দরজার বাইরেও এতটুকু জায়গা রইল না। তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের
বাক্য প্রচার করতে লাগলেন। সেই সময় চারজন ল�োক খাটে করে এক পঙ্গুকে তাঁর কাছে
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নিয়ে এল। তারা সেই পঙ্গু ল�োকটিকে যীশুর কাছে নিয়ে যেতে পারল না, তাই যীশু
যেখানে ছিলেন সেখানকার ছাদের কিছু টালি খু লে ফাঁকা করে, ঠিক তাঁর সামনে খাটিয়া
সমেত সেই পঙ্গু ল�োকটিকে নামিয়ে দিল। তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পঙ্গু ল�োকটিকে
বললেন, “বাছা, ত�োমার সব পাপের ক্ষমা হল।”
সেখানে কিছু ব্যবস্থার শিক্ষক বসে ছিলেন, তাঁরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, “এ
ল�োকটি এমন কথা বলছে কেন? এ যে ঈশ্বর নিন্দা করছে; ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ
ক্ষমা করতে পারেন?”
যীশু নিজের আত্মায় ব্যবস্থার শিক্ষকদের মনের কথা জানতে পেরে তখনই তাদের
বললেন, “ত�োমরা এসব কথা ভাবছ কেন? ক�োনটা বলা সহজ, ‘ত�োমার পাপ ক্ষমা করা
হল’ অথবা ওঠ, ত�োমার খাটিয়া নিয়ে চলে যাও?” কিন্তু পৃ থিবীতে পাপ ক্ষমা করার
ক্ষমতা যে মানবপু ত্রের আছে এটা আমি ত�োমাদের প্রমাণ করে দেব। তাই তিনি সেই পঙ্গু
ল�োকটিকে বললেন, “আমি ত�োমায় বলছি ওঠ! ত�োমার খাটিয়াটি তুলে নিয়ে ত�োমার
ঘরে চলে যাও।”
সে উঠে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার খাটিয়াটি তুলে নিয়ে সকলের সামনে দিয়ে হেঁটে
বেরিয়ে গেল। এতে সকলে আশ্চর্য হয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলল, “এর আগে আমরা
এমন কখনও দেখিনি।”47
3.8 লেবীর যীশুকে অনু গমন
এরপর তিনি আবার হ্রদের ধারে ফিরে গেলে, সমস্ত ল�োক তাঁর কাছে এল, আর তিনি
তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। পরে তিনি পথে যেতে যেতে দেখলেন, এক কর
আদায়কারী, আলফেয়ের ছেলে লেবি কর আদায়ের ঘরে বসে আছেন। তিনি তাকে
বললেন, “এস, আমার সাথে চল।” তা শুনে লেবি উঠে পড়লেন এবং যীশুর সঙ্গে গেলেন।
পরে তিনি লেবির বাড়িতে এসে খেতে বসলেন, আর অনেক কর আদায়কারী এবং
মন্দ ল�োক যীশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল, (কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই
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তাঁর অনু গামী ছিল।) কিন্তু ফরীশী দলের ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুকে কর আদায়কারী ও
মন্দ ল�োকদের সঙ্গে খেতে দেখে তাঁর শিষ্যদের বললেন, “যীশু কর আদায়কারী ও মন্দ
ল�োকদের সঙ্গে খেতে বসেন কেন?”
এই কথা শুনে যীশু তাদের বললেন, “সু স্থ ল�োকের চিকিৎসকের প্রয়�োজন নেই,
কিন্তু র�োগীদের জন্যই চিকিৎসকের প্রয়�োজন। আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের
ডাকতে এসেছি।”48
3.9 উপবাস সম্পর্কে যীশুর একটি প্রশ্নের উত্তর
তারা যীশুকে বলল, “য�োহনের অনু গামীরা প্রায়ই প্রার্থনা ও উপবাস করে, ফরীশীদের
অনু গামীরাও তা করে; কিন্তু আপনার অনু গামীরা ত�ো সব সময়ই ভ�োজন পান করছে।”
যীশু তাদের বললেন, “বর সঙ্গে থাকতে কি ত�োমরা বর যাত্রীদের উপ�োস করে
থাকতে বলতে পার? কিন্তু এমন সময় আসছে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে
নেওয়া হবে আর সেই সময় তারা উপ�োস করবে।”
তিনি তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, “নতুন জামা থেকে একটি টুকর�ো
ঁছিড়ে নিয়ে কেউ কি পু রান�ো জামায় তালি দেয়? যদি কেউ তা করে তবে সে তার
নতুন জামাটি ছিঁড়ল, আবার সেই ছেঁ ড়া কাপড়ের টুকর�ো পু রান�োর সঙ্গে মানাবে না।
পু রান�ো চামড়ার থলিতে কেউ টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে না, রাখলে টাটকা দ্রাক্ষারস চামড়ার
থলিটি ফাটিয়ে দেবে তাতে রসও পড়ে যাবে আর থলিও নষ্ট হবে। টাটকা দ্রাক্ষারস
নতুন চামড়ার থলিতে রাখাই উচিত; আর পু রান�ো দ্রাক্ষারস পান করার পর কেউ টাটকা
দ্রাক্ষারস পান করতে চায় না, কারণ সে বলে ‘পু রাতনটাই ভাল।’” 49
3.10 জলাশয়ে একটি ল�োককে যীশুর আর�োগ্যদান
এরপর ইহুদীদের এক বিশেষ পর্বের সময় এলে যীশু জেরুশালেমে গেলেন। জেরুশালেমে
মেষ ফটকের কাছে একটা পু কুর ছিল। ইব্রীয়তে সেই পু কুরটিকে বৈথেসদা বলা হত।
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এই পু কুরটির পাঁচটি চাঁদনী ঘাট ছিল; ঘাটের সেইসব চাতালে অনেক অসু স্থ ল�োক শুয়ে
থাকত; তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ধ, কেউ কেউ খ�োঁ ড়া এমনকি পঙ্গু র�োগীও থাকত।
সেখানে একজন ল�োক ছিল যে আটত্রিশ বছর ধরে র�োগে ভুগছিল। যীশু তাকে সেখানে
পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি জানতেন যে সে দীর্ঘদিন ধরে র�োগে ভুগছে, তাই তাকে
বললেন, “তুমি কি সু স্থ হতে চাও?”
সেই অসু স্থ ল�োকটি বলল, “মহাশয় আমার এমন ক�োন ল�োক নেই, জল কেঁপে ওঠার
সময় যে আমাকে পু কুরে নামিয়ে দেবে। আমি ওখানে প�ৌঁছান�োর আগেই কেউ না কেউ
আমার আগে পু কুরে নেমে পড়ে।”
যীশু তাকে বললেন, “ওঠ! ত�োমার বিছানা গুটিয়ে নাও, হেঁটে বেড়াও।” ল�োকটি সঙ্গে
সঙ্গে ভাল হয়ে গেল, আর তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকল।
এ ঘটনা বিশ্রামবারে ঘটল, তাই যে ল�োকটি আর�োগ্য লাভ করেছিল তাকে ইহুদীরা
বলল, “আজ বিশ্রামবার, এভাবে ত�োমার বিছানা বয়ে বেড়ান�ো বিধি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কাজ
হচ্ছে।”
সে তখন তাদের বলল, “যিনি আমাকে সারিয়ে তুলেছেন তিনি বলেছিলেন, ‘ত�োমার
বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও।’”
তারা সেই ল�োকটিকে জিজ্ঞেস করল, “কে ত�োমাকে বলেছে যে ত�োমার বিছানা
গুটিয়ে নিয়ে হেঁটে বেড়াও?”
কিন্তু যে ল�োকটি আর�োগ্যলাভ করেছিল সে জানত না, তিনি কে। কারণ সেই জায়গায়
অনেক ল�োক ভীড় করেছিল এবং যীশু সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।
পরে যীশু মন্দিরের মধ্যে সেই ল�োকটিকে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন, “দেখ, তুমি
এখন সু স্থ হয়ে গেছ; আর পাপ ক�োর�ো না, যাতে ত�োমার আরও খারাপ কিছু না হয়!”
এরপর সেই ল�োকটি ইহুদীদের কাছে গিয়ে বলল যে, যীশুই তাকে আর�োগ্য দান
করেছেন।
আর এই কারণেই ইহুদীরা যীশুকে নির্যাতন করতে শুরু করল; কারণ তিনি বিশ্রামবারে

লোকপ্রিয়তা বর

41

এইসব কাজ করছিলেন। তখন যীশু তাদের বললেন, “আমার পিতা সব সময় কাজ করে
চলেছেন, তাই আমিও কাজ করি।”
তখন ইহুদীরা যীশুকে হত্যা করার জন্য আর�ো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল। তারা বলল,
“তিনি যে কেবল বিশ্রামবারে বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কাজ করছিলেন তাই নয়, তিনি ঈশ্বরকে
তাঁর পিতা বলে সম্বোধন করেছিলেন। আর এইভাবে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান জাহির
করছিলেন।”50
3.11 পু ত্র জীবন দান করেন
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি পু ত্র নিজে থেকে কিছু
করতে পারেন না। পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তাই করতে পারেন। পিতা যা কিছু
করেন পু ত্রও তাই করেন। পিতা পু ত্রকে ভালবাসেন, আর পিতা যা কিছু করেন তা পু ত্রকে
দেখান আর এর থেকে আর�ো মহান মহান কাজ পু ত্রকে তিনি দেখাবেন, তখন ত�োমরা
আশ্চর্য হয়ে যাবে। পিতা মৃ তদের জীবন দান করেন, তেমনি পু ত্রও যাকে ইচ্ছা করেন
তাকে জীবন দেন।
“পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার তিনি পু ত্রকে দিয়েছেন, যাতে
পিতাকে যেমন সমস্ত ল�োক সম্মান করে তেমনি পু ত্রকেও সম্মান করে। যে পু ত্রকে সম্মান
করে না, সে পিতাকেও সম্মান করে না, কারণ পিতাই সেইজন যিনি পু ত্রকে পাঠিয়েছেন।
“আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ আমার কথা শ�োনে, আর যিনি আমায়
পাঠিয়েছেন তাঁর ওপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন লাভ করে এবং সে অপরাধী বলে
বিবেচিত হবে না। সে মৃ ত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি
সময় আসছে; বলতে কি এসে গেছে, যখন মৃ তেরা ঈশ্বরের পু ত্রের রব শুনবে, আর যারা
শুনবে তারা বাঁচবে। পিতার নিজের যেমন জীবন দান করার ক্ষমতা রয়েছে ঠিক তেমনই
তিনি তাঁর পু ত্রকেও জীবন দান করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এবং পিতা সেই পু ত্রের হাতেই
সমস্ত বিচারের অধিকার দিয়েছেন, কারণ এই পু ত্রই মানবপু ত্র।
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“এই কথা শুনে ত�োমরা অবাক হয়�ো না, কারণ সময় আসছে, যারা কবরের মধ্যে আছে
তারা সবাই মানবপু ত্রের রব শুনবে। তারপর তারা তাদের কবর থেকে বাইরে আসবে।
যারা সৎকর্ম করেছে তারা উত্থিত হবে ও অনন্ত জীবন লাভ করবে। আর যারা মন্দ কাজ
করেছিল তারা পু নরুত্থিত হবে এবং দ�োষী বলে বিবেচিত হবে।
“আমি নিজের থেকে কিছু ই করতে পারি না। আমি (ঈশ্বরের কাছ থেকে) যেমন শুনি
তেমনি বিচার করি; আর আমি যা বিচার করি তা ন্যায়, কারণ আমি আমার ইচ্ছামত�ো
কাজ করি না, বরং যিনি (ঈশ্বর) আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছাপূ রণ করার চেষ্টা করি।51
3.12 নিজের কর্তৃত্বব্যঞ্জক অধিকারের প্রমাণ দিলেন যীশু
“আমি যদি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই তবে আমার সেই সাক্ষ্য সত্য বলে গৃ হীত হবে
না। অন্য একজন আছেন যিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন এবং আমি জানি, যে সাক্ষ্যই
তিনি দেন না কেন তা সত্য।
“ত�োমরা সকলেই য�োহনের কাছে ল�োক পাঠিয়েছ আর তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য
দিয়েছেন। কিন্তু আমি ক�োন মানু ষের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভ র করি না। তবু আমি এসব কথা
বলছি, যাতে ত�োমরা উদ্ধার পেতে পার। য�োহন ছিলেন সেই প্রদীপের মত�ো যা জ্বলে
এবং আল�ো দেয়; আর ত�োমরা কিছু সময়ের জন্য তার সেই আল�ো উপভ�োগ করে
আনন্দিত হয়েছিলে।
“কিন্তু য�োহনের সাক্ষ্য থেকে আর�ো বড় সাক্ষ্য আমার আছে; কারণ পিতা যে সব কাজ
আমায় করতে দিয়েছেন, সে সব কাজ আমিই করছি, আর সেই সব কাজই প্রমাণ করছে
যে পিতা আমায় পাঠিয়েছেন। পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, এমনকি আমার পক্ষে
সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, ত�োমরা কেউই কখনও তাঁর রব শ�োননি, তাঁর আকারও দেখনি।
আর তাঁর শিক্ষাও ত�োমাদের অন্তরে নেই, কারণ ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন, ত�োমরা তাঁকে
বিশ্বাস কর�ো না। ত�োমরা সকলেই খু ব মন�োয�োগ সহকারে শাস্ত্রগুলি পড়, কারণ ত�োমরা
মনে কর�ো সেগুলির মধ্য দিয়েই ত�োমরা অনন্ত জীবন লাভ করবে আর সেই শাস্ত্রগুলিই
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আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তবু ত�োমরা সেই জীবন লাভ করতে আমার কাছে আসতে
চাও না।
“মানু ষের প্রশংসা আমি গ্রহণ করি না। আমি ত�োমাদের সকলকেই জানি আর এও জানি
যে ত�োমরা ঈশ্বরকে ভাল�োবাস�ো না। আমি আমার পিতার নামে এসেছি, তবু ত�োমরা
আমায় গ্রহণ কর�ো না; কিন্তু অন্য কেউ যদি তার নিজের নামে আসে তাকে ত�োমরা গ্রহণ
করবে। ত�োমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পার�ো? ত�োমরা ত�ো একজন অন্য জনের কাছ
থেকে প্রশংসা পেতে চাও। আর যে প্রশংসা একমাত্র ঈশ্বরের কাছে থেকে আসে তার
খ�োঁ জ ত�োমরা কর�ো না। মনে কর�ো না যে আমিই সেই ব্যক্তি যে পিতার কাছে ত�োমাদের
ওপর দ�োষার�োপ করব। ত�োমাদের সাহায্য করবেন বলে যে ম�োশির ওপর ত�োমরা আশা
রাখ�ো তিনিই ত�োমাদের বিরুদ্ধে অভিয�োগ করবেন। ত�োমরা যদি ম�োশিকে বিশ্বাস করতে
তবে আমাকেও বিশ্বাস করতে, কারণ ম�োশি তা আমার বিষয়েই লিখেছেন। ত�োমরা যখন
ম�োশির লেখায় বিশ্বাস কর�ো না, তখন আমি যা বলি তা কেমন করে বিশ্বাস করবে?”52
3.13 যীশু বিশ্রামবারের প্রভু
ক�োন এক বিশ্রামবারে যীশু শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন; আর তাঁর শিষ্যেরা
যেতে যেতে শস্যের শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলেন। এতে ফরীশীরা তাঁকে বলল, “দেখ,
বিশ্রামবারে ত�োমার শিষ্যেরা এমন কাজ কেন করছে, যা করা উচিত নয়?”
তিনি তাদের বললেন, “দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীরা খাবারের অভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে কি
করেছিলেন ত�োমরা কি পড় নি? অবিয়াথর যখন প্রধান যাজক ছিলেন সেই সময় দায়ূদ
কেমন করে ঈশ্বরের গৃ হে গিয়ে যে রুটি যাজক ছাড়া অন্য আর কার�ো খাওয়া বিধি-সম্মত
ছিল না, তা নিজে খেয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গীদের খাইয়েছিলেন?53
“এছাড়া ত�োমরা কি ম�োশির বিধি-ব্যবস্থা পড়নি যে বিশ্রামবারে মন্দিরের মধ্যে যে
যাজকরা কাজ করেন তাঁরাও বিশ্রামবারের বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেন; আর তার জন্য
তাদের ক�োন দ�োষ হয় না? কিন্তু আমি ত�োমাদের বলছি, মন্দির থেকেও মহান কিছু
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এখানে আছে। ‘বলিদান ও নৈবেদ্য থেকে আমি দয়াই চাই।’ শাস্ত্রের এই বাণীর অর্থ কি
তা যদি ত�োমরা জানতে, তবে যারা দ�োষী নয় তাদের ত�োমরা দ�োষী করতে না।”54
যীশু তাদের আর�ো বললেন, “মানু ষের জন্যই বিশ্রামবারের সৃ ষ্টি হয়েছে, কিন্তু
বিশ্রামবারের জন্য মানু ষ সৃ ষ্ট হয়নি। তাই মানবপু ত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু।”55
এরপর যীশু সেখান থেকে তাদের সমাজ-গৃ হে গেলেন। সেখানে একজন ল�োক ছিল,
যার একটা হাত শুকিয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। যীশুকে দ�োষী করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ল�োকরা
তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “ম�োশির বিধি-ব্যবস্থা অনু সারে বিশ্রামবারে কি র�োগীকে সু স্থ করা
উচিত?”
কিন্তু তিনি তাদের বললেন, “ধর ত�োমাদের মধ্যে কারও একটা ভেড়া আছে, সেই
ভেড়াটা যদি বিশ্রামবারে গর্তে পড়ে যায়, তবে তুমি কি তাকে ধরে তুলবে না? আর
ভেড়ার চেয়ে মানু ষের মূ ল্য অনেক বেশী। তাই ম�োশির বিধি-ব্যবস্থা অনু সারে বিশ্রামবারে
ভাল কাজ করা ন্যায়সঙ্গত।”
তারপর যীশু সেই ল�োকটিকে বললেন, “ত�োমার হাতটা বাড়িয়ে দাও।” সে তার
হাতটা বাড়িয়ে দিলে পর সেটা ভাল হয়ে অন্য হাতটার মত�ো হয়ে গেল। তখন ফরীশীরা
বাইরে গিয়ে যীশুকে মেরে ফেলার জন্য চক্রান্ত করতে লাগল।56
3.14 একটি বিরাট জনতার যীশুকে অনু গমন
যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গালীল হ্রদের দিকে গেলেন। গালীল, যিহূ দিয়া, জেরুশালেম,
ইদ�োম এমন কি যর্দ ন নদীর অপর পারে স�োর ও সীদ�োন থেকে বহুল�োক তাঁদের পিছনে
পিছনে এল। তিনি যে সমস্ত অল�ৌকিক কাজ করেছিলেন তা শুনে এই বিশাল জনতা
তাঁর কাছে এসেছিল।
যাতে ভীড়ের চাপ তাঁর ওপরে না পড়ে, তাই তিনি শিষ্যদের তাঁর জন্য একটা ছ�োট
ন�ৌকা প্রস্তুত রাখতে বললেন। তিনি বহু ল�োককে সু স্থ করেছিলেন, তাই সমস্ত র�োগী
তাঁকে স্পর্শ করার জন্য ঠেলাঠেলি করছিল। অশুচি আত্মায় পাওয়া র�োগীরা তাঁকে দেখতে
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পেলেই তাঁর পায়ের সামনে পড়ে চেঁ চিয়ে বলছিল, “আপনি ঈশ্বরের পু ত্র!” কিন্তু তিনি
তাদের কঠ�োরভাবে তিরস্কার করছিলেন যাতে তারা তাঁর পরিচয় না দেয়।57
আর এইভাবে তাঁর বিষয়ে ভাববাদী যিশাইয়র মাধ্যমে বলা ঈশ্বরের বাণী পূ র্ণ হল:
“এই আমার দাস,
এঁকে আমি মন�োনীত করেছি।
আমার অতি প্রিয় জন,
যার উপর আমি সন্তুষ্ট।
আমি তাঁর উপরে আমার আত্মার প্রভাব রাখব,
তাতে তিনি অইহুদীদের কাছে ন্যায়নীতির বাণী প্রচার করবেন।
তিনি কলহ বিবাদ করবেন না,
ল�োকেরা পথে ঘাটে তাঁর গলার স্বর শুনবে না।
মচকান�ো বেতগাছ তিনি ভাঙবেন না,
মিট্-মিট্ করে জ্বলতে থাকা পলতেকে তিনি নিভিয়ে দেবেন না
যতদিন না ন্যায়নীতিকে জয়ী করেন ততদিন।
সর্বজাতির ল�োক তাঁর ওপর প্রত্যাশা রাখবে।” 58
3.15 যীশুর বার�ো জন প্রেরিতকে নির্বাচন
যীশু সেই সময় একবার প্রার্থনা করার জন্য একটি পর্বতে গেলেন। সারা রাত ধরে ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনায় কাটালেন। সকাল হলে তিনি তাঁর অনু গামীদেব নিজের কাছে ডাকলেন ও
তাঁদের মধ্য থেকে বার�োজনকে মন�োনীত করে তাঁদের “প্রেরিত” পদে নিয়�োগ করলেন।59
যেন তাঁরা তাঁর সাথে সাথে থাকে এবং বাক্য প্রচারের জন্য যেন তিনি তাঁদের পাঠাতে
পারেন। তাঁদের তিনি ভূত ছাড়াবার ক্ষমতাও দিলেন। তিনি যে বার�োজনকে মন�োনীত
করেন তাঁদের নাম শিম�োন যাকে তিনি নাম দিলেন পিতর; যাক�োব যিনি সিবদিয়ের
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ছেলে এবং যাক�োবের ভাই য�োহন; (যাদের তিনি নাম দিয়েছিলেন, ব�োনেরগশ যার অর্থ
“মেঘধ্বনির পু ত্র।”) আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থ�োমা, আলফেয়ের ছেলে যাক�োব,
থদ্দেয়, দেশ-ভক্ত,দলের শিম�োন এবং যিহূ দা ঈষ্করিয়�োতীয় (যে যীশুকে শত্রুর হাতে
ধরিয়ে দিয়েছিল।)60

পাহাড়ের ওপর থেকে দেওয়া শিক্ষা (3.16–34)
3.16 ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য ল�োকসমূ হ
যীশু অনেক ল�োকের ভীড় দেখে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। তিনি সেখানে
বসলে শিষ্যরা তাঁর কাছে এলেন। এরপর তিনি তাঁদের কাছে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন,
বললেন:
“ধন্য সেই ল�োকেরা যারা আত্মায় নত-নম্র,
কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
ধন্য সেই ল�োকেরা যারা শ�োক করে,
কারণ তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্ত্বনা পাবে।
বিনয়ী ল�োকেরা ধন্য।
তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশের অধিকার লাভ করবে।
ধন্য সেই ল�োকেরা, যারা ন্যায়পরায়ণতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত
কারণ তারা তৃপ্ত হবে।
যারা দয়াবান তারা ধন্য,
কারণ তারা দয়া পাবে।
যাদের অন্তর পরিশুদ্ধ তারা ধন্য,
কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে।
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ধন্য তারা যারা তাদের চিন্তায় পরিশুদ্ধ,
কারণ তারা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবে।
ধন্য তারা যারা শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে,
কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তানরূপে পরিচিত হবে।
ঈশ্বরের পথে চলতে গিয়ে যারা নির্যাতন ভ�োগ করছে তারা ধন্য,
কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই হবে।
“ত�োমরা আমার অনু সারী হয়েছ বলে যখন ল�োকে ত�োমাদের অপমান ও নির্যাতন
করে আর ত�োমাদের নামে মিথ্যা কুৎসা রটায় তখন ত�োমরা ধন্য। ত�োমরা আনন্দ কর�ো,
খু শী হও, কারণ স্বর্গে ত�োমাদের জন্য মহাপু রস্কার সঞ্চিত আছে। ত�োমাদের আগে যে
ভাববাদীরা ছিলেন ল�োকে তাঁদেরও এভাবেই নির্যাতন করেছে।61
3.17 যীশুকর্তৃক স্বীয় শিষ্যদের লবন ও আল�োর সঙ্গে তুলনা
“ত�োমরা পৃ থিবীর লবন, কিন্তু লবন যদি তার নিজের স্বাদ হারায় তবে কেমন করে তা
আবার ন�োন্তা করা যাবে? তখন তা আর ক�োন কাজে লাগে না। তা কেবল বাইরে ফেলে
দেওয়া হয় আর ল�োকরা তা মাড়িয়ে যায়।
“ত�োমরা জগতের আল�ো, পাহাড়ের ওপরে ক�োন শহর, যা কখনও লু কান�ো যায় না।
বাতি জ্বেলে কেউ পাত্রের নীচে রাখে না, তা বাতিদানের ওপরেই রাখে আর তা ঘরের
সকলকে আল�ো দেয়। তেমনি ত�োমাদের আল�োও ল�োকদের সামনে উজ্জ্বল হ�োক্, যেন
তারা ত�োমাদের সৎকাজ দেখে ত�োমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত ন করে।62
3.18 যীশু এবং ম�োশির বিধিব্যবস্থা
“ভেব�ো না যে আমি ম�োশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষা ধ্বংস করতে এসেছি।
আমি তা ধ্বংস করতে আসিনি বরং তা পূ র্ণ করতেই এসেছি। আমি ত�োমাদের সত্যি
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বলছি আকাশ ও পৃ থিবীর ল�োপ না হওয়া পর্যন্ত বিধি-ব্যবস্থার বিন্দু বিসর্গও ল�োপ হবে না,
বিধি-ব্যবস্থার সবই পূ র্ণ হবে।
“তাই কেউ যদি এইসব আদেশের মধ্যে অতি সামান্য আদেশও অমান্য করে আর
অপরকে তা করতে শিক্ষা দেয়, তবে সে স্বর্গরাজ্যে সব থেকে তুচ্ছ বলে গন্য হবে। কিন্তু
যারা বিধি-ব্যবস্থা পালন করে ও অপরকে তা পালন করতে শিক্ষা দেয়, তারা স্বর্গরাজ্যে মহান
বলে গন্য হবে। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের থেকে ত�োমাদের
ধার্মিকতা যদি উন্নত মানের না হয় তবে ত�োমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।63
3.19 ক্রোধ সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা
“ত�োমরা শুনেছ, আমাদের পিতৃপু রুষদের কাছে বলা হয়েছিল, ‘নরহত্যা কর�ো না;
আর কেউ নরহত্যা করলে তাকে বিচারালয়ে তার জবাবদিহি করতে হবে।’ কিন্তু আমি
ত�োমাদের বলছি, যদি কেউ ক�োন�ো ল�োকের প্রতি ক্রু দ্ধ হয় বিচারে তাকে তার জবাবদিহি
করতে হবে। আর কেউ যদি ক�োন ল�োককে বলে, ‘ওরে মূ র্খ’ (অর্থাৎ নির্বোধ) তবে তাকে
ইহুদী মহাসভার সামনে তার জবাব দিতে হবে। কেউ যদি কাউকে বলে ‘তুমি পাষণ্ড,’
তবে তাকে নরকের আগুনেই তার জবাব দিতে হবে।
“মন্দিরে যজ্ঞবেদীর সামনে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার সময় যদি ত�োমার মনে পড়ে যে
ত�োমার বিরুদ্ধে ত�োমার ভাইয়ের ক�োন অভিয�োগ আছে, তবে সেই নৈবেদ্য যজ্ঞবেদীর
সামনে রেখে চলে যাও, প্রথমে গিয়ে তার সঙ্গে সে বিষয়ে মিটমাট করে নাও, পরে এসে
ত�োমার নৈবেদ্য উৎসর্গ ক�োর�ো।
“ত�োমার শত্রু যদি ত�োমার বিরুদ্ধে মামলা করতে চায় তবে আদালতে নিয়ে যাবার
সময় পথেই তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিটমাট করে ফেল; তা না হলে সে ত�োমাকে
বিচারকের হাতে তুলে দেবে, বিচারক ত�োমাকে রক্ষীর হাতে দেবে আর রক্ষীরা ত�োমাকে
কারাগারে পাঠাবে। আমি ত�োমায় সত্যি বলছি, সেখান থেকে তুমি ছাড়া পাবে না, যতক্ষণ
না ত�োমার দেনার শেষ পয়সাটা চুকিয়ে দাও।64
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3.20 ব্যভিচার সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা
“ত�োমরা শুনেছ, একথা বলা হয়েছে: ‘য�ৌনপাপ কর�ো না।’ কিন্তু আমি ত�োমাদের বলছি
কেউ যদি ক�োন স্ত্রীল�োকের দিকে লালসাপূ র্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তবে সে মনে মনে তার
সঙ্গে য�ৌন পাপ করল। সেই রকম ত�োমার ডান চ�োখ যদি পাপ করার জন্য ত�োমায়
প্রর�োচিত করে তবে তা উপড়ে ফেলে দাও। সমস্ত দেহ নিয়ে নরকে যাওয়ার চেয়ে
বরং তার একটা অংশ হারান�ো ত�োমার পক্ষে ভাল�ো। যদি ত�োমার ডান হাত পাপ করতে
প্রর�োচিত করে, তবে তা কেটে ফেলে দাও। ত�োমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়ার চেয়ে
বরং তার একটা অঙ্গ নষ্ট হওয়া ত�োমার পক্ষে ভাল�ো।65
3.21 বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা
““আবার বলা হয়েছে, ‘কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চায়, তবে তাকে ত্যাগপত্র
দিতে হবে।’ কিন্তু আমি ত�োমাদের বলছি, একমাত্র য�ৌনপাপের দ�োষ ছাড়া অন্য ক�োন
কারণে কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তবে সে তাকে ব্যাভিচারিণী হবার পথে নামিয়ে
দেয়। আর যে কেউ স্ত্রীকে বিয়ে করে সেও য�ৌনপাপ করে।66
3.22 প্রতিশ্রুতি দান নিয়ে যীশুর শিক্ষা
“ত�োমরা একথা ও শুনেছ, আমাদের পিতৃপু রুষদের বলা হয়েছিল, ‘ত�োমরা ঈশ্বরের
উদ্দেশ্যে যে সব প্রতিশ্রুতি কর তা ভেঙ�ো না, ত�োমাদের কথা মত�ো সে সবই পূ র্ণ
কর�ো।’ কিন্তু আমি ত�োমাদের বলছি, ত�োমরা ক�োন শপথই কর�ো না। স্বর্গের নামে কর�ো
না, কারণ তা ঈশ্বরের সিংহাসন। পৃ থিবীর নামে শপথ কর�ো না, কারণ পৃ থিবী ঈশ্বরের
পাদপীঠ। জেরুশালেমের নামেও শপথ কর�ো না, কারণ তা হল মহান রাজার নগরী। এমন
কি ত�োমার মাথার দিব্যিও দিও না, কারণ ত�োমার মাথার একগাছা চুল সাদা অথবা কাল�ো
করার ক্ষমতা ত�োমার নেই । ত�োমাদের কথার ‘হ্যাঁ ’ যেন ‘হ্যাঁ ’ আর ‘না’ যেন ‘না’ হয়,
এছাড়া অন্য আর যা কিছু তা মন্দের কাছ থেকে আসে।67
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3.23 প্রতিশ�োধ গ্রহণ সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা
“ত�োমরা শুনেছ, একথা বলা হয়েছে যে, ‘চ�োখের বদলে চ�োখ ও দাঁতের বদলে দাঁত।’
কিন্তু আমি ত�োমাদের বলছি, দুষ্ট ল�োকদের প্রতির�োধ কর�ো না, বরং কেউ যদি ত�োমার
ডান গালে চড় মারে, তবে তার দিকে অপর গালটিও বাড়িয়ে দিও। কেউ যদি ত�োমার
পাজামা নেবার জন্য আদালতে মামলা করতে চায়; তবে তাকে ত�োমার ধূ তিটাও ছেড়ে
দিও। যদি কেউ তার ব�োঝা নিয়ে ত�োমাকে এক মাইল পথ যেতে বাধ্য করে, তার সঙ্গে
দু মাইল যেও। কেউ যদি ত�োমার কাছ থেকে কিছু চায়, তাকে তা দিও। ত�োমার কাছ
থেকে কেউ ধার চাইলে তাকে তা দিতে অস্বীকার কর�ো না।68
3.24 নিজের শত্রুকে ভালবাসার শিক্ষা দিলেন যীশু
“ত�োমরা তাদের বলতে শুনেছ, ‘ত�োমার প্রতিবেশীকে ভালবাস�ো,শত্রুকে ঘৃ ণা কর�ো।’
কিন্তু আমি ত�োমাদের বলছি, ত�োমাদের শত্রুদের ভালবাস�ো। যাঁরা ত�োমাদের প্রতি
নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা কর�ো, যেন ত�োমরা স্বর্গের পিতার সন্তান হতে পার।
তিনি ত�ো ভাল মন্দ সকলের উপর সূ র্য্যাল�োক দেন, ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপর বৃ ষ্টি
দেন। আমি একথা বলছি, কারণ যাঁরা ত�োমাদের ভালবাসে ত�োমরা যদি কেবল তাদেরই
ভালবাস, তবে ত�োমরা কি পু রস্কার পাবে? কর আদায়কারীরাও কি তাই করে না? ত�োমরা
যদি কেবল ত�োমাদের ভাইদেরই শুভেচ্ছা জানাও, তবে অন্যদের থেকে আর বেশী
কি করলে? বিধর্মীরাও ত�ো এমন করে থাকে। তাই ত�োমাদের স্বর্গের পিতা যেমন সিদ্ধ
ত�োমরাও তেমন সিদ্ধ হও।69
3.25 দান সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা
“সাবধান! ল�োক দেখান�ো ধর্ম-কর্ম বা ঈশ্বরের কাজ কর�ো না। তাহলে ত�োমাদের স্বর্গের
পিতার কাছ থেকে ক�োন পু রস্কার পাবে না।
“তাই তুমি যখন ক�োন অভাবী মানু ষকে কিছু দাও, তখন তূরী বাজিয়ে তা দিও না।
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যারা ভণ্ড তারা ল�োকদের প্রশংসা পাবার আশায় সমাজ-গৃ হে ও পথে-ঘাটে ঐভাবে
তূরী বাজিয়ে দান করে। আমি বলছি, তাদের পু রস্কার তারা পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি
যখন অভাবী ল�োকদের কিছু দান কর, তখন ত�োমার ডান হাত কি করছে তা ত�োমার বাঁ
হাতকে জানতে দিও না, যেন ত�োমার দান গ�োপনে দেওয়া হয়। তাহলে ত�োমার পিতা
ঈশ্বর যিনি গ�োপনে সব কিছু দেখেন, তিনি ত�োমায় পু রস্কার দেবেন।70
3.26 যীশু প্রদত্ত প্রার্থনা সম্বন্ধীয় শিক্ষা
“ত�োমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মত�ো কর�ো না, তারা ল�োকদের কাছে
নিজেদের দেখাবার জন্য সমাজ-গৃ হে ও রাস্তার ম�োড়ে ম�োড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে
ভালবাসে। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পু রস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি
যখন প্রার্থনা কর, তখন ত�োমার ঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ত�োমার পিতা যাঁকে
দেখা যায় না, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর�ো। তাহলে ত�োমার পিতা যিনি গ�োপনে যা কিছু করা
হয় দেখেন, তিনি ত�োমাকে পু রস্কার দেবেন।
“ত�োমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বিধর্মীদের মত�ো একই প্রার্থনার পু নরাবৃ ত্তি কর�ো
না, কারণ তারা মনে করে তাদের বাক্য বাহুল্যের গুনে তারা প্রার্থনার উত্তর পাবে। তাই
ত�োমরা তাদের মত�ো হয়�ো না, কারণ ত�োমাদের চাওয়ার আগেই ত�োমাদের পিতা
জানেন ত�োমাদের কি প্রয়�োজন আছে। তাই ত�োমরা এইভাবে প্রার্থনা কর�ো,
‘হে আমাদের স্বর্গের পিতা,
ত�োমার নাম পবিত্র বলে মান্য হ�োক্।
ত�োমার রাজত্ব আসু ক।
ত�োমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃ থিবীতেও পূ র্ণ হ�োক্।
যে খাদ্য আমাদের প্রয়�োজন তা আজ আমাদের দাও।
আমাদের কাছে যারা অপরাধী, আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করেছি,
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তেমনি তুমিও আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদের প্রল�োভনে
পড়তে দিও না,
কিন্তু মন্দের হাত থেকে উদ্ধার কর।’

ত�োমরা যদি অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে ত�োমাদের স্বর্গের পিতাও ত�োমাদের
ক্ষমা করবেন। কিন্তু ত�োমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না কর, তবে ত�োমাদের স্বর্গের পিতা
ত�োমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না।71
3.27 উপবাস বিষয়ে যীশুর শিক্ষা
“যখন ত�োমরা উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মত�ো মু খ শুকন�ো করে রেখ�ো না। তারা যে
উপবাস করেছে তা ল�োকেদের দেখাবার জন্য তারা মুখ শুকন�ো করে ঘুরে বেড়ায়। আমি
ত�োমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন উপবাস করবে,
ত�োমার মাথায় তেল দিও আর মুখ ধু য়�ো। যেন অন্য ল�োকে জানতে না পারে যে তুমি উপবাস
করছ। তাহলে ত�োমার পিতা ঈশ্বর, যাঁকে তুমি চ�োখে দেখতে পাচ্ছ না, তিনি দেখবেন।
ত�োমার পিতা ঈশ্বর যিনি গ�োপন বিষয়ও দেখতে পান, তিনি ত�োমায় পুরস্কার দেবেন।72
3.28 গুরুত্বপূ র্ণ তা সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা
“এই পৃ থিবীতে ত�োমরা নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ সঞ্চয় কর�ো না। এখানে ঘু ন ধরে ও
মরচে পড়ে তা নষ্ট হয়ে যায়, আর চ�োরে সিঁধ কেটে তা চুরিও করতে পারে। বরং স্বর্গে
ত�োমার জন্য সম্পদ সঞ্চয় কর, সেখানে ঘু ন ধরবে না, মরচেও পড়বে না, চ�োরেও চুরি
করবে না। ত�োমার ধন-সম্পদ যেখানে রয়েছে, ত�োমার মনও সেখানে পড়ে থাকবে।
“চ�োখই দেহের প্রদীপ, তাই ত�োমার চ�োখ যদি নির্মল হয়, ত�োমার সারা দেহও উজ্জ্বল
হবে। কিন্তু ত�োমার চ�োখ যদি অশুচি হয়, তবে ত�োমার সমস্ত দেহ অন্ধকারে ছেয়ে যাবে।
ত�োমার মধ্যেকার আল�ো যদি অন্ধকারাচ্ছন্নই হয়, তবে সে অন্ধকার নিজে কি ভীষণ।
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“ক�োন মানু ষ দুজন কর্তার দাসত্ব করতে পারে না। সে হয়ত�ো প্রথম জনকে ঘৃ ণা করবে
ও দ্বিতীয় জনকে ভালবাসবে অথবা প্রথম জনের প্রতি অনু গত হবে ও দ্বিতীয় জনকে
তুচ্ছ করবে। ঈশ্বর ও ধন-সম্পত্তি এই উভয়ের দাসত্ব ত�োমরা করতে পার�ো না।73
3.29 যীশু প্রদত্ত চিন্তা বিষয়ক শিক্ষা
“তাই আমি ত�োমাদের বলছি, বেঁ চে থাকার জন্য কি আহার করব বা কি পান করব এ
নিয়ে চিন্তা কর�ো না। আর কি পরব একথা ভেবে দেহের বিষয়েও চিন্তা কর�ো না। খাদ্যের
চেয়ে জীবন কি মূ ল্যবান নয়, অথবা প�োশাকের চেয়ে দেহটা কি মূ ল্যবান নয়? আকাশের
পাখীদের দিকে একবার তাকাও, দেখ, তারা বীজ ব�োনে না বা ফসলও কাটে না, অথবা
গ�োলা ঘরে নিয়ে গিয়ে তা জমাও করে না। ত�োমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বর তাদের আহার
য�োগান। ত�োমরা কি ওদের থেকে আরও মূ ল্যবান নও? ত�োমাদের মধ্যে কে ভাবনা চিন্তা
করে নিজের আয়ু এক ঘন্টা বাড়াতে পারে?
“প�োশাকের বিষয়েই বা কেন এত চিন্তা কর? মাঠের লিলি ফু লগুলির দিকে চেয়ে দেখ
কিভাবে তারা ফু টে উঠেছে। তারা পরিশ্রম করে না, নিজেদের জন্য প�োশাকও তৈরী করে
না। কিন্তু আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, রাজা শল�োমন তার সমস্ত জাঁকজমক সত্ত্বেও তার
প�োশাকে ঐ ফু লগুলির একটির মত�োও নিজেকে সাজাতে পারে নি। মাঠে যে ঘাস আছে
আর কাল উনু নে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর যখন তাদের এত সু ন্দর করে সাজান, তখন
হে অল্প বিশ্বাসী ল�োকেরা, তিনি কি ত�োমাদের আরও সু ন্দর করে সাজাবেন না?
“ত�োমরা এই বলে চিন্তা কর�ো না, ‘আমরা কি খাব�ো?’ বা ‘কি পান করব�ো?’ বা ‘কি
পরব�ো?’ বিধর্মীরাই এসব নিয়ে চিন্তা করে। ত�োমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বর ত�ো জানেন
এসব জিনিসের ত�োমাদের প্রয়�োজন আছে। তাই ত�োমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে
ও তাঁর ইচ্ছা কি তা পূ র্ণ করতে চেষ্টা কর, তাহলে ত�োমাদের যা কিছু প্রয়�োজন সে সব
দেওয়া হবে। কালকের জন্য চিন্তা কর�ো না; কালকের চিন্তা কালকের জন্য থাক। প্রতিটি
দিনের পক্ষে সেই দিনের কষ্টই যথেষ্ট।74
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3.30 অপরকে বিচার করবার ব্যাপারে যীশুর শিক্ষা
“পরের বিচার কর�ো না, তাহলে ত�োমার বিচারও কেউ করবে না। কারণ যেভাবে ত�োমরা
অন্যর বিচার কর, সেই ভাবে ত�োমাদেরও বিচার করা হবে; আর যেভাবে তুমি মাপবে
সেই ভাবে ত�োমার জন্যও মাপা হবে।
“ত�োমার ভাইয়ের চ�োখে যে কুট�ো আছে কেবল তা-ই দেখছ; কিন্তু নিজের চ�োখের
মধ্যে যে তক্তা আছে তা দেখতে পাও না? যখন ত�োমার নিজের চ�োখেই একটা তক্তা
রয়েছে তখন কিভাবে ত�োমার ভাইকে বলছ, ‘এস ত�োমার চ�োখ থেকে কুট�োটা বার
করে দিই?’ ভণ্ড! প্রথমে ত�োমার নিজের চ�োখ থেকে তক্তাটা বার করে ফেল, তাহলে
ত�োমার ভাইয়ের চ�োখ থেকে কুট�োটা বার করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।
“ক�োন পবিত্র বস্তু কুকুরকে দিও না আর শুয়�োরের সামনে ত�োমাদের মু ক্তো ছুঁ ড়ো
না, তাহলে সে তা পায়ের তলায় মাড়িয়ে নষ্ট করবে ও ত�োমার দিকে ফিরে ত�োমায়
আক্রমণ করবে।75
3.31 নিজের যা প্রয়�োজন তা ঈশ্বরের কাছে চাও
“চাইতে থাক, ত�োমাদের দেওয়া হবে। খুঁ জতে থাক, পাবে। দরজায় ধাক্কা দিতে থাক,
ত�োমাদের জন্য দরজা খু লে দেওয়া হবে। কারণ যে চাইতে থাকে সে পায়, যে খুঁ জতে
থাকে সে খুঁ জে পায়, আর যে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে তার জন্য দরজা খু লে দেওয়া হয়।
“ত�োমার ছেলে যদি ত�োমার কাছে রুটি চায়, তবে ত�োমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে
কি, যে তার সন্তানকে রুটির বদলে পাথরের টুকর�ো দেবে? যদি সে একটা মাছ চায়
তবে বাবা কি তার হাতে একটা সাপ তুলে দেবে? নিশ্চয় না। ত�োমরা মন্দ হয়েও যদি
ত�োমাদের সন্তানদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান�ো, তবে ত�োমাদের স্বর্গের পিতা
ঈশ্বরের কাছে যারা চায়, তাদের তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট জিনিস দেবেন।
“তাই অপরের কাছ থেকে ত�োমরা যে ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাদের প্রতিও তেমনি
ব্যবহার কর। এটাই হল ম�োশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষার অর্থ।76
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3.32 সংকীর্ণ দ্বার ও প্রশস্ত দ্বার
“সংকীর্ণ দরজা দিয়ে সেই পথে প্রবেশ কর�ো, যে পথ স্বর্গের দিকে নিয়ে যায়। যে পথ
ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার দরজা প্রশস্ত, পথও চওড়া, বহু ল�োক সেই পথেই চলছে।
কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে গেছে তার দরজা সংকীর্ণ আর পথও দুর্গম, খু ব অল্প ল�োকই
তার সন্ধান পায়।77
3.33 মানু ষের কর্মই মানু ষের পরিচয়
“ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান। তারা ত�োমাদের কাছে নিরীহ মেষের ছদ্মবেশে আসে
অথচ ভেতরে তারা হিংস্র নেকড়ে বাঘ। তাদের জীবনের ফল দেখেই ত�োমরা তাদের
চিনতে পারবে। কেউ কি কাঁটাঝ�োপের মধ্যে থেকে দ্রাক্ষা বা শিয়ালকাঁটার ভেতর থেকে
ডু মু র পেতে পারে? ঠিক সেই ভাবে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে, কিন্তু খারাপ
গাছে খারাপ ফলই ধরে। ভাল গাছে খারাপ ফল এবং খারাপ গাছে ভাল ফল ধরতে
পারে না। যে গাছে ভাল ফল ধরে না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। তাই আমি
ত�োমাদের আবার বলছি, তারা যা করে তা দেখেই ত�োমরা তাদের চিনতে পারবে।
“যারা আমাকে প্রভু, প্রভু বলে তাদের প্রত্যেকেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে
তা নয়। আমার স্বর্গের পিতার ইচ্ছা যে পালন করবে, কেবল সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে
পারবে। সেই দিন অনেকে আমায় বলবে, ‘প্রভু, প্রভু আমরা কি আপনার নামে ভাববাণী
বলিনি? আপনার নামে আমরা কি ভূতদের তাড়াই নি? আপনার নামে আমরা কি অনেক
অল�ৌকিক কাজ করিনি?’ তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব, ‘আমি ত�োমাদের কখনও আপন
বলে জানিনি, দুষ্টের দল! আমার সামনে থেকে দূর হও।’78
3.34 দুই প্রকারের ল�োক
“তাই বলি, যে কেউ আমার কথা শ�োনে ও তা পালন করে, সে এমন এক বু দ্ধিমান
ল�োকের মত�ো যে পাথরের ভিতের ওপর তার বাড়ি তৈরী করল। পরে বৃ ষ্টি নামল, বন্যা
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এল এবং প্রচণ্ড ঝ�োড়ো বাতাস বয়ে সেই বাড়ির গায়ে লাগল; কিন্তু সেই বাড়িটা ধসে
পড়ল না, কারণ তা পাথরের ওপরে তৈরী করা হয়েছিল।
“আবার যে কেউ আমার এইসব কথা শুনে তা পালন না করে, সে একজন মূ র্খ ল�োকের
মত�ো, যে বালির উপরে বাড়ি তৈরী করেছিল। পরে বৃ ষ্টি নামল, বন্যা এল, আর ঝ�োড়ো
বাতাস এসে তার বাড়িতে ধাক্কা মারল, তাতে বাড়িটা কি সাংঘাতিক ভাবেই না ধসে
পড়ল।” 79
3.35 সেনা নায়কের ভৃত্যকে যীশুর সু স্থতা প্রদান
যীশু ল�োকদের যা বলতে চেয়েছিলেন তা বলা শেষ করে কফরনাহূ ম শহরে গেলেন।
সেখানে একজন র�োমীয় শতপতির এক ক্রীতদাস গুরুতর অসু খে মরনাপন্ন হয়েছিল।
এই ক্রীতদাসটি শতপতির অতি প্রিয় ছিল। শতপতি যখন যীশুর কথা শুনতে পেলেন
তখন ইহুদীদের কয়েকজন নেতাকে দিয়ে যীশুর কাছে বলে পাঠালেন, যেন যীশু এসে
তার দাসের জীবন রক্ষা করেন। তাঁরা যীশুর কাছে এসে তাকে বিশেষভাবে অনু র�োধ
করে বললেন, “যাঁর জন্য আপনাকে এই কাজ করতে বলছি, তিনি একজন য�োগ্য ল�োক।
কারণ তিনি আমাদের ল�োকদের ভালবাসেন, আর তিনি আমাদের জন্য একটা সমাজ-গৃ হ
নির্মাণ করে দিয়েছেন।”
তখন যীশু তাদের সঙ্গে গেলেন। তিনি যখন সেই বাড়ির কাছাকাছি এসেছেন তখন
সেই শতপতি তাঁর বন্ধুদের দিয়ে বলে পাঠালেন, “প্রভু আপনি আর কষ্ট করবেন না, কারণ
আপনি যে আমার বাড়িতে আসেন তার য�োগ্য আমি নই। এই কারণেই আমি নিজেকে
আপনার কাছে যাবার উপযু ক্ত মনে করি না। আপনি কেবল মু খে বলু ন তাতেই আমার ঐ
দাস ভাল হয়ে যাবে। কারণ আমিও একজনের অধীনে কাজ করি, আর আমার অধীনেও
সৈনিকরা কাজ করে। আমি যদি কাউকে বলি ‘যাও’ তখন সে যায়, আবার কাউকে যদি
বলি ‘এস’ তবে সে আসে। আর আমি যখন একজনকে বলি, ‘এটা কর,’ তখন সে তা করে।”
এই কথা শুনে যীশু আশ্চর্য হলেন। যে সব ল�োক ভীড় করে তাঁর পিছনে পিছনে
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আসছিল, তাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, “আমি ত�োমাদের বলছি, এমন কি
ইস্রায়েলীয়দের মধ্যেও এত বড় বিশ্বাস আমি কখনও দেখিনি।”
সেনাপতি যাদের পাঠিয়েছিলেন, তারা বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখল যে সেই চাকর ভাল
হয়ে গেছে।80
3.36 একটি স্ত্রীল�োকের পু ত্রকে যীশুর জীবনদান
এর অল্প দিন পরেই যীশু নায়িন নামে একটি নগরের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্যরা এবং
আরও অনেক ল�োক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। তিনি যখন সেই নগরের ফটকের কাছাকাছি
এসেছেন, তখন একজন মৃ ত ল�োককে বয়ে নিয়ে যাওযা হচ্ছিল। সেই মৃ ত ল�োকটি ছিল
তার বিধবা মায়ের একমাত্র পু ত্র। সেই নগরের অনেক ল�োক সেই বিধবার সঙ্গে সঙ্গে
যাচ্ছিল। সেই বিধবাকে দেখে তার জন্য প্রভুর খু বই দয়া হল। তিনি তাকে বললেন, “তুমি
কেঁদ�ো না।” তারপর তিনি কাছে এসে শবের খাট ছুঁ লেন, তখন যারা মৃ তদেহ বয়ে নিয়ে
যাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন সময় যীশু বললেন, “যু বক, আমি ত�োমায় বলছি তুমি
ওঠ�ো।” তখন সেই ল�োকটি উঠে বসল, আর কথা বলতে শুরু করল। যীশু তখন তাকে
তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।
এই দেখে সকলের মন ভয় ও ভক্তিতে পূ র্ণ হল। তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলতে
লাগল, “আমাদের মধ্যে একজন মহান ভাববাদীর আবির্ভাব হয়েছে।” তারা আরও বলতে
লাগল, “ঈশ্বর তাঁর ল�োকদের সাহায্য করতে এসেছেন।”
যীশুর বিষয়ে এইসব কথা যিহূ দিয়া ও তার আশপাশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।81
3.37 যীশু ও বাপ্তিষ্মদাতা য�োহন
বাপ্তিস্মদাতা য�োহনের অনু গামীরা এইসব ঘটনার কথা য�োহনকে জানাল। তখন য�োহন
তাঁর দুজন অনু গামীকে ডেকে প্রভুর কাছে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, “যাঁর আগমণের
কথা আছে আপনিই কি সেই, না আমরা অন্য কার�োর জন্য অপেক্ষা করব?”
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সেই ল�োকেরা যীশুর কাছে এসে বলল, “বাপ্তিস্মদাতা য�োহন আপনার কাছে
আমাদের জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছেন। ‘যাঁর আসবার কথা আপনিই কি সেই ব্যক্তি, না
আমরা অন্য কার�ো অপেক্ষায় থাকব?’”
সেই সময় যীশু অনেক ল�োককে বিভিন্ন র�োগ ও ব্যাধি থেকে সু স্থ করছিলেন, অশুচি
আত্মায় পাওয়া ল�োকদের ভাল করছিলেন, আর অনেক অন্ধ ল�োককে দৃষ্টি শক্তি দান
করছিলেন। তখন তিনি তাদের প্রশ্নের জবাবে বললেন, “ত�োমরা যা দেখলে ও শুনলে
তা গিয়ে য�োহনকে বল। অন্ধরা দেখতে পাচ্ছে, খ�োঁ ড়ারা হাঁটছে, কুষ্ঠ র�োগীরা সু স্থ হচ্ছে,
বধিররা শুনছে, মরা মানু ষ বেঁ চে উঠছে; আর দরিদ্ররা সু সমাচার শুনতে পাচ্ছে। ধন্য সেই
ল�োক, যে আমাকে গ্রহণ করার জন্য মনে ক�োন দ্বিধা ব�োধ করে না।”
য�োহনের কাছ থেকে যারা এসেছিল তারা চলে গেলে পর যীশু সমবেত সেই
ল�োকদের কাছে য�োহনের বিষয়ে বললেন, “ত�োমরা প্রান্তরের মধ্যে কি দেখতে
গিয়েছিলে? বাতাসে একটি বেত গাছ দুলছে তাই? তা না হলে কি দেখতে গিয়েছিলে?
একজন ল�োক বেশ জমকাল�ো প�োশাক পরা? না। যারা দামী জামা কাপড় পরে এবং
বিলাসে জীবন কাটায় তারা ত�ো প্রাসাদে থাকে। তবে ত�োমরা কি দেখতে গিয়েছিলে?
একজন ভাববাদীকে? হ্যাঁ , আমি ত�োমাদের বলছি, ত�োমরা যাকে দেখেছ তিনি একজন
ভাববাদীর থেকেও মহান। ইনি সেই ল�োক যার বিষয়ে লেখা হয়েছে:
‘দেখ, আমি ত�োমার আগে আগে আমার এক সহায়ককে পাঠাচ্ছি।
সে ত�োমার আগে গিয়ে ত�োমার পথ প্রস্তুত করবে।’
আমি ত�োমাদের বলছি, স্ত্রীল�োকের গর্ভ জাত সকল মানু ষের মধ্যে য�োহনের চেয়ে
শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, তবু ঈশ্বরের রাজ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও য�োহনের চেয়ে মহান।”
(যারা যীশুর প্রচার শুনেছিল, তাদের মধ্যে পাপীষ্ঠরা ও কর আদায়কারীরাও য�োহনের
বাপ্তিস্ম নিয়ে স্বীকার করল যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা
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য�োহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিতে অস্বীকার করে তাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য
করল।)
“তাহলে আমি কিসের সঙ্গে এই যু গের ল�োকদের তুলনা করব? এরা কেমন ধরণের
ল�োক? এরা ছ�োট ছেলেদের মত�ো, যারা হাটে বসে একে অপরকে বলে,
‘আমরা ত�োমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম,
কিন্তু ত�োমরা নাচলে না।
আমরা ত�োমাদের জন্য শ�োকগাথা গাইলাম,
কিন্তু ত�োমরা কাঁদলে না।’
কারণ বাপ্তিস্মদাতা য�োহন এসেছেন, তিনি রুটি খান না আর দ্রাক্ষারসও পান করেন না,
আর ত�োমরা বল, ‘ওকে ভূতে পেয়েছে।’ মানবপু ত্র এসে পানাহার করেন; আর ত�োমরা
বল, ‘দেখ! ও পেটুক, মদ্যপায়ী, আবার পাপী ও কর আদায়কারীদের বন্ধু ।’ প্রজা তার
কাজের দ্বারাই প্রমাণ করে যে তা নির্দোষ।”82
3.38 নিজের ল�োকদের যীশুর বিশ্রাম প্রদান
এই সময় যীশু বললেন, “স্বর্গ ও পৃ থিবীর প্রভু, আমার পিতা, আমি ত�োমার প্রশংসা
করি, কারণ জগতের জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে এসব তত্ত্ব তুমি গ�োপন রেখে শিশুর
মত�ো সরল ল�োকদের কাছে তা প্রকাশ করেছ। হ্যাঁ , পিতা এইভাবেই ত�ো তুমি এটা
করতে চেয়েছিলে।
“আমার পিতা সব কিছু ই আমার হাতে সঁ পে দিয়েছেন। পিতা ছাড়া পু ত্রকে কেউ
জানে না; আর পু ত্র ছাড়া পিতাকে কেউ জানে না। পু ত্র যার কাছে পিতাকে প্রকাশ
করতে ইচ্ছা করেন সে-ই তাঁকে জানে।
“ত�োমরা যারা শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত মানু ষ, তারা আমার কাছে এস, আমি

60

লোকপ্রিয়তা বর

ত�োমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জ�োয়াল ত�োমাদের কাঁধে তুলে নাও, আর আমার কাছ
থেকে শেখ, কারণ আমি বিনয়ী ও নম্র, তাতে ত�োমাদের প্রাণ বিশ্রাম পাবে। কারণ
আমার দেওয়া জ�োয়াল বয়ে নেওয়া সহজ ও আমার দেওয়া ভার হাল্কা।”83
3.39 যীশু ও একটি পাপী স্ত্রীল�োক
একদিন একজন ফরীশী তার বাড়িতে যীশুকে নিমন্ত্রণ করল। তাই তিনি তার বাড়িতে গিয়ে
সেখানে খাবার আসন নিলেন।
সেই নগরে একজন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীল�োক ছিল। ফরীশীর বাড়িতে যীশু খেতে এসেছেন
জানতে পেরে সে একটা শ্বেত পাথরের শিশিতে করে বহুমূ ল্য আতর নিয়ে এল। সে
যীশুর পিছনে তাঁর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে কেঁদে কেঁদে চ�োখের জলে তাঁর পা
ভিজাতে লাগল। তারপর সে তার মাথার চুল দিয়ে তাঁর পা মু ছিয়ে দিল, আর তাঁর পায়ে
চুমু দিয়ে সেই আতর তাঁর পায়ে ঢেলে দিল।
যে ফরীশী যীশুকে নিমন্ত্রণ করেছিল, এই দেখে সে মনে মনে বলল, “এই ল�োকটা
যদি ভাববাদী হয় তবে নিশ্চয়ই বু ঝতে পারত, যে তার পা ছুঁ চ্ছে সে কে এবং কি ধরণের
স্ত্রীল�োক, এবং এও জানতে পারত যে স্ত্রীল�োকটি পাপী।”
এর জবাবে যীশু তাকে বললেন, “শিম�োন, ত�োমাকে আমার কিছু বলার আছে।”
শিম�োন বলল, “বেশ ত�ো গুরু, বলু ন।”
যীশু বললেন, “ক�োন এক মহাজনের কাছে দুজন ল�োক টাকা ধারত। একজন পাঁচশ�ো
রূপ�োর মু দ্রা আর একজন পঞ্চাশ রূপ�োর মু দ্রা। কিন্তু তারা কেউই ঋণ শ�োধ করতে না
পারাতে তিনি দয়া করে উভয়ের ঋণই মকুব করে দিলেন। এখন এদের মধ্যে কে তাঁকে
বেশী ভালবাসবে?”
শিম�োন বলল, “আমি মনে করি যার বেশী ঋণ মকুব করা হল সে-ই।”
যীশু তাকে বললেন, “তুমি ঠিক বলেছ।” এরপর যীশু সেই স্ত্রীল�োকটির দিকে ফিরে
শিম�োনকে বললেন, “তুমি এই স্ত্রীল�োকটিকে দেখছ? আমি ত�োমার বাড়িতে এলাম আর
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তুমি আমায় পা ধ�োবার জল পর্যন্ত দিলে না। কিন্তু ও চ�োখের জলে আমার পা ধু ইয়ে দিল
আর নিজের চুল দিয়ে তা মু ছিয়ে দিল। স্বাগত জানাবার প্রথা অনু সারে তুমি আমায় চুমু
দিলে না; কিন্তু আমি আসার পর থেকেই সে আমার পায়ে চুমু দিয়ে চলেছে। তুমি আমার
মাথায় তেল দিয়ে অভিষেক করলে না; কিন্তু সে আমার পায়ে সু গন্ধি আতর ঢেলে তা
অভিষিক্ত করল। এতেই ব�োঝা যায় যে সে বেশী ভালবাসা দেখাচ্ছে, সেইজন্যই আমি
বলছি, এর পাপ অনেক হলেও তা ক্ষমা করা হয়েছে; কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা করা হয়,
সে অল্প ভালবাসে।”
এরপর যীশু সেই স্ত্রী ল�োকটিকে বললেন, “ত�োমার পাপের ক্ষমা হল।”
যারা তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছিল, তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, “ইনি কে যে
পাপ ক্ষমা করেন?”
কিন্তু যীশু সেই স্ত্রী ল�োকটিকে বললেন, “ত�োমার বিশ্বাসই ত�োমায় মু ক্ত করেছে,
ত�োমার শান্তি হ�োক্।”84
3.40 গালীলে যীশু
এরপর যীশু গ্রামে ও নগরে নগরে ঘু রে ঈশ্বরের রাজ্যের সু সমাচার প্রচার করতে
লাগলেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেই বার�োজন প্রেরিত। এমন কয়েকজন স্ত্রীল�োকও তাঁর
সঙ্গে ছিলেন, যাঁরা নানারকম র�োগ ব্যাধি থেকে সু স্থ হয়েছিলেন ও অশুচি আত্মার কবল
থেকে মু ক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মরিয়ম মগ্দলীনী, এঁর মধ্যে থেকে যীশু
সাতটি মন্দ আত্মা দূর করে দিয়েছিলেন। রাজা হের�োদের বাড়ির অধ্যক্ষ কূষের স্ত্রী
শ�োশন্না ও আর�ো অনেক স্ত্রীল�োক ছিলেন। যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সেবা যত্নের জন্য
এঁরা নিজেদের টাকা খরচ করতেন।85
3.41 ঈশ্বর যীশুর শক্তির উৎস
সেই সময় ল�োকেরা ভূতে পাওয়া একজন ল�োককে যীশুর কাছে নিয়ে এল। ল�োকটা অন্ধ
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ও ব�োবা ছিল। যীশু তাকে সু স্থ করলেন: তাতে সে দেখতে পেল ও কথা বলতে পারল।
এই দেখে ল�োকেরা বিস্মিত হয়ে বলল, “ইনিই কি দায়ূদের সন্তান?”
ফরীশীরা একথা শুনে বললেন, “এ ত�ো ভূতদের শাসনকর্তা বেল্সবূ লের শক্তিতে
ভূতদের তাড়ায়।”
যীশু ফরীশীদের মনের কথা বু ঝতে পেরে তাদের বললেন, “বিবাদে বিভক্ত যে ক�োন
রাজ্যই ধ্বংস হয়ে যায়। যে শহর বা পরিবার নিজেদের মধ্যে বিবাদে বিভক্ত তা টিকে
থাকতে পারে না। শয়তান যদি ভূতকে তাড়ায় তবে সে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ভাগ
হয়ে গেলে তার রাজ্য কি করে টিকে থাকবে? আমি যদি বেল্সবূ লের শক্তিতে ভূত
তাড়াই, তবে ত�োমাদের ল�োকেরা কার শক্তিতে তাদের তাড়ায়? সু তরাং ত�োমাদের
নিজেদের অনু গামীরাই প্রমাণ করবে যে ত�োমরা ভুল বলছ। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের
আত্মার শক্তিতে ভূতদের তাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য ত�ো ত�োমাদের কাছে এসে গেছে।
আবার বলছি, ক�োন শক্তিমান ল�োককে আগে না বেঁ ধে কেউ কি তার বাড়িতে ঢু কে
তার সবকিছু লু ট করতে পারে? তাকে বাঁধবার পর তবেই ত�ো তার বাড়ির সবকিছু লু ট
করতে পারবে। যে আমার পক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষে, যে আমার সঙ্গে কুড়ায়় না, সে
তা ছড়াচ্ছে।
“তাই আমি ত�োমাদের বলছি, মানু ষের সব পাপ এবং ঈশ্বর-নিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু
পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ক�োন অসম্মানজনক কথাবার্তার ক্ষমা হবে না। মানবপু ত্রের বিরুদ্ধে
কেউ যদি ক�োন কথা বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বললে
তার ক্ষমা নেই, এযু গে বা আগামী যু গে কখনই না।
“ভাল ফল পেতে হলে ভাল গাছ থাকা দরকার, কিন্তু খারাপ গাছ থাকলে ত�োমরা
খারাপ ফলই পাবে, কারণ ফল দেখেই গাছ চেনা যায়। ত�োমরা কালসাপ! ত�োমাদের
মত�ো দুষ্ট ল�োকেরা কি করে ভাল কথা বলতে পারে? মানু ষের অন্তরে যা আছে, মু খ
দিয়ে ত�ো সে কথাই বের হয়। ভাল ল�োক তার অন্তরে ভাল কথাই সঞ্চিত রাখে,
আর ভাল কথাই বলে; কিন্তু যার অন্তরে মন্দ বিষয় থাকে, সে তার মু খ দিয়ে মন্দ
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কথাই বলে। আমি ত�োমাদের বলছি, ল�োকে যত বেহিসেবী কথা বলে, বিচারের দিনে
তার প্রতিটি কথার হিসাব তাদের দিতে হবে। ত�োমাদের কথার সু ত্র ধরেই ত�োমাদের
নির্দোষ বলা হবে, অথবা ত�োমাদের কথার ওপর ভিত্তি করেই ত�োমাদের দ�োষী
সাব্যস্ত করা হবে।”86
3.42 কিছু ল�োকের যীশুর কর্তৃত্বব্যঞ্জক অধিকার সম্পর্কে সন্দেহ
এরপর কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুর কাছে এসে বললেন, “হে গুরু, আমরা
আপনার কাছ থেকে ক�োন চিহ্ন বা অল�ৌকিক কাজ দেখতে চাই।”
যীশু তাদের বললেন, “এ যু গের দুষ্ট ও পাপী ল�োকেরা চিহ্নের খ�োঁ জ করে; কিন্তু
ভাববাদী য�োনার চিহ্ন ছাড়া আর ক�োন চিহ্নই তাদের দেখান হবে না। য�োনা যেমন সেই
বিরাট মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত ছিলেন, তেমনই মানবপু ত্র তিন দিন তিন রাত
পৃ থিবীর অন্তঃস্থলে কাটাবেন। বিচারের দিনে নীনবীয় ল�োকেরা এই কালের ল�োকদের
বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দ�োষী করবে, কারণ নীনবীয় ল�োকেরা য�োনার প্রচারের
ফলে তাদের মন ফেরাল। আর দেখ, য�োনার চেয়ে এখানে আরও একজন মহান আছেন।
“বিচারের দিনে দক্ষিণ দেশের রাণী উঠে এই যু গের ল�োকদের দ�োষী সাব্যস্ত করবে,
কারণ রাজা শল�োমনের জ্ঞানের কথা শ�োনবার জন্য তিনি পৃ থিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন,
আর দেখ শল�োমনের চেয়ে মহান একজন এখানে আছেন।
“যখন ক�োন দুষ্ট আত্মা ক�োন মানু ষের মধ্য থেকে বার হয়ে যায়, তখন সে জলবিহীন
শুকন�ো অঞ্চলে বিশ্রাম পাবার জন্য ঘ�োরাঘু রি করতে থাকে কিন্তু তা পায় না। তারপর সে
বলে, ‘আমি যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, সেখানে ফিরে যাব।’ আর ফিরে এসে দেখে
সেই ঘর খালি পড়ে আছে; পরিষ্কার ও সাজান�ো আছে। পরে সে গিয়ে তার থেকে আর�ো
খারাপ অন্য সাতটা দুষ্ট আত্মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তারপর তারা সকলে সেখানে
গিয়ে বাস করতে থাকে, তাতে সেই ল�োকটার প্রথম অবস্থা থেকে শেষ অবস্থা আর�ো
খারাপ হয়ে ওঠে। এই যু গের মন্দ ল�োকদের অবস্থাও সেরকম হবে।”87
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3.43 যীশুর শিষ্যরাই যীশুর প্রকৃত পরিবার
যীশু যখন সমবেত ল�োকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁর মা ও ভাইরা এসে তাঁর
সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছায় বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় একজন ল�োক
তাঁকে বলল, “দেখু ন, আপনার মা ও ভাইরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে
কথা বলতে চান।”
যীশু তখন তাকে বললেন, “কে আমার মা? কারাই বা আমার ভাই?” এরপর তিনি
তাঁর অনু গামীদের দেখিয়ে বললেন, “দেখ! এরাই আমার মা, আমার ভাই। হ্যাঁ , যে কেউ
আমার স্বর্গের পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার মা, ভাই ও ব�োন।”88
একদিন যীশু যখন এইসব কথা বলছিলেন, তখন সেই ভীড়ের মধ্য থেকে একজন
স্ত্রীল�োক চিৎকার করে বলে উঠল, “ধন্য সেই মা, যিনি আপনাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন,
আর যাঁর স্তন আপনি পান করেছিলেন।”
কিন্তু যীশু বললেন, “এর থেকেও ধন্য তারা যারা ঈশ্বরের শিক্ষা শ�োনে ও তা পালন
করে।”89
3.44 চাষীর বীজ ব�োনার দৃষ্টান্ত
সেই দিনই যীশু ঘর থেকে বের হয়ে হ্রদের ধারে এসে বসলেন। তাঁর চারপাশে বহু
ল�োক এসে জড় হল, তাই তিনি একটা ন�ৌকায় উঠে বসলেন, আর সেই সমবেত জনতা
তীরে দাঁড়িয়ে রইল। তখন তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে
লাগলেন।
তিনি বললেন, “একজন চাষী বীজ বু নতে গেল। সে যখন বীজ বু নছিল, তখন
কতকগুলি বীজ পথের ধারে পড়ল, আর পাখিরা এসে সেগুলি খেয়ে ফেলল। আবার
কতকগুলি বীজ পাথু রে জমিতে পড়ল, সেখানে মাটি বেশী ছিল না। মাটি বেশী না থাকাতে
তাড়াতাড়ি অঙ্কুর বের হল। কিন্তু সূ র্য উঠলে পর অঙ্কুরগুলি ঝলসে গেল, আর শেকড়
মাটির গভীরে যায়নি বলে তা শুকিয়ে গেল। আবার কিছু বীজ কাঁটাঝ�োপের মধ্যে পড়ল।
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কাঁটাঝ�োপ বেড়ে উঠে চারাগুল�োকে চেপে দিল। কিছু বীজ ভাল জমিতে পড়ল, তাতে
ফসল হতে লাগল। সে যা বু নেছিল, ক�োথাও তার ত্রিশগুণ, ক�োথাও ষাটগুণ, ক�োথাও
শতগুণ ফসল হল। যার শ�োনার মত�ো কান আছে সে শুনু ক!”
যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, “কেন আপনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ল�োকদের
সঙ্গে কথা বললেন?”
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে ঈশ্বরের গুপ্ত সত্য ব�োঝার
ক্ষমতা কেবল মাত্র ত�োমাদেরই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সকলকে এ ক্ষমতা দেওয়া হয়
নি। কারণ যার কিছু আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে, তাতে তার প্রচুর হবে; কিন্তু
যার নেই, তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। আমি তাদের
সঙ্গে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলি, কারণ তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শ�োনে না
আর তারা ব�োঝেও না। এদের এই অবস্থার মধ্য দিয়েই ভাববাদী যিশাইয়র ভাববাণী
পূ র্ণ হয়েছে:
‘ত�োমরা শুনবে আর শুনবে,
কিন্তু বু ঝবে না।
ত�োমরা তাকিয়ে থাকবে,
কিন্তু কিছু ই দেখবে না।
এইসব ল�োকদের অন্তর অসাড়,
এরা কানে শ�োনে না,
চ�োখ থাকতেও সত্য দেখতে অস্বীকার করে।
এরকমটাই ঘটেছে যেন এরা চ�োখে দেখে,
কানে শুনে
আর অন্তরে বু ঝে
ভাল হবার জন্য আমার কাছে ফিরে না আসে।’
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কিন্তু ধন্য ত�োমাদের চ�োখ, কারণ তা দেখতে পায়; আর ধন্য ত�োমাদের কান, কারণ
তা শুনতে পায়। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, ত�োমরা যা দেখছ অনেক ভাববাদী ও
ধার্মিক ল�োকেরা দেখতে চেয়েও তা দেখতে পায় নি। আর ত�োমরা যা যা শুনছ, তা তারা
শুনতে চেয়েও শুনতে পায় নি।
“এখন তবে সেই চাষী ও তার বীজ ব�োনার মর্মার্থ শ�োন।
“কেউ যখন স্বর্গরাজ্যের শিক্ষার বিষয় শুনেও তা ব�োঝে না, তখন দুষ্ট আত্মা এসে
তার অন্তরে যা ব�োনা হয়েছিল তা সরিয়ে নেয়। এটা হল সেই পথের ধারে পড়া বীজের
কথা।
“আর পাথু রে জমিতে যে বীজ পড়েছিল, তা সেই সব ল�োকদের কথাই বলে যারা
স্বর্গরাজ্যের শিক্ষা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করে; কিন্তু তাদের মধ্যে সেই
শিক্ষার শেকড় ভাল করে গভীরে যেতে দেয় না বলে তারা অল্প সময়ের জন্য স্থির থাকে।
যখন সেই শিক্ষার জন্য সমস্যা, দুঃখ কষ্ট ও তাড়না আসে, তখনই তারা পিছিয়ে যায়।
“কাঁটাঝ�োপে যে বীজ পড়েছিল, তা এমন ল�োকদের বিষয় বলে যারা সেই শিক্ষা শ�োনে,
কিন্তু সংসারের চিন্তা ভাবনা ও ধনসম্পত্তির মায়া সেই শিক্ষাকে চেপে রাখে। সেজন্য
তাদের জীবনে ক�োন ফল হয় না।
“যে বীজ উৎকৃষ্ট জমিতে ব�োনা হল, তা এমন ল�োকদের কথা প্রকাশ করে যারা শিক্ষা
শ�োনে, তা ব�োঝে এবং ফল দেয়। কেউ একশ গুণ, কেউ ষাট গুণ আর কেউ বা তিরিশ
গুণ ফল দেয়।”90
3.45 ত�োমার নিজের বু দ্ধিকে ব্যবহার কর
তিনি তাদের আর�ো বললেন, “প্রদীপ জ্বেলে কি কেউ ধামা চাপা দিয়ে বা খাটের নীচে
রাখে? বাতিদানের ওপরে রাখবার জন্য কি তা জ্বালে না? কারণ এমন গ�োপন কিছু ই নেই
যা প্রকাশ করা যাবে না, এমন লু কান�ো কিছু নেই যা প্রকাশ হবে না। যদি ত�োমাদের কান
থাকে তবে শ�োন! তারপর তিনি তাদের বললেন, ত�োমরা যা শুনছ সেই বিষয়ে মন�োয�োগ
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দাও। যে দাঁড়িপাল্লায় তুমি মাপবে সেই দাঁড়িপাল্লায় ত�োমাদের জন্যও মেপে দেওয়া হবে,
এমনকি আর�ো বেশী দেওয়া হবে। কারণ যার আছে তাকে আর�ো দেওয়া হবে; আর যার
নেই তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।”91
3.46 বীজের অঙ্কুরণ ও বৃদ্ধি সম্পর্কে যীশুর দৃষ্টান্ত
তিনি আর�ো বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য এইরকম, একজন ল�োক জমিতে বীজ ছড়াল। পরে
সে দিন রাত ঘু মিয়ে জেগে উঠল; ইতিমধ্যে ঐ বীজ থেকে অঙ্কুর হল ও বাড়তে লাগল;
কেমন করে বাড়ছে সে তা জানল না। জমিতে নিজে থেকে চারা গাছ বড় হতে লাগল।
প্রথমে অঙ্কুর, তারপর শীষ এবং শীষের মধ্যে সম্পূর্ণ শস্য দানা হল। সেই ফসল পাকলে
পরে সে সাথে সাথে কাস্তে লাগাল কারণ ফসল কাটার সময় হয়েছে।”92
3.47 গম এবং আগাছার দৃষ্টান্ত
এবার যীশু তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন। “স্বর্গরাজ্য এমন একজন
ল�োকের মত�ো যিনি তাঁর জমিতে ভাল বীজ বু নলেন। কিন্তু ল�োকেরা যখন সবাই ঘু মিয়ে
ছিল, তখন সেই মালিকের শত্রু এসে গমের মধ্যে শ্যামা ঘাসের বীজ বু নে দিয়ে চলে
গেল। শেষে গমের চারা যখন বেড়ে উঠে ফল ধরল, তখন তার মধ্যে শ্যামাঘাসও দেখা
গেল। সেই মালিকের মজু ররা এসে তাঁকে বলল, ‘আপনি কি জমিতে ভাল বীজ ব�োনেন
নি? তবে শ্যামাঘাস ক�োথা থেকে এল?’
“তিনি তাদের বললেন, ‘এটা নিশ্চয়ই ক�োন শত্রুর কাজ।’
“তাঁর চাকরেরা তখন তাঁকে বলল, ‘আপনি কি চান, আমরা গিয়ে কি শ্যামা ঘাসগুলি
উপড়ে ফেলব?’
“তিনি বললেন, ‘না, কারণ ত�োমরা যখন শ্যামা ঘাস ওপড়াতে যাবে তখন হয়ত�ো
ঐগুল�োর সাথে গমের গাছগুল�োও উপড়ে ফেলবে। ফসল কাটার সময় না হওয়া পর্যন্ত
একসঙ্গে সব বাড়তে দাও। পরে ফসল কাটার সময় আমি মজু রদের বলব তারা যেন
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প্রথমে শ্যামা ঘাস সংগ্রহ করে আঁটি আঁটি করে বাঁধে ও তা পু ড়িয়ে দেয় এবং গম সংগ্রহ
করে গ�োলায় ত�োলে।’” 93
3.48 সরষে দানা ও খামিরের দৃষ্টান্ত
যীশু তাদের সামনে আর একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন, “স্বর্গরাজ্য এমন একটা সরষে দানার
মত�ো যা নিয়ে ক�োন একজন ল�োক তার জমিতে লাগাল। সমস্ত বীজের মধ্যে ওটা সত্যিই
সবচেয়ে ছ�োট, কিন্ত গাছ হয়ে বেড়ে উঠলে পর তা সমস্ত শাক-সব্জীর থেকে বড় হয়ে
একটা বড় গাছে পরিণত হয়, যাতে পাখিরা এসে তার ডালপালায় বাসা বাঁধে।”
তিনি তাদের আর একটা দৃষ্টান্ত বললেন, “স্বর্গরাজ্য যেন খামিরের মত�ো। একজন
স্ত্রীল�োক তা নিয়ে একতাল ময়দার সঙ্গে মেশাল ও তার ফলে সমস্ত ময়দা ফেঁ পে উঠল।”
জনসাধারণের কাছে উপদেশ দেবার সময় যীশু প্রায়ই এই ধরণের দৃষ্টান্ত দিতেন।
তিনি দৃষ্টান্ত ছাড়া ক�োন শিক্ষাই দিতেন না। যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন,
তা পূ র্ণ হয়:
“আমি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলব;
জগতের সৃ ষ্টি থেকে যে সমস্ত বিষয় এখনও গুপ্ত আছে সেগুলি প্রকাশ
করব।” 94
3.49 যীশুর আগাছার দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা
পরে যীশু ল�োকদের বিদায় দিয়ে ঘরে চলে গেলেন। তখন তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে
বললেন, “সেই ক্ষেতের ও শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্তটি আমাদের বু ঝিয়ে দিন।”
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “যিনি ভাল বীজ ব�োনেন, তিনি মানবপু ত্র। জমি
বা ক্ষেত হল এই জগত, স্বর্গরাজ্যের ল�োকরা হল ভাল বীজ। আর শ্যামাঘাস তাদেরই
ব�োঝায়, যারা মন্দ ল�োক। গমের মধ্যে যে শত্রু শ্যামা ঘাস বু নে দিয়েছিল, সে হল দিয়াবল।
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ফসল কাটার সময় হল জগতের শেষ সময় এবং মজু ররা যারা সংগ্রহ করে, তারা ঈশ্বরের
স্বর্গদূত।
“শ্যামা ঘাস জড় করে আগুনে পু ড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পৃ থিবীর শেষের সময়েও ঠিক
তেমনি হবে। মানবপু ত্র তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে দেবেন, আর যারা পাপ করে ও অপরকে
মন্দের পথে ঠেলে দেয়, তাদের সবাইকে সেই স্বর্গদূতরা মানবপু ত্রের রাজ্যের মধ্য থেকে
একসঙ্গে জড় করবেন। তাদের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেবেন। সেখানে ল�োকে কান্নাকাটি
করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। তারপর যাঁরা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে, তারা পিতার রাজ্যে
সূ র্যের মত�ো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। যার শ�োনার মত�ো কান আছে সে শুনুক!95
3.50 ধন ও মু ক্তার দৃষ্টান্ত
“স্বর্গরাজ্য ক্ষেতের মধ্যে লু কিয়ে রাখা ধনের মত�ো। একজন ল�োক তা খুঁ জে পেয়ে আবার
সেই ক্ষেতের মধ্যে লু কিয়ে রাখল। সে এতে এত খু শী হল যে সেখান থেকে গিয়ে তার
সর্বস্ব বিক্রি করে সেই ক্ষেতটি কিনল।
“আবার স্বর্গরাজ্য এমন একজন সওদাগরের মত�ো, যে ভাল মুক্তা খুঁজছিল। যখন সে একটা খু ব
দামী মু ক্তার খ�োঁ জ পেল, তখন গিয়ে তার যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে সেই মু ক্তাটাই কিনল।96
3.51 মাছ ধরার জালের দৃষ্টান্ত
“স্বর্গরাজ্য আবার এমন একটা বড় জালের মত�ো যা সমু দ্রে ফেলা হলে তাতে সব রকম
মাছ ধরা পড়ল। জাল পূ র্ণ হলে ল�োকরা সেটা পাড়ে টেনে তুলল, পরে তারা বসে ভাল�ো
মাছগুল�ো বেছে ঝু ড়িতে রাখল এবং খারাপগুল�ো ফেলে দিল। জগতের শেষের দিনে
এই রকমই হবে। স্বর্গদূতরা এসে ধার্মিক ল�োকদের মধ্য থেকে দুষ্ট ল�োকদের আলাদা
করবেন। স্বর্গদূতরা জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দুষ্ট ল�োকদের ফেলে দেবেন। সেখানে ল�োকে
কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘসবে।”
যীশু তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, “ত�োমরা কি এসব কথা বু ঝলে?”
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তারা তাঁকে বলল, “হ্যাঁ , আমরা বু ঝেছি।”
তখন তিনি তাদের বললেন, “প্রত্যেক ব্যবস্থার শিক্ষক, যিনি স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা
লাভ করেছেন তিনি এমন একজন গৃ হস্থের মত�ো, যিনি তাঁর ভাঁড়ার থেকে নতুন ও
পু রান�ো উভয় জিনিসই বার করেন।”
যীশু এই দৃষ্টান্তগুলি বলার পর সেখান থেকে চলে গেলেন।97
3.52 যীশু ঝড়কে শান্ত করলেন
ঐদিন সন্ধ্যে হলে তিনি শিষ্যদের বললেন, “চল, আমরা হ্রদের ওপারে যাই।” তখন
তাঁরা ল�োকদের বিদায় দিয়ে, তিনি ন�ৌকায় যে অবস্থায় বসেছিলেন, তেমনিভাবেই তাঁকে
সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সেখানে আরও ন�ৌকা তাদের সঙ্গে ছিল। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড়
উঠল এবং ঢেউগুল�ো ন�ৌকায় এমন আছড়ে পড়তে লাগল যে ন�ৌকা জলে ভরে উঠতে
লাগল। সেইসময় যীশু ন�ৌকার পিছন দিকে বালিশে মাথা দিয়ে ঘু ম�োচ্ছিলেন। তাঁরা তাঁকে
জাগিয়ে বললেন, “গুরু, আপনার কি চিন্তা হচ্ছে না যে আমরা সকলে ডু বতে বসেছি?”
তখন তিনি জেগে উঠে ঝড়কে ধমক দিলেন ও সমু দ্রকে বললেন, “থাম! শান্ত হও!”
সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থেমে গেল, আর সবকিছু শান্ত হল।
তখন তিনি তাদের বললেন, “ত�োমরা এত ভীতু কেন? ত�োমাদের কি এখনও বিশ্বাস
হয় নি?”
কিন্তু শিষ্যরা আরও ভয় পেয়ে পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “ইনি তবে
কে? এমন কি ঝড় এবং সমু দ্রও এঁর কথা শ�োনে।”98
3.53 একটি ল�োককে যীশুর দুষ্টাত্মা থেকে মু ক্তিদান
এরপর তাঁরা গালীল হ্রদের ওপারে গেরাসেনীদের অঞ্চলে গিয়ে প�ৌঁছালেন। যীশু যখন
তীরে নামছেন, সেই সময় সেই নগর থেকে একজন ল�োক তাঁর সামনে এল। এই
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ল�োকটির মধ্যে অনেকগুল�ো মন্দ আত্মা ছিল। বহুদিন ধরে সে জামা কাপড় পরত না
ও বাড়িতে থাকত না কিন্তু কবরখানায় থাকত।99
কেউ তাকে শেকল দিয়েও বেঁ ধে রাখতে পারত না। ল�োকে বারবার তাকে বেড়ী ও
শেকল দিয়ে বাঁধত; কিন্তু সে শেকল ছিঁড়ে ফেলত এবং বেড়ী ভেঙে টুকর�ো করত,
কেউ তাকে বশ করতে পারত না। সে রাত দিন সব সময় কবরখানা ও পাহাড়ি জায়গায়
থাকত এবং চিৎকার করে ল�োকদের ভয় দেখাত এবং ধারাল�ো পাথর দিয়ে নিজেকে
ক্ষত-বিক্ষত করত।
সে দূর থেকে যীশুকে দেখে ছু টে এসে প্রণাম করল। আর খু ব জ�োরে চেঁ চিয়ে
বলল, “হে ঈশ্বরের সবচেয়ে মহান পু ত্র যীশু, আপনি আমায় নিয়ে কি করতে চান?
আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্যি দিচ্ছি, আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না!” কারণ তিনি তাকে
বলেছিলেন, “ওহে অশুচি আত্মা, এই ল�োকটি থেকে বেরিয়ে যাও।”
তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “ত�োমার নাম কি?”
সে তাঁকে বলল, “আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা অনেকে আছি।” তখন সে যীশুর
কাছে মিনতি করতে লাগল, যেন তিনি তাদের সেই অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে না দেন।
সেখানে পর্বতের পাশে একদল শুয়�োর চরছিল, আর তারা (অশুচি আত্মারা) যীশুকে
অনু নয় করে বলল, “আমাদের এই শুয়�োরের পালের মধ্যে ঢু কতে হুকুম দিন।” তিনি
তাদের অনু মতি দিলে সেই অশুচি আত্মারা বাইরে এসে শুয়�োরদের মধ্যে ঢু কে পড়ল।
তাতে সেই শুয়�োরের পাল, কমবেশী দুহাজার শুয়�োর দ�ৌড়ে ঢালু পাড় দিয়ে হ্রদে
গিয়ে পড়ল এবং ডু বে মরল।
তখন যারা শুয়�োরগুল�োকে চরাচ্ছিল তারা পালিয়ে গেল এবং শহরে ও খামার
বাড়িগুলিতে গিয়ে খবর দিল। তখন কি হয়েছে তা দেখার জন্য ল�োকরা এল। তারা
যীশুর কাছে এসে দেখল, সেই অশুচি আত্মায় পাওয়া ল�োকটি, যাকে ভূতে পেয়েছিল,
সে কাপড় পরে সম্পূর্ণ সু স্থ অবস্থায় বসে আছে। তাতে তারা ভয় পেল, আর যারা ঐ
অশুচি আত্মায় পাওয়া ল�োকটির ও শুয়�োরের পালের ঘটনা দেখেছিল তারা সমস্ত
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ঘটনা যা ঘটেছিল তা বলল। তখন তারা যীশুকে অনু নয় করে তাদের অঞ্চল ছেড়ে
চলে যেতে বলল।
পরে তিনি ন�ৌকায় উঠছেন, এমন সময় যে ল�োকটিকে ভূতে পেয়েছিল, সে তাঁকে
অনু নয় করে বলল, যেন সে তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু যীশু তাকে অনু মতি দিলেন
না, বরং বললেন, “তুমি ত�োমার পরিবার ও বন্ধু বান্ধবদের কাছে ফিরে যাও আর ঈশ্বর
ত�োমার জন্য যা যা করেছেন ও ত�োমার প্রতি যে দয়া দেখিয়েছেন তা তাদের বু ঝিয়ে
বল।”
তখন সে চলে গেল এবং প্রভু তার জন্য যা যা করেছেন, তা দিকাপলি অঞ্চলে প্রচার
করতে লাগল, তাতে সকলে অবাক হয়ে গেল।100
3.54 যীশুর মৃ ত বালিকাকে জীবনদান
ও অসু স্থ স্ত্রীল�োককে সু স্থতা প্রদান
পরে যীশু ন�ৌকায় আবার হ্রদ পার হয়ে অন্য পাড়ে এলে অনেক ল�োক তাঁর কাছে ভীড়
করল। তিনি হ্রদের তীরেই ছিলেন। আর সমাজগৃ হের নেতাদের মধ্যে যায়ীর নামে এক
ব্যক্তি এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে পড়লেন এবং অনেক অনু নয় করে তাঁকে বললেন,
“আমার মেয়ে মর মর, আপনি এসে মেয়েটির ওপর হাত রাখু ন যাতে সে সু স্থ হয় ও বাঁচে।”
তখন তিনি তার সঙ্গে গেলেন। বহুল�োক তাঁর পেছন পেছন চলল, আর তাঁর চারদিকে
ঠেলাঠেলি করতে লাগল।
একটি স্ত্রীল�োক বার�ো বছর ধরে রক্তস্রাব র�োগে ভুগছিল। অনেক চিকিৎসকের সাহায্য
নিয়ে এবং সর্বস্ব ব্যয় করেও এতটুকু ভাল না হয়ে বরং আর�ো অসু স্থ হয়ে পড়েছিল।
সে যীশুর বিষয় শুনে ভীড়ের মধ্যে তাঁর পিছন দিকে এসে তাঁর প�োশাক স্পর্শ করল।
সে মনে মনে ভেবেছিল, “যদি কেবল তাঁর প�োশাক ছুঁ তে পারি, তবেই আমি সু স্থ হব।”
আর সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তস্রাব বন্ধ হল এবং সে তার শরীরে অনু ভব করল যে সেই র�োগ
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থেকে সু স্থ হয়েছে। যীশু সঙ্গে সঙ্গে বু ঝতে পারলেন যে তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের
হয়েছে। তাই ভীড়ের মধ্যে মু খ ফিরিয়ে বললেন, “কে আমার প�োশাক স্পর্শ করেছে?”
তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, “আপনি দেখছেন, ল�োকরা আপনার ওপরে ঠেলাঠেলি
করে পড়ছে, তবু বলছেন, ‘কে আমাকে স্পর্শ করল?’”
কিন্তু যে এই কাজ করেছে, তাকে দেখবার জন্য তিনি চারদিকে দেখতে লাগলেন।
তখন সেই স্ত্রীল�োকটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার প্রতি কি করা হয়েছে তা জানাতে তাঁর
পায়ে পড়ল এবং সমস্ত সত্যি কথা তাঁকে বলল। তখন যীশু তাকে বললেন, “ত�োমার
বিশ্বাস ত�োমাকে ভাল করেছে, শান্তিতে চলে যাও ও ত�োমার র�োগ থেকে সু স্থ থাক।”
তিনি এই কথা বলছেন, সেই সময় সমাজগৃ হের নেতা যায়ীরের বাড়ি থেকে ল�োক
এসে বলল, “আপনার মেয়ে মারা গেছে, গুরুকে আর কষ্ট দেবার ক�োন কারণ নেই।”
কিন্তু যীশু তাদের কথায় কান না দিয়ে যায়ীরকে বললেন, “ভয় কর�ো না, কেবল
বিশ্বাস রাখ�ো।”
আর তিনি পিতর, যাক�োব ও যাক�োবের ভাই য�োহনকে ছাড়া আর কাউকে নিজের
সঙ্গে যেতে দিলেন না। পরে তাঁরা সমাজগৃ হের নেতার বাড়িতে এসে দেখলেন সেখানে
গ�োলমাল হচ্ছে, কেউ কেউ শ�োকে চিৎকার করে কাঁদছে ও বিলাপ করছে। তিনি ভিতরে
গিয়ে তাদের বললেন, “ত�োমরা গ�োলমাল করছ ও কাঁদছ কেন? মেয়েটি ত�ো মরে নি,
সে ঘু মিয়ে আছে।” এতে তারা তাঁকে উপহাস করল।
কিন্তু তিনি সকলকে বাইরে বার করে দিয়ে, মেয়েটির বাবা, মা ও নিজের শিষ্যদের
নিয়ে যেখানে মেয়েটি ছিল সেখানে গেলেন। আর মেয়েটির হাত ধরে বললেন, “টালিথা
কুমী!” (যার অর্থ “খু কুমনি, আমি ত�োমাকে বলছি ওঠ!”) মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে হেঁটে
বেড়াতে লাগল। তার বয়স তখন বার�ো বছর ছিল। তাই দেখে তারা সকলে খু ব আশ্চর্য
হয়ে গেল। পরে তিনি তাদের এই দৃঢ় আদেশ দিলেন যাতে কেউ এটা জানতে না পারে;
আর মেয়েটিকে কিছু খেতে দিতে বললেন।101
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3.55 তিনটি ল�োককে যীশুর আর�োগ্য প্রদান
যীশু যখন সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন দুজন অন্ধ তাঁর পিছনে পিছনে চলল।
তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, “হে দায়ূদের পু ত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন।”
যীশু বাড়িতে এলে সেই দুজন অন্ধ তাঁর কাছে এল। তখন যীশু তাদের বললেন,
“ত�োমরা কি বিশ্বাস কর যে আমি ত�োমাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারি?” অন্ধ ল�োক
দুটি বলল, “হ্যাঁ , প্রভু আমরা বিশ্বাস করি।”
তখন তিনি তাদের চ�োখ স্পর্শ করে বললেন, “ত�োমরা যেমন বিশ্বাস করেছ,
ত�োমাদের প্রতি তেমনি হ�োক্।” আর তখনই তারা চ�োখে দেখতে পেল। যীশু তাদের
দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে বললেন, “দেখ, একথা কেউ যেন জানতে না পারে।” কিন্তু তারা
সেখান থেকে গিয়ে যীশুর বিষয়ে সেই অঞ্চলের সব জায়গায় বলতে লাগল।
ঐ দুজন ল�োক যখন চলে যাচ্ছে, এমন সময় কয়েকজন ল�োক ভূতে পাওয়া একজন
ল�োককে যীশুর কাছে নিয়ে এল, সে কথা বলতে পারত না। সেই ভূতকে তার ভেতর
থেকে তাড়িয়ে দেবার পর ব�োবা ল�োকটি কথা বলতে লাগল। তাতে সমবেত সব ল�োক
আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, “ইস্রায়েলে এমন কখনও দেখা যায় নি।”
কিন্তু ফরীশীরা বলতে থাকল, “সে ভূতদের শাসনকর্তার শক্তিতে তাদের তাড়ায়।”102
3.56 নিজ স্থানে যীশুকে অস্বীকার
পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেখান থেকে নিজের শহরে চলে এলেন। এরপর তিনি
বিশ্রামবারে সমাজ-গৃ হে শিক্ষা দিতে লাগলেন; আর সমস্ত ল�োক তাঁর শিক্ষা শুনে আশ্চর্য
হল। তারা বলল, “এ ক�োথা থেকে এ সমস্ত বিজ্ঞতা অর্জ ন করল? এ কি করে এমন
বিজ্ঞতার সঙ্গে কথা বলে? কি করেই বা এইসব অল�ৌকিক কাজ করে? এ ত�ো সেই
ছু ত�োর মিস্ত্রি এবং মরিয়মের ছেলে; যাক�োব, য�োসি, যিহূ দা ও শিম�োনের ভাই; তাই নয়
কি? আর এর ব�োনেরা কি আমাদের মধ্যে নেই?” এইসব চিন্তা তাদের মাথায় আসায়
তারা তাঁকে গ্রহণ করতে পারল না।
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তখন যীশু তাদের বললেন, “নিজের শহর ও নিজের আত্মীয় স্বজন এবং পরিজনদের
মধ্যে ভাববাদী সম্মানিত হন না।” তিনি সেখানে ক�োন অল�ৌকিক কাজ করতে পারলেন
না। শুধু কয়েকজন র�োগীর ওপর হাত রেখে তাদের সু স্থ করলেন। তারা যে তাঁর ওপর
বিশ্বাস করল না, এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর পরে তিনি চারদিকে গ্রামে গ্রামে
ঘু রে শিক্ষা দিলেন।103

4 ক্রমবর্ধমান বির�োধিতার বর্ষ

4.1 অধিক শ্রমিক প্রেরণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা
যীশু সেই অঞ্চলের সমস্ত নগর ও গ্রামে গ্রামে ঘু রে ইহুদীদের সমাজ-গৃ হে শিক্ষা দিতে
এবং স্বর্গরাজ্যের সু সমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তাছাড়া তিনি ল�োকেদের সমস্ত র�োগ
ব্যাধি ভাল করতে লাগলেন। ল�োকদের ভীড় দেখে তাদের জন্য যীশুর মমতা হল, কারণ
তারা পালকবিহীন মেষপালের মত�ো ক্লান্ত ও অসহায় ছিল। তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের
বললেন, “ফসল প্রচুর কিন্তু কাটার ল�োক কত অল্প, তাই ত�োমরা ফসলের মালিকের
কাছে অনু র�োধ কর, যেন তিনি ফসল কাটার জন্য মজু র পাঠান।”104
4.2 বার�ো জন প্রেরিতকে যীশুর প্রচারে পাঠান�ো
যীশু তাঁর বার�ো জন শিষ্যকে কাছে ডেকে তাঁদের অশুচি আত্মা তাড়িয়ে দেবার ও সব
র�োগ-ব্যাধি সারাবার ক্ষমতা দিলেন।105
এই বার�ো জনকে যীশু এই নির্দে শ দিয়ে পাঠালেন, “ত�োমরা অইহুদীদের অঞ্চলে বা
শমরীয়দের ক�োন নগরে যেও না, বরং ইস্রায়েল জাতির হারান�ো মেষদের কাছে যেও।
তাদের কাছে গিয়ে প্রচার কর যে, ‘স্বর্গরাজ্য এসে পড়েছে।’ ত�োমরা গিয়ে র�োগীদের
সারিয়ে ত�োল, মৃ তদের বাঁচিয়ে ত�োল, কুষ্ঠ র�োগীদের পরিষ্কার কর�ো, ভূতদের বার করে
দাও। ত�োমরা এসব কাজ বিনামূ ল্যে কর�ো, কারণ ত�োমরা সেই ক্ষমতা বিনামূ ল্যেই
পেয়েছ। ত�োমাদের ক�োমরের কাপড়ে বেঁ ধে ত�োমরা স�োনা, রূপ�ো বা টাকা পয়সা সঙ্গে
নিও না। পথ চলতে ক�োন থলি বা বাড়তি জামাকাপড় কিংবা জু ত�ো নিও না, এমন কি
লাঠিও না, কারণ আমি বলছি শ্রমিক তার পারিশ্রমিক পাবার য�োগ্য।
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“ত�োমরা যখন ক�োন শহর বা গ্রামে যাবে, সেখানে এমন ক�োন উপযু ক্ত ল�োক খুঁ জে
বার কর�ো যার উপর আস্থা রাখতে পার এবং ক�োথাও চলে না যাওয়া পর্যন্ত তার বাড়িতেই
থেক�ো। যখন ত�োমরা সেই বাড়িতে গিয়ে উঠবে তখন সেখানকার ল�োকদের শুভেচ্ছা
জানিয়ে বল�ো, ‘ত�োমাদের শান্তি হ�োক্।’ সেই বাড়ির ল�োকরা যদি ত�োমাদের স্বাগত
জানায়, তবে তারা সেই শান্তি লাভের উপযু ক্ত। কিন্তু তারা যদি ত�োমাদের স্বাগত না
জানায়, তবে ত�োমাদের শান্তি ত�োমাদেরই কাছে ফিরে আসু ক। কেউ যদি ত�োমাদের
গ্রহণ না করে বা ত�োমাদের কথা শুনতে না চায়, তবে সেই বাড়ি বা সেই শহর ছেড়ে
চলে যেও। যাবার সময় সেখানকার পায়ের ধূ ল�ো ঝেড়ে ফেল�ো। আমি ত�োমাদের সত্যি
বলছি, মহাবিচারের দিনে সদ�োম ও ঘম�োরার ল�োকদের থেকে সেই শহরের অবস্থা
ভয়ঙ্কর হবে।
“সাবধান! দেখ, আমি নেকড়ের পালের মধ্যে মেষের মত�ো ত�োমাদের পাঠাচ্ছি। তাই
ত�োমরা সাপের মত�ো চতুর ও পায়রার মত�ো অমায়িক হয়�ো। কিন্তু ল�োকদের থেকে
সাবধান থেক�ো, কারণ তারা ত�োমাদের গ্রেপ্তার করে সমাজগৃ হের মহাসভার হাতে তুলে
দেবে। আর তারা সমাজ-গৃ হে নিয়ে গিয়ে ত�োমাদের বেত মারবে। আমার অনু সারী হওয়ার
জন্য শাসকদের সামনে ও রাজাদের দরবারে ত�োমাদের হাজির করা হবে। ত�োমরা
এইভাবে তাদের কাছে ও অইহুদীদের কাছে আমার বিষয়ে বলার সু য�োগ পাবে। তারা
যখন ত�োমাদের ধরে নিয়ে যাবে, তখন কিভাবে বলবে এবং কি বলবে সে নিয়ে চিন্তা
কর�ো না, কারণ কি বলতে হবে ঠিক সময়ে তা ত�োমাদের মু খে যু গিয়ে দেওয়া হবে। মনে
রেখ�ো, ত�োমরা যে বলবে, তা নয়, কিন্তু ত�োমাদের ভেতর দিয়ে ত�োমাদের স্বর্গের পিতা
ঈশ্বরের আত্মাই কথা বলবেন।
“ভাই ভাইকে এবং বাবা ছেলেকে মৃ ত্যুদণ্ডের জন্য ধরিয়ে দেবে। ছেলেমেয়েরা
বাবা-মার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের মৃ ত্যুর মু খে ঠেলে দেবে। আমার নামের জন্য সকলে
ত�োমাদের ঘৃ ণা করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে স্থির থাকবে সেই রক্ষা পাবে। যখন তারা এক
শহরে ত�োমাদের ওপর নির্যাতন করবে, তখন ত�োমরা অন্য শহরে পালিয়ে যেও। আমি
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ত�োমাদের সত্যি বলছি, মানবপু ত্র ফিরে না আসা পর্যন্ত ত�োমরা ইস্রায়েলের সমস্ত শহরে
ত�োমাদের কাজ শেষ করতে পারবে না।
“ছাত্র তার গুরু থেকে বড় নয়, আর ক্রীতদাসও তার মনিব থেকে বড় নয়। ছাত্র যদি
গুরুর মত�ো হয়ে উঠতে পারে, আর ক্রীতদাস যদি তার মনিবের মত�ো হয়ে উঠতে পারে
তাহলেই যথেষ্ট। বাড়ির কর্তাকে তারা যদি বেল্সবূ ল বলে, তবে বাড়ির অন্যদের তারা
আরও কত কি বলবে।
“তাই তাদের ভয় কর�ো না, কারণ গুপ্ত সব বিষয়ই প্রকাশ পাবে, গ�োপন সব বিষয়ই
প্রকাশ করা হবে। অন্ধকারের মধ্যে আমি যা বলছি, আমি চাই তা ত�োমরা দিনের
আল�োতে বল। আর আমি ত�োমাদের কানে যা বলছি, আমি চাই তা ত�োমরা ছাদের উপর
থেকে চিৎকার করে বল।
“যারা কেবল ত�োমাদের দৈহিকভাবে হত্যা করতে পারে তাদের ভয় কর�ো না, কারণ
তারা ত�োমাদের আত্মাকে ধ্বংস করতে পারে না। কিন্তু যিনি দেহ ও আত্মা উভয়ই নরকে
ধ্বংস করতে পারেন বরং তাঁকেই ভয় কর। দুট�ো চড়াই পাখি কি মাত্র কয়েক পয়সায়
বিক্রি হয় না? তবু ত�োমাদের পিতার অনু মতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না।
হ্যাঁ , এমন কি ত�োমাদের মাথার সব চুলও গ�োনা আছে। কাজেই ত�োমরা ভয় পেও না।
অনেকগুলি চড়াই পাখির থেকেও ত�োমাদের মূ ল্য ঢের বেশী।
“যে কেউ মানু ষের সামনে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের
সামনে তাকে স্বীকার করব। কিন্তু যে কেউ মানু ষের সামনে আমাকে অস্বীকার করবে,
আমিও আমার স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের সামনে তাকে অস্বীকার করব।
“একথা ভেব�ো না যে আমি পৃ থিবীতে শান্তি দিতে এসেছি। আমি শান্তি দিতে আসি নি
কিন্তু খড়গ দিতে এসেছি। আমি এই ঘটনা ঘটাতে এসেছি:
‘আমি ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে,
মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে,
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ব�ৌমাকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি।
নিজের আত্মীয়রাই হবে একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু।’
“যে কেউ আমার চেয়ে তার বাবা-মাকে বেশী ভালবাসে সে আমার আপনজন হবার
য�োগ্য নয়। আর যে কেউ তার ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে, সে
আমার আপনজন হবার য�োগ্য নয়। যে নিজের ক্রু শ তুলে নিয়ে আমার পথে না চলে, সেও
আমার শিষ্য হবার য�োগ্য নয়। যে কেউ নিজের জীবন লাভ করতে চায়, সে তা হারাবে;
কিন্তু যে আমার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করে, সে তা লাভ করবে।
“যে ত�োমাদের সাদরে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। আর যে আমাকে গ্রহণ
করে, সে ত�ো যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই ঈশ্বরকেই গ্রহণ করে। কেউ যদি ক�োন
ভাববাদীকে একজন ভাববাদী বলেই সাদরে গ্রহণ করে, তবে ভাববাদীর যে পু রস্কার
সেও তা লাভ করবে। আর কেউ যদি ক�োন ধার্মিক ল�োককে ধার্মিক বলে সাদরে গ্রহণ
করে, তবে ধার্মিক ব্যক্তির প্রাপ্য যে পু রস্কার সেও তা পাবে। এই সামান্য ল�োকদের মধ্যে
কাউকে যদি আমার অনু গামী বলে কেউ এক ঘটি ঠাণ্ডা জল দেয়, আমি সত্যি বলছি,
সেও তার পু রস্কার পাবে।”106
যীশু তাঁর বার�োজন শিষ্যকে এইভাবে নির্দে শ দেওয়া শেষ করলেন। এরপর তিনি
গালীল শহরে শিক্ষা দেবার ও প্রচার করার জন্য সেখান থেকে চলে গেলেন।107
তখন তাঁরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে যেতে ঈশ্বরের রাজ্যের সু সমাচার প্রচার ও
র�োগীদের সু স্থ করতে লাগলেন।108 ও প্রচার করতে আরম্ভ করলেন এবং ল�োকদের
মন-ফেরাতে বললেন। তাঁরা অনেক ভূত ছাড়ালেন ও অনেক ল�োককে তেল মাখিয়ে
সু স্থ করলেন।109
4.3 বাপ্তিষ্মদাতা য�োহনের হত্যা কেমন করে হল
যীশুর সু নাম চারদিকে এমন ছড়িয়ে পড়েছিল, যে রাজা হের�োদও সে কথা শুনতে
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পেলেন। কিছু ল�োক বলল, “বাপ্তিস্মদাতা য�োহন বেঁ চে উঠেছেন, আর সেইজন্যই তিনি
এইসব অল�ৌকিক কাজ করছেন।”
কিন্তু কেউ কেউ বলল, “তিনি এলিয়।”
আবার কেউ কেউ বলল, “তিনি প্রাচীনকালের ক�োন ভাববাদীর মত�োই একালের
একজন ভাববাদী।”
কিন্তু হের�োদ তাঁর কথা শুনে বললেন, “উনি সেই য�োহন, যাঁর মাথা কেটে ফেলার
নির্দে শ দিয়েছিলাম, তিনিই আবার বেঁ চে উঠেছেন।”
হের�োদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হের�োদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন, সেই জন্য নিজের
ল�োক পাঠিয়ে য�োহনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে রেখেছিলেন। কারণ য�োহন হের�োদকে
বলেছিলেন, “ভাইয়ের স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখা ঠিক নয়।” হের�োদিয়া রাগে য�োহনকে
মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি। কারণ হের�োদ য�োহনকে ধার্মিক এবং পবিত্র
ল�োক জেনে ভয় করতেন, সেইজন্যে তিনি তাঁকে রক্ষা করতেন। তাঁর কথা শুনে তিনি
অত্যন্ত বিচলিত হতেন তবু ও তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন।
শেষ পর্যন্ত হের�োদিয়া যা চেয়েছিলেন সেই সু য�োগ এসে গেল। হের�োদ তাঁর জন্মদিনে
প্রাসাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ও গালীলের গণ্যমান্য নাগরিকদের
জন্য নৈশভ�োজের আয়�োজন করলেন; আর হের�োদিয়ার মেয়ে এসে রাজা ও নিমন্ত্রিত
অতিথিদের নাচ দেখিয়ে মু গ্ধ করল।
রাজা সেই মেয়েকে বললেন, “আমাকে বল তুমি কি চাও? তুমি যা চাইবে তা-ই
দেব।” তিনি শপথ করে আর�ো বললেন, “আমার কাছে যা চাইবে আমি তাই দেব, এমনকি
অর্ধেক রাজ্যও দেব।”
তাতে সে বেরিয়ে গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, “আমি কি চাইব?”
সে বলল, “বাপ্তিস্মদাতা য�োহনের মাথা।”
মেয়েটি তাড়াতাড়ি রাজার কাছে ফিরে গেল এবং বলল, “আমার ইচ্ছা যে, আপনি
বাপ্তিস্মদাতা য�োহনের মাথাটি এনে এখনই থালায়় করে আমাকে দিন।”
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তাতে রাজা হের�োদ দুঃখ পেলেন: কিন্তু নিজের শপথের জন্য এবং ভ�োজসভার
অতিথিদের জন্য তিনি মেয়েকে ফেরাতে চাইলেন না। তাই রাজা সঙ্গে সঙ্গে একজন
সেনাকে য�োহনের মাথা কেটে নিয়ে আসতে পাঠালেন। সে কারাগারে গিয়ে তাঁর
শিরশ্ছেদ করল, এবং থালায়় করে মাথাটি নিয়ে মেয়েটিকে দিল, মেয়েটি তা তার মাকে
দিল। এই সংবাদ শুনে য�োহনের শিষ্যরা এসে, তাঁর দেহটিকে নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন।110
4.4 পাঁচ হাজারের অধিক ল�োককে যীশুর ভ�োজন প্রদান
এরপর যে প্রেরিতদের যীশু প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা যীশুর কাছে ফিরে এসে
যা কিছু করেছিলেন ও যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন সে সব কথা তাঁকে জানালেন। তখন
তিনি তাঁদের বললেন, “ত�োমরা ক�োন নির্জ ন স্থানে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর।” কারণ এত
ল�োক যাতায়াত করছিল যে তাঁদের খাবার সময় হচ্ছিল না।
তাই তাঁরা ন�ৌকা করে ক�োন নির্জ ন স্থানে চললেন। কিন্তু ল�োকরা তাঁদের যেতে
দেখল এবং অনেকে তাঁদের চিনতে পারল, তাই সমস্ত শহর থেকে ল�োকেরা বার হয়ে
কিনারা ধরে দ�ৌড়ে তাঁদের আগে সেখানে প�ৌঁছল। যীশু ন�ৌকা থেকে বাইরে বেরিয়ে
বহু ল�োককে দেখতে পেলেন, তাঁর প্রাণে তাদের জন্য খু বই দয়া হল; কারণ তাদের
পালকহীন মেষপালের মত�ো দেখাচ্ছিল। তখন তিনি তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে
লাগলেন।
সেই দিন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলে যীশুর শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, “এটা নির্জ ন
স্থান এবং সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এল। এদের বিদায় করুন; যাতে এরা আশপাশের গ্রামে গিয়ে
খাবার কিনতে পারে।”
কিন্তু যীশু তাঁদের বললেন, “ত�োমরাই ওদের খেতে দাও।”
তাঁরা যীশুকে বললেন, “এত�ো ল�োককে রুটি কিনে খাওয়াতে গেলে ত�ো দুশ�ো দীনার
লাগবে।”111
আন্দ্রিয়, ইনি শিম�োন পিতরের ভাই, তিনি যীশুকে বললেন, “এখানে একটা ছ�োট
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ছেলে আছে, যার কাছে যবের পাঁচটা রুটি আর ছ�োট দুট�ো মাছ আছে, কিন্তু এত ল�োকের
জন্য নিশ্চয়ই সেগুলি যথেষ্ট হবে না।”
যীশু বললেন, “ল�োকদের বসিয়ে দাও।” সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। তখন সব
ল�োকেরা বসে গেল। সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার পু রুষ ছিল। এরপর যীশু সেই রুটি কখানা
নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং যারা সেখানে বসেছিল তাদের সেগুলি ভাগ করে
দিলেন। আর তিনি মাছও ভাগ করে দিলেন। যে যত চাইল তত পেল।
তারা পরিতৃপ্ত হলে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “যে সব টুকর�ো টাকরা পড়ে আছে
তা জড়ো কর, যেন ক�োন কিছু নষ্ট না হয়।” তখন তাঁরা সে সব জড়ো করলেন। ল�োকেরা
খাবার পরে যবের সেই পাঁচ খানা রুটির টুকর�ো-টাকরা যা পড়ে ছিল শিষ্যরা তা জড়ো
করলে বার�ো টুকরী ভর্ত্তি হয়ে গেল।
ল�োকেরা যীশুকে এই অল�ৌকিক চিহ্ন করতে দেখে বলতে লাগল, “জগতে যাঁর
আগমনের কথা আছে ইনি নিশ্চয়ই সেই ভাববাদী।”
এতে যীশু বু ঝলেন ল�োকেরা তাঁকে রাজা করবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।112
পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের ন�ৌকায় উঠে তাঁর আগে ওপারে বৈৎসৈদাতে প�ৌঁছাতে
বললেন, সেই সময় তিনি ল�োকেদের বিদায় দিচ্ছিলেন।113 ল�োকদের বিদায় দিয়ে, প্রার্থনা
করবার জন্য তিনি একা পাহাড়ে উঠে গেলেন।114
4.5 জলের ওপর যীশুর পদচারণা
অন্ধকার হয়ে গেলেও তিনি সেখানে একাই রইলেন। ন�ৌকাটি তীর থেকে দূরে গিয়ে
পড়েছিল, উল্টো হাওয়া বইতে থাকায় ঢেউয়ের ধাক্কায় ভীষণভাবে দুলছিল।
সকাল তিনটে থেকে ছ’টার মধ্যে যীশুর শিষ্যরা ন�ৌকায় ছিলেন। এমন সময় যীশু জলের
উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে এলেন। যীশুকে হ্রদের জলের ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে
দেখে শিষ্যরা ভয়ে আঁতকে উঠলেন, তারা “ভূত, ভূত” বলে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।
সঙ্গে সঙ্গে যীশু তাঁদের বললেন, “এত�ো আমি! সাহস কর! ভয় কর�ো না।”
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এর উত্তরে পিতর তাঁকে বললেন, “প্রভু, এ যদি সত্যিই আপনি হন, তবে জলের ওপর
দিয়ে আমাকেও আপনার কাছে আসতে আদেশ করুন।”
যীশু বললেন, “এস।”
পিতর তখন ন�ৌকা থেকে নেমে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যীশুর দিকে
এগ�োতে লাগলেন। কিন্তু যখন দেখলেন প্রচণ্ড ঝ�োড়ো বাতাস বইছে, তখন খু বই ভয়
পেয়ে গেলেন। তিনি আস্তে আস্তে ডু বতে লাগলেন আর চিৎকার করে বললেন, “প্রভু,
আমাকে বাঁচান।”
যীশু তখনই হাত বাড়িয়ে পিতরকে ধরে ফেলে বললেন, “হে অল্প-বিশ্বাসী! তুমি
কেন সন্দেহ করলে?”
যীশু ও পিতর ন�ৌকায় উঠলে পর ঝ�োড়ো বাতাস থেমে গেল। যাঁরা ন�ৌকায় ছিলেন
তাঁরা যীশুকে প্রণাম করে বললেন, “আপনি সত্যিই ঈশ্বরের পু ত্র।”115
4.6 যীশুর বহু র�োগীকে আর�োগ্য প্রদান
পরের দিন তাঁরা হ্রদ পার হয়ে গিনেষরৎ প্রদেশে এসে ন�ৌকা বাঁধলেন। তিনি ন�ৌকা
থেকে নামলে ল�োকরা তাঁকে চিনে ফেলল। তারা ঐ এলাকার সমস্ত অঞ্চলে চারদিকে
দ�ৌড়াদ�ৌড়ি করে অসু স্থ ল�োকদের খাটিয়া করে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে লাগল। গ্রামে,
শহরে বা পাড়ায় যেখানে তিনি যেতেন, সেখানে ল�োকেরা অসু স্থ র�োগীদের এনে
বাজারের মধ্যে জড়ো করত। তারা মিনতি করত যেন শুধু যীশুর কাপড়ের ঝালর স্পর্শ
করতে পারে। আর যারা তাঁর কাপড় স্পর্শ করত তারা সকলেই সু স্থ হয়ে যেত।116
4.7 যীশুই জীবন রুটি
হ্রদের অপর পারে যে জনতা ছিল, পরের দিন তারা বু ঝতে পারল যে কেবলমাত্র একটা
ন�ৌকাই সেখানে ছিল আর যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তাতে ওঠেন নি। তাঁর শিষ্যরা
নিজেরাই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেখানে প্রভুকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর ল�োকেরা রুটি
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খেয়েছিল, সেইখানে তখন তিবিরিয়া থেকে কয়েকটা ন�ৌকা এল। কিন্তু যখন ল�োকেরা
দেখল যে যীশু বা তাঁর শিষ্যরা কেউই সেখানে নেই, তখন তারা ন�ৌকায় চড়ে যীশুর
খ�োঁ জে কফরনাহূ মে চলে গেল।
তারা হ্রদের অপর পারে যীশুকে দেখতে পেয়ে বলল, “গুরু, আপনি এখানে কখন
এসেছেন?”
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, ত�োমরা
অল�ৌকিক চিহ্ন দেখেছ বলে যে আমার খ�োঁ জ করছ তা নয়, কিন্তু ত�োমরা রুটি
খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলে বলেই আমার খ�োঁ জ করছ। খাদ্যের মত�ো নশ্বর বস্তুর জন্য কাজ
কর�ো না। কিন্তু যে খাদ্য প্রকৃতই স্থায়ী ও যা অনন্ত জীবন দান করে, তার জন্য কাজ
কর যা মানবপু ত্র ত�োমাদের দেবেন। কারণ পিতা ঈশ্বর ত�োমাদের দেখিয়েছেন যে
তিনি মানবপু ত্রের সঙ্গেই আছেন।”
তারা তাঁকে বলল, “ঈশ্বরের কাজ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে?”
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন ত�োমরা যেন তাঁকে বিশ্বাস
কর। এই হল ঈশ্বরের কাজ।”
তারা তাঁকে বলল, “আপনি কি এমন অল�ৌকিক কাজ করছেন, যা দেখে আমরা
জানতে পারব যে আপনিই সেই ব্যক্তি যাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন ও আপনার ওপর বিশ্বাস
করব? আমাদের পিতৃপু রুষরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিল। যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে:
‘তিনি তাদের খাবার জন্য স্বর্গ থেকে রুটি দিলেন।’”
তখন যীশু তাদের বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, ম�োশি স্বর্গ থেকে সেই
রুটি ত�োমাদের দেন নি, কিন্তু আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যিকারের রুটি ত�োমাদের দেন।
স্বর্গ থেকে নেমে এসে যিনি জগত সংসার জীবন দান করেন তিনিই ঈশ্বরের দেওয়া রুটি।”
তারা তাঁকে বলল, “মহাশয়, সেই রুটি সব সময় আমাদের দিন।”
যীশু তাদের বললেন, “আমিই সেই রুটি যা জীবন দান করে। যে কেউ আমার কাছে
আসে সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, আর যে কেউ আমার ওপর বিশ্বাস রাখে কখনও তার
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পিপাসা পাবে না। কিন্তু আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, ত�োমরা আমায় দেখেছ অথচ
আমায় বিশ্বাস কর না। পিতা আমাকে যাদের দেন, তারা প্রত্যেকেই আমার কাছে আসবে।
আর যারা আমার কাছে আসে, আমি তাদের কখনই ফিরিয়ে দেব না। কারণ আমি আমার
খু শী মত কাজ করতে স্বর্গ থেকে নেমে আসি নি, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পূ র্ণ
করতে এসেছি। যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই যে যাদের তিনি আমায় দিয়েছেন
তাদের একজনকেও যেন আমি না হারাই; বরং শেষ দিনে যেন তাদের সকলকে আমি
উত্থিত করি। আমার পিতা এই চান, যে কেউ তাঁর পু ত্রকে দেখে ও তাঁকে বিশ্বাস করে, সে
যেন অনন্ত জীবন লাভ করে; আর আমিই তাকে শেষ দিনে ওঠাব।”
তখন ইহুদীরা যীশুর সম্পর্কে গুঞ্জন শুরু করল, কারণ তিনি বলেছিলেন, “আমিই
সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।” তারা বলল, “তিনি কি য�োষেফের ছেলে নন?
আমরা কি এর বাবা মাকে চিনি না? তাহলে এখন কেমন করে তিনি বলছেন, ‘আমি স্বর্গ
থেকে নেমে এসেছি?’”
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “নিজেদের মধ্যে ওসব বচসা বন্ধ কর। যিনি আমায়
পাঠিয়েছেন সেই পিতা না আনলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না; আর আমিই
তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব। ভাববাদীদের পু স্তকে লেখা আছে: ‘তারা সকলেই
ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা লাভ করবে।’ যে কেউ পিতার কাছে শুনে শিক্ষা পেয়েছে সেই
আমার কাছে আসে। আমি বলছি না যে, কেউ পিতাকে দেখেছেন। কেবলমাত্র যিনি
পিতার কাছ থেকে এসেছেন তিনিই পিতাকে দেখেছেন।
“আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ বিশ্বাস করেছে সেই অনন্ত জীবন পেয়েছে।
আমিই সেই রুটি যা জীবন দেয়। ত�োমাদের পিতৃপু রুষরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিল, কিন্তু
তবু তারা মারা গিয়েছিল। এ সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে, আর কেউ যদি তা খায়,
তবে সে মরবে না। আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কেউ যদি এই
রুটি খায় তবে সে চিরজীবি হবে। যে রুটি আমি দেব তা হল আমার দেহের মাংস। তা
আমি দিই যাতে জগত জীবন পায়।”
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এই কথা শুনে ইহুদীদের মধ্যে তর্ক বেধে গেল। তারা বলতে লাগল, “এই ল�োকটা
কেমন করে তার দেহের মাংস আমাদের খেতে দিতে পারে?”
যীশু তাদের বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যিই বলছি; ত�োমরা যদি মানবপু ত্রের মাংস
না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তাহলে ত�োমাদের মধ্যে জীবন নেই। যে কেউ আমার
মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে অনন্ত জীবন পায়, আর শেষ দিনে আমি তাকে
ওঠাব�ো। আমার মাংসই প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্তই প্রকৃত পানীয়। যে আমার মাংস খায়
ও আমার রক্ত পান করে সে আমার মধ্যে থাকে, আর আমিও তার মধ্যে থাকি।
“যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন, আর পিতার জন্য আমি জীবিত আছি, ঠিক
সেরকম যে আমাকে খায় সে আমার দরুন জীবিত থাকবে। এ সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে
নেমে এসেছিল। এটা তেমন রুটি নয় যা ত�োমাদের পিতৃপু রুষরা খেয়েছিল এবং তা
সত্ত্বেও পরে তারা সকলে মারা গিয়েছিল। এই রুটি যে খায় সে চিরজীবি হবে।”
কফরনাহূ মের সমাজ-গৃ হে শিক্ষা দেবার সময় যীশু এইসব কথা বললেন।117
4.8 বহু অনু গামী যীশুকে ত্যাগ করলেন
যীশুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে তাঁর এই কথা শুনে বলল, “এ বড়ই কঠিন কথা; কে
এ গ্রহণ করতে পারে?”
যীশু অন্তরে টের পেলেন যে তাঁর শিষ্যরা এই বিষয় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে। তাই
তিনি তাদের বললেন, “এই শিক্ষায় কি ত�োমরা ধাক্কা পেয়েছ? তবে মানবপুত্র আগে যেখানে
ছিলেন উর্দ্ধে সেখানে তাঁকে ফিরে যেতে দেখলে ত�োমরা কি বলবে? আত্মাই জীবন দান
করে, রক্ত মাংসের শরীর ক�োন উপকারে আসে না। আমি ত�োমাদের সকলকে যে সব
কথা বলেছি তা হল আধ্যাত্মিক আর তাই জীবন দান করে। কিন্তু ত�োমাদের মধ্যে এমন
কিছু ল�োক আছে যারা বিশ্বাস করে না।” (কারণ যীশু শুরু থেকেই জানতেন কে কে তাঁকে
বিশ্বাস করে না, আর কেই বা তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেবে।) তাই তিনি বললেন, “এজন্য
আমি ত�োমাদের বলেছি, ‘পিতা ইচ্ছা না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।’”
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এই কারণেই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে পিছিয়ে গেল, তাঁর সঙ্গে চলাফেরা বন্ধ
করে দিল।
তখন যীশু সেই বার�োজন প্রেরিতকে বললেন, “ত�োমরাও কি চলে যেতে চাইছ?”
শিম�োন পিতর বললেন, “প্রভু, আমরা কার কাছে যাব? আপনার কাছে সেই বাণী
আছে যা অনন্ত জীবন দান করে। আমরা বিশ্বাস করি ও জানি যে আপনিই সেই পবিত্র
একজন, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।”
এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, “আমি কি ত�োমাদের বার�োজনকে মন�োনীত করি
নি? তবু ত�োমাদের মধ্যে একজন দিয়াবল আছে।” তিনি শিম�োন ঈষ্করিয়�োতের ছেলে
যিহূ দার বিষয়ে বলছিলেন, কারণ যিহূ দা সেই বার�ো জনের মধ্যে একজন হলেও পরে
যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে।
এরপর যীশু গালীলের চারদিকে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি যিহূ দিয়ায় ভ্রমণ করতে
চাইলেন না, কারণ ইহুদীরা তাঁকে খু ন করবার সু য�োগ খুঁ জছিল।118
4.9 ঈশ্বরের নিয়ম আর মানু ষের রীতি নীতি
কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক জেরুশালেম থেকে যীশুর কাছে এলেন। তাঁরা
দেখলেন যে, তাঁর কয়েকজন শিষ্য হাত না ধু য়ে খাবার খাচ্ছেন। ফরীশী সম্প্রদায়ের
ল�োকেরা এবং সমস্ত ইহুদীরা প্রাচীন রীতি অনু সারে ভাল করে হাত না ধু য়ে খাবার খেত�ো
না। আর বাজার থেকে ক�োন কিছু কিনলে তা বিশেষভাবে না ধু য়ে খেত�ো না। আরও বহু
প্রাচীন রীতি নীতি তারা মেনে চলত, যেমন পানপাত্রটি, কলসী ও পিতলের নানা পাত্র
ধ�োওয়া ইত্যাদি।
সেই ফরীশীরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার শিষ্যরা
প্রাচীন রীতিনীতি অনু সারে চলে না, তারা হাত না ধু য়ে তাদের খাবার খায়, এর কারণ কি?”
যীশু তাঁদের বললেন, “ভণ্ডরা, ভাববাদী যিশাইয় ত�োমাদের বিষয়ে ঠিকই বলেছেন,
যেমন লেখা আছে,
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‘এই ল�োকেরা মু খেই শুধু আমাকে সম্মান করে,
কিন্তু তাদের মন আমার থেকে অনেক দূরে থাকে।
এরা অনর্থক আমার উপাসনা করে।
কারণ এরা মানু ষের তৈরী রীতি-নীতি ঈশ্বরের আদেশ বলে ল�োকদের শিক্ষা
দেয়।’
ত�োমরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে মানু ষের প্রচলিত প্রথা পালন করে থাক�ো।”
যীশু তাদের আর�ো বললেন, “ত�োমরা নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য খু ব বু দ্ধি
খাটিয়ে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করছ। ম�োশি বলেছেন, ‘তুমি নিজের বাবা, মাকে সম্মান
কর�ো,’ আর ‘যে ল�োকটি বাবা কিংবা মায়ের নিন্দা করবে তার মৃ ত্যুদণ্ড হবে।’ কিন্তু
ত�োমরা বল ল�োকটি যদি তার বাবা-মাকে বলে, ‘আমি যা কিছু দিয়ে ত�োমাদের উপকার
করতে পারতাম, তা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছি,’ তখন এমন ল�োককে ত�োমরা বাবা বা
মায়ের জন্য কিছু ই করতে দাও না। ঈশ্বরের বাক্য ত�োমাদের বংশানু ক্রমে পালন করা
ঐতিহ্য দ্বারা ত�োমরা নিষ্ফল কর।”
তিনি সমস্ত ল�োককে আবার তাঁর কাছে ডেকে বললেন, “ত�োমরা সকলে আমার কথা
শ�োন এবং ব�োঝ। মানু ষের বাইরে এমন কিছু নেই যা ভেতরে গিয়ে তাকে কলু ষিত করতে
পারে কিন্তু যা যা মানু ষের ভেতর থেকে বের�োয় সেটাই মানু ষকে কলু ষিত করে।”119
তখন যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, “আপনি কি জানেন ফরীশীরা আপনার
এই কথা শুনে অপমান ব�োধ করছেন?”
এর উত্তরে যীশু বললেন, “যে চারাগুলি আমার স্বর্গের পিতা লাগাননি, সেগুলি উপড়ে
ফেলা হবে। তাই ওদের কথা বাদ দাও। ওরা নিজেরা অন্ধ, ওরা আবার অন্য অন্ধদের পথ
দেখাচ্ছে। দেখ, অন্ধ যদি অন্ধকে পথ দেখাতে যায়, তবে দুজনেই গর্তে পড়বে।”120
পরে তিনি ল�োকদের ছেড়ে বাড়িতে ঢু কলে, তাঁর শিষ্যরা তাঁকে সেই দৃষ্টান্তটির অর্থ
জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁদের বললেন, “ত�োমরাও কি অব�োধ? ত�োমরা কি ব�োঝ না,
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বাইরে থেকে যা কিছু মানু ষের ভেতরে যায় তা তাকে কলু ষিত করতে পারে না? কারণ
এটা তার অন্তরে যেতে পারে না, পাকস্থলীতে যায় এবং তারপর দেহের বাইরে গিয়ে
পড়ে।” (এই কথার মাধ্যমে তিনি সমস্ত খাবারকেই শুদ্ধ বললেন।)
তিনি আরও বললেন, “মানু ষের অন্তর থেকে যা বার হয়, সেটাই মানু ষকে কলু ষিত
করে। কারণ মানু ষের ভেতর অর্থাৎ মন থেকে বার হয় কুৎসিত চিন্তা, লালসা, চুরি, খু ন,
য�ৌন পাপ, ল�োভ, দুষ্টামি, প্রতারণা, অশ্লীলতা, ঈর্ষা, নিন্দা, অভিমান ও অহঙ্কার। এই
সমস্ত খারাপ বিষয় মানু ষের ভেতর থেকে বার হয় ও মানু ষকে কলু ষিত করে।”121
4.10 একটি কণানীয় স্ত্রীল�োককে যীশুর সাহায্য প্রদান
এরপর যীশু সেই জায়গা ছেড়ে স�োর ও সীদ�োন অঞ্চলে গেলেন। একজন কনান দেশীয়
স্ত্রীল�োক সেই অঞ্চল থেকে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, “হে প্রভু, দায়ূদের পু ত্র,
আমাকে দয়া করুন। একটা ভূত আমার মেয়ের ওপর ভর করেছে, তাতে সে ভয়ানক
যন্ত্রণা পাচ্ছে।”
যীশু তাকে একটা কথাও বললেন না, তখন তাঁর শিষ্যরা এসে যীশুকে অনু র�োধ করে
বললেন, “ওকে চলে যেতে বলু ন, কারণ ও চিৎকার করতে করতে আমাদের পিছন
পিছন আসছে।”
এর উত্তরে যীশু বললেন, “সকলের কাছে নয়, কেবল ইস্রায়েলের হারান�ো মেষদের
কাছে আমাকে পাঠান�ো হয়েছে।”
তখন সেই স্ত্রীল�োকটি যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, “প্রভু, দয়া করে
আমায় সাহায্য করুন!”
এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “ছেলেমেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরের সামনে ছুঁ ড়ে
দেওয়া ঠিক নয়।”
স্ত্রীল�োকটি তখন বলল, “হ্যাঁ প্রভু, কিন্তু মনিবদের টেবিল থেকে খাবারের যে সব
টুকর�ো পড়ে কুকুরেই তা খায়।”
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তখন যীশু তাকে বললেন, “হে নারী, ত�োমার বড়ই বিশ্বাস! যাও, তুমি যেমন চাইছ,
তেমনই হ�োক্।” আর সেই মু হূর্ত্ত থেকেই তার মেয়েটি সু স্থ হয়ে গেল।122
4.11 একটি বধিরকে যীশুর আর�োগ্য প্রদান
পরে তিনি স�োর থেকে সীদ�োন হয়ে দিকাপলি অঞ্চলের ভেতর দিয়ে গালীল হ্রদের কাছে
ফিরে এলেন।123
আর বহু ল�োক সেখানে এসে জড়ো হল, তারা খ�োঁ ড়া, অন্ধ, নু ল�ো, ব�োবা এবং আরও
অনেককে সঙ্গে নিয়ে এল। তারা ঐসব র�োগীদের তাঁর পায়ের কাছে রাখল আর যীশু
তাদের সকলকে সু স্থ করলেন।124
তখন কিছু ল�োক একটা ব�োবা কালাকে তাঁর কাছে এনে তাঁকে তার ওপর হাত রাখতে
মিনতি করল।
তিনি তাকে ভীড়ের মধ্যে থেকে এক পাশে এনে তার দুই কানে নিজের আঙ্গুল
দিলেন। তারপর থু থু ফেলে তার জিভ ছুঁ লেন। আর স্বর্গের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস
ফেলে বললেন, “ইপফাথা!” (যার অর্থ “খু লে যাক!”) সঙ্গে সঙ্গে ল�োকটি কানে শুনতে
পেল, তার জিভের জড়তা কেটে গেল আর সে ভালভাবেই কথা বলতে লাগল।
পরে তিনি তাদের একথা আর কাউকে বলতে নিষেধ করলেন; কিন্তু তিনি যতই বারণ
করলেন ততই তারা আর�ো বেশী করে বলতে লাগল।125
ল�োকেরা যখন দেখল ব�োবা কথা বলছে, নু ল�ো সু স্থ সবল হচ্ছে, খ�োঁ ড়া চলাফেরা
করছে, অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করছে, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেল আর ইস্রায়েলের
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।126 যীশুর এই কাজ দেখে তারা বলল, “তিনি যা কিছু
করেন তা অপূ র্ব। তিনি কালাকে শ�োনার শক্তি, ব�োবাকে কথা বলার শক্তি দেন।”127
4.12 চার হাজারের অধিক ল�োককে যীশুর ভ�োজন প্রদান
যীশু তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন, “এই ল�োকদের জন্য আমার মনে কষ্ট হচ্ছে, কারণ
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এরা আজ তিন দিন হল আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, এদের কাছে আর ক�োন খাবার নেই।
এই ক্ষুধার্ত অবস্থায় এদের আমি চলে যেতে বলতে পারি না, তাহলে হয়ত�ো এরা পথে
মু র্ছা যাবে।”
তখন শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “এই নির্জ ন জায়গায় এত ল�োককে খাওয়ান�োর মত�ো
অত�ো খাবার আমরা ক�োথায় পাব�ো?”
যীশু তাঁদের বললেন, “ত�োমাদের কাছে কটা রুটি আছে?”
তাঁরা বললেন, “সাতখানা রুটি ও কয়েকটা ছ�োট মাছ আছে।”
যীশু সেই সব ল�োককে মাটিতে বসে যেতে বললেন। তারপর তিনি সেই সাতটা
রুটি ও মাছ ক’টা নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, পরে সেই রুটি টুকর�ো করে শিষ্যদের
হাতে দিলেন, আর শিষ্যরা তা ল�োকদের দিতে লাগলেন। ল�োকেরা সবাই বেশ পেট
ভরে খেল। টুকর�ো-টাকরা যা পড়ে রইল, তা ত�োলা হলে পর তা দিয়ে সাতটা টুকরি
ভর্ত্তি হয়ে গেল। যারা খেয়েছিল তাদের মধ্যে মহিলা ও ছ�োট ছ�োট ছেলেমেয়ে বাদ
দিয়ে কেবল পু রুষ মানু ষের সংখ্যাই ছিল চার হাজার। এরপর যীশু ল�োকদের বিদায়
দিয়ে ন�ৌকায় উঠে মগদনের অঞ্চলে গেলেন।128
4.13 কিছু ল�োকের যীশুর কর্তৃত্বব্যঞ্জক অধিকার সম্পর্কে সন্দেহ
ফরীশী ও সদ্দূকীরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই তাঁরা ঐশ্বরিক
শক্তির চিহ্নস্বরূপ ক�োন অল�ৌকিক কাজ করে দেখাতে বললেন।
এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, “সন্ধ্যা হলে ত�োমরা বলে থাক�ো দিনে আবহাওয়া
ভাল থাকবে, কারণ আকাশের রঙ লাল হয়েছে। আবার সকাল বেলা বলে থাক�ো,
আজকে ঝ�োড়ো আবহাওয়া চলবে কারণ আজ আকাশ লাল ও অন্ধকার হয়েছে। ত�োমরা
আকাশের অবস্থা ভালই বিচার করে ব�োঝ, অথচ কালের চিহ্ন বু ঝতে পার�ো না। এ যু গের
দুষ্ট ও ভ্রষ্টাচারী ল�োকেরা চিহ্নের খ�োঁ জ করে, কিন্তু য�োনার চিহ্ন ছাড়া আর ক�োন চিহ্নই
তাদের দেখান�ো হবে না।” এরপর যীশু তাদের ছেড়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।129
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4.14 শিষ্যদের যীশুকে ভুল ব�োঝা
যীশু ও তাঁর শিষ্যরা হ্রদের ওপারে যাবার সময় সঙ্গে রুটি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন।
তখন যীশু তাদের বললেন, “ত�োমরা সাবধান! ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামির থেকে সতর্ক
থেক�ো।”
শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “আমরা রুটি আনিনি বলে
সম্ভবতঃ উনি এই কথা বলছেন?”
তাঁরা কি বলাবলি করছেন, তা জানতে পেরে যীশু বললেন, “হে অল্প-বিশ্বাসী মানু ষ,
ত�োমরা নিজেদের মধ্যে কেন বলাবলি করছ যে ত�োমাদের রুটি নেই? ত�োমরা কি
ব�োঝ না অথবা ত�োমাদের কি মনে নেই সেই পাঁচ হাজার ল�োকের জন্য পাঁচ খানা
রুটির কথা আর তারপরে কত টুকরি ত�োমরা ভর্ত্তি করেছিলে? আবার সেই চার হাজার
ল�োকের জন্য সাতখানা রুটির কথা, আর কত টুকরি ত�োমরা তুলে নিয়েছিলে? ত�োমরা
কেন বু ঝতে পার না যে আমি ত�োমাদের রুটির বিষয় বলিনি? আমি ত�োমাদের ফরীশী
ও সদ্দূকীদের খামির থেকে সতর্ক থাকতে বলেছি।”
তখন তাঁরা বু ঝতে পারলেন যে রুটির খামির থেকে তিনি তাঁদের সতর্ক হতে বলেন
নি, কিন্তু বলেছিলেন তাঁরা যেন ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষা থেকে সাবধান হন।130
4.15 বৈতসৈদাতে যীশুর একটি অন্ধকে সু স্থতা প্রদান
তারপর তাঁরা বৈৎসৈদায় এলেন: আর ল�োকরা তাঁর কাছে একটা অন্ধ ল�োককে নিয়ে
এসে মিনতি করল যাতে তিনি তাকে স্পর্শ করেন। তখন তিনি অন্ধ ল�োকটির হাত ধরে
তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন। তিনি ল�োকটির চ�োখে খানিকটা থু থু লাগিয়ে তার
ওপরে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ?”
সে চ�োখ তুলে চেয়ে বলল, “আমি মানু ষ দেখতে পাচ্ছি; গাছের মত দেখতে, তারা
ঘু রে বেড়াচ্ছে।”
তখন তিনি আবার তার চ�োখের ওপর হাত রাখলেন। এইবার ল�োকটি চ�োখ বড় বড়
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করে তাকাল। তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণভাবে ফিরে পেল এবং সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখতে
পেল। তারপর তিনি তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, “এই গ্রামে যেও না।”131
4.16 যীশুই খ্রীষ্ট—পিতরের উক্তি
এরপর যীশু কৈসরিয়া, ফিলিপী অঞ্চলে এলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন,
“মানবপু ত্র কে? এ বিষয়ে ল�োকে কি বলে?”
তাঁরা বললেন, “কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা য�োহন, কেউ বলে এলিয়,
আবার কেউ বলে আপনি যিরমিয় বা ভাববাদীদের মধ্যে কেউ একজন হবেন।”
তিনি তাঁদের বললেন, “কিন্তু ত�োমরা কি বল, আমি কে?”
এর উত্তরে শিম�োন পিতর বললেন, “আপনি সেই মশীহ (খ্রীষ্ট), জীবন্ত ঈশ্বরের পু ত্র।”
এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “য�োনার ছেলে শিম�োন, তুমি ধন্য, ক�োন�ো মানু ষের
কাছ থেকে একথা তুমি জাননি, কিন্তু আমার স্বর্গের পিতা একথা ত�োমায় জানিয়েছেন।
আর আমিও ত�োমাকে বলছি, তুমি পিতর আর এই পাথরের ওপরেই আমি আমার মণ্ডলী
গেঁথে তুলব। মৃ ত্যুর ক�োন শক্তি তার ওপর জয়লাভ করতে পারবে না। আমি ত�োমাকে
স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব, তাতে তুমি এই পৃ থিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁ ধে রাখা
হবে। আর পৃ থিবীতে যা হতে দেবে তা স্বর্গেও হতে দেওয়া হবে।”
এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিলেন, যেন তারা কাউকে না বলে
তিনিই খ্রীষ্ট।132
4.17 নিজের অবশ্য মৃ ত্যু সম্পর্কে যীশুর ঘ�োষনা
সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদের জানাতে লাগলেন যে তাঁকে অবশ্যই জেরুশালেমে
যেতে হবে। আর সেখানে কিভাবে তাঁকে ইহুদী নেতা, প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার
শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক কষ্ট ভ�োগ করতে হবে। তাঁকে মেরে ফেলা হবে ও তিন
দিনের মাথায় তিনি মৃ ত্যুল�োক থেকে বেঁ চে উঠবেন।
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তখন পিতর তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে ভর্ৎ সনার সু রে বললেন, “প্রভু, এসবের
হাত থেকে ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন। এর ক�োন কিছু ই আপনার প্রতি ঘটবে না।”
যীশু পিতরের দিকে ফিরে বললেন, “আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান! তুমি
আমার বাধা স্বরূপ! তুমি মানু ষের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এ বিষয় চিন্তা করছ, ঈশ্বরের যা তা
তুমি ভাবছ না।”
এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “কেউ যদি আমায় অনু সরণ করতে চায় তবে
সে নিজেকে অস্বীকার করুক আর নিজের ক্রু শ তুলে নিয়ে আমার অনু সারী হ�োক্। যে
কেউ নিজের জীবন রক্ষা করতে চায়, সে তা হারাবে। কিন্তু যে আমার জন্য তার নিজের
প্রাণ হারাতে চাইবে সে তা রক্ষা করবে। কেউ যদি সমস্ত জগত লাভ করে তার প্রাণ
হারায় তবে তার কি লাভ? প্রাণ ফিরে পাবার জন্য তার দেবার মত�ো কি-ই বা থাকতে
পারে? মানবপু ত্র যখন তাঁর স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতার মহিমায় আসবেন, তখন
তিনি প্রত্যেক ল�োককে তার কাজ অনু সারে প্রতিদান দেবেন। আমি ত�োমাদের সত্যি
বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা ক�োনও
মতে মৃ ত্যু দেখবে না, যে পর্যন্ত মানবপু ত্রকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখে।”133
4.18 ম�োশি ও এলীয়র সঙ্গে যীশু
এইসব কথা বলার প্রায় আট দিন পর, তিনি পিতর, যাক�োব ও য�োহনকে নিয়ে প্রার্থনা
করার জন্য একটা পর্বতে গেলেন। যীশু যখন প্রার্থনা করছিলেন, তখন তাঁর মু খের চেহারা
অন্যরকম হয়ে গেল, তাঁর প�োশাক আল�োক শুভ্র হয়ে উঠল। দুই ব্যক্তি, ম�োশি ও এলিয়
মহিমান্বিত হয়ে সেখানে এসে যীশুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তাঁরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা
অনু যায়ী জেরুশালেমে কিভাবে যীশুর মৃ ত্যু হবে তাই নিয়ে কথা বলছিলেন। কিন্তু পিতর
ও তাঁর অন্য সঙ্গীরা সেই সময় ঢু লতে ঢু লতে ঘু মিয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা জেগে উঠে
যীশুকে মহিমান্বিত রূপে দেখতে পেলেন, আর ঐ দুই ব্যক্তিকে যীশুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে
থাকতে দেখলেন। সেই ব্যক্তিরা যখন যীশুর কাছ থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন পিতর
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যীশুকে বললেন, “গুরু, ভাল�োই হয়েছে যে আমরা এখানে আছি। আমরা এখানে তিনটে
কুটীর তৈরী করি, একটা আপনার জন্য, একটা ম�োশির জন্য আর একটা এলিয়র জন্য।”
(তিনি জানতেন না যে তিনি কি বলছিলেন।)134
পিতর যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় একটা উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ঢেকে দিল। সেই
মেঘ থেকে একটি রব শ�োনা গেল, “ইনিই আমার প্রিয় পু ত্র, এর প্রতি আমি খু বই প্রীত।
ত�োমরা এঁর কথা শ�োন।”
যীশুর শিষ্যরা একথা শুনে খু ব ভয় পেয়ে মাটিতে উপু ড় হয়ে পড়ে গেলেন। তখন
যীশু এসে তাদের স্পর্শ করে বললেন, “ওঠ�ো, ভয় কর�ো না।” তাঁরা মু খ তুলে তাকালে
যীশু ছাড়া আর কাউকে সেখানে দেখতে পেলেন না।
তাঁরা যখন সেই পাহাড় থেকে নেমে আসছিলেন, সেই সময় যীশু তাদের বললেন, “ত�োমরা
যা দেখলে তা মানবপুত্র মৃ তদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কাউকে বল�ো না।”
তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তাহলে ব্যবস্থার শিক্ষকরা কেন বলে
থাকেন যে, প্রথমে এলিয়র আসা আবশ্যক?”
এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, “এলিয় আসবেন, আর তিনি সব কিছু পু নঃস্থাপন
করবেন। কিন্তু আমি ত�োমাদের বলছি, এলিয় এসে গেছেন, আর ল�োকে তাকে চেনেনি।
ল�োকেরা তাঁর প্রতি যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে। মানবপু ত্রকেও তাদের হাতে সেই একই
রকম নির্যাতন ভ�োগ করতে হবে।” তখন তাঁর শিষ্যরা বু ঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁদের
বাপ্তিস্মদাতা য�োহনের কথা বলছেন।135
4.19 যীশুর একটি ছেলেকে অশুচি আত্মা থেকে মু ক্তি প্রদান
পরে তাঁরা অন্য শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন তাঁদের চারদিকে অনেক ল�োক আর
ব্যবস্থার শিক্ষকরা তাদের সাথে তর্ক করছেন। তাঁকে দেখামাত্র সমস্ত ল�োক অবাক হল
এবং তাঁর কাছে দ�ৌড়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানাতে লাগল।
তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, “ত�োমরা এদের সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক করছ?”
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তাতে ল�োকেদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, “হে গুরু, আমার ছেলেটিকে
আপনার কাছে এনেছিলাম। তাকে এক ব�োবা আত্মায় পেয়েছে, সে কথা বলতে পারে না।
সেই আত্মা তাকে যেখানে ধরে, সেইখানে আছাড় মারে; আর তার মু খে ফেনা ওঠে, সে
দাঁত কিড়মিড় করে আর শক্ত হয়ে যায়। আমি আপনার শিষ্যদের এই আত্মাটাকে ছাড়াতে
বললাম, কিন্তু তাঁরা পারলেন না।”
তখন যীশু তাঁদের বললেন, “হে অবিশ্বাসী বংশ, আমাকে আর কতকাল ত�োমাদের
সঙ্গে থাকতে হবে? ত�োমাদের নিয়ে আর আমি কত ধৈর্য্য ধরব? তাকে আমার কাছে
নিয়ে এস।”
তারা তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এল। যীশুকে দেখামাত্র সেই আত্মা ছেলেটিকে মু চড়ে
ধরল; আর সে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল, তার মু খ দিয়ে ফেনা বার হচ্ছিল।
তখন যীশু তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, “এর কতদিন এমন হয়েছে?”
ছেলেটির বাবা বলল, “ছেলেবেলা থেকে এরকম হয়েছে। এই আত্মা একে মেরে
ফেলার জন্য অনেকবার আগুনে ও জলে ফেলে দিয়েছে। আপনি যদি কিছু করতে
পারেন, তবে দয়া করে আমাদের উপকার করুন।”
যীশু তাকে বললেন, “কি বললে, ‘যদি পারেন!’ যে বিশ্বাস করে তার পক্ষে সবই সম্ভব।”
সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির বাবা চিৎকার করে কেঁদে বলল, “আমি বিশ্বাস করি! আমার
অবিশ্বাসের প্রতিকার করুন!”
অনেক ল�োক সেদিকে আসছে দেখে যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমকে বললেন, “হে
ব�োবা কালার আত্মা, আমি ত�োমাকে বলছি, এর মধ্যে আর কখনও ঢু কবে না!”
তখন সেই আত্মা চেঁ চিয়ে তাকে ভয়ঙ্করভাবে মু চড়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তাতে
ছেলেটি মড়ার মত হয়ে পড়ল, এমন কি অধিকাংশ ল�োক বলল, “সে মরে গেছে।” কিন্তু
যীশু তার হাত ধরে তুললে সে উঠে দাঁড়াল।
পরে যীশু বাড়ি ফিরে এলে শিষ্যরা তাঁকে একান্তে জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা কেন ঐ
অশুচি আত্মাকে তাড়াতে পারলাম না?”
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যীশু তাঁদের বললেন, “প্রার্থনা ছাড়া আর ক�োন কিছু তেই এ আত্মাকে তাড়ান�ো যায়
না।”136
4.20 যীশুর নিজ মৃ ত্যু ও পু নরুত্থান সম্পর্কে উক্তি
পরে সেই স্থান ছেড়ে তাঁরা গালীলের মধ্য দিয়ে চললেন; আর তিনি চাইলেন না যে
তাঁরা ক�োথায় আছে সেকথা অন্য কেউ জানু ক। কারণ তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের
শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, “মানবপু ত্রকে ল�োকদের হাতে তুলে দেওয়া
হবে, এবং তারা তাঁকে হত্যা করবে আর মৃ ত্যুর তিনদিন পরে তিনি বেঁ চে উঠবেন।”
কিন্তু তাঁরা সেই কথা বু ঝলেন না এবং এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেও ভয়
পেলেন।137
4.21 কর প্রদান সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা
যীশু ও তাঁর শিষ্যরা কফরনাহূ মে গেলে, মন্দিরের জন্য যারা কর আদায় করত তারা
পিতরের কাছে এসে বলল, “আপনাদের গুরু কি মন্দিরের কর দেন না?”
পিতর বললেন, “হ্যাঁ , দেন।”
আর তিনি ঘরে গিয়ে কিছু বলার আগেই যীশু প্রথমে তাঁকে বললেন, “শিম�োন ত�োমার
কি মনে হয়? এই পৃ থিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে নানারকম কর আদায় করে? তারা
কি তাদের নিজের সন্তানদের কাছ থেকে কর আদায় করে, না বাইরের ল�োকেদের কাছ
থেকে কর আদায় করে?”
পিতর বললেন, “তারা অন্য ল�োকদের কাছ থেকেই আদায় করে।”
তখন যীশু বললেন, “তাহলে তাদের সন্তানদের জন্য ছাড় আছে। কিন্তু আমরা যেন ঐ
কর আদায়কারীদের ক�োনরকম অপমান ব�োধের কারণ না হই, সেই জন্য তুমি হ্রদে গিয়ে
বঁ ড়শী ফেল আর প্রথমে যে মাছটা উঠবে তা নিয়ে এসে সেই মাছটার মু খ খু ললে তুমি
একটি মু দ্রা পাবে, ওটা দিয়ে আমার ও ত�োমার দেয় কর মিটিয়ে দিও।”138
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4.22 ঈশ্বরের রাজ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ?
সেই সময় যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, “প্রভু, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?”
তখন যীশু একটি শিশুকে ডেকে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে বললেন, “আমি ত�োমাদের
সত্যি বলছি, যতদিন পর্যন্ত না ত�োমাদের মনের পরিবর্ত ন ঘটিয়ে এই শিশুদের মত�ো হবে,
ততদিন ত�োমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই, যে কেউ নিজেকে
নত-নম্র করে শিশুর মত�ো হয়ে ওঠে, সেই স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
“আর যে কেউ এরকম ক�োন সামান্য সেবককে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই
গ্রহণ করে।”139
য�োহন তাঁকে বললেন, “গুরু, আমরা একটি ল�োককে আপনার নামে ভুত তাড়াতে
দেখে তাকে বারণ করেছিলাম, কারণ সে আমাদের ল�োক নয়।”
কিন্তু যীশু বললেন, “তাকে বারণ কর�ো না, কারণ এমন কেউ নেই যে আমার নামে
অল�ৌকিক কাজ করে সহজে আমার নিন্দা করতে পরে। যে কেউই আমাদের বিপক্ষে
নয় সে আমাদের সপক্ষে। কেউ যদি খ্রীষ্টের ল�োক বলে ত�োমাদেরকে এক ঘটি জল দেয়,
আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, সে ক�োন মতেই নিজের পু রস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।140
4.23 প্রভু তাঁর নিজের ল�োকদের তত্ত্বাবধান করেন
“এই রকম নম্র মানু ষদের মধ্যে যারা আমাকে বিশ্বাস করে, তাদের কারও বিশ্বাসে যদি
কেউ বিঘ্ন ঘটায়, তবে তার গলায় ভারী একটা যাঁতা বেঁ ধে সমু দ্রের অতল জলে তাকে
ডু বিয়ে দেওয়াই তার পক্ষে ভাল হবে। ধিক্ এই জগত সংসার! কারণ এখানে কত
রকমেরই না প্রল�োভনের জিনিস আছে। প্রল�োভন জগতে থাকবে ঠিকই, কিন্তু ধিক্ সেই
মানু ষকে যার দ্বারা তা আসে।
“তাই ত�োমার হাত কিংবা পা যদি ত�োমার প্রল�োভনে পড়ার কারণ স্বরূপ হয়, তবে
তা কেটে ফেল। দুহাত ও পা নিয়ে নরকের অনন্ত আগুনে পড়ার চেয়ে বরং নু ল�ো বা
খ�োঁ ড়া হয়ে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা ভাল। ত�োমার চ�োখ যদি ত�োমাকে প্রল�োভনের

ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার ব

99

পথে টেনে নিয়ে যায়, তবে তা উপড়ে ফেলে দিও। দুচ�োখ নিয়ে নরকের আগুনে পড়ার
চেয়ে বরং কানা হয়ে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা ত�োমার পক্ষে ভাল।
“দেখ�ো, ত�োমরা আমার এই নম্র মানু ষদের মধ্যে একজনকেও তুচ্ছ কর�ো না, কারণ
আমি ত�োমাদের বলছি যে স্বর্গে তাদের স্বর্গদূতেরা সব সময় আমার স্বর্গীয় পিতার মু খের
দিকে চেয়ে আছেন।
“ত�োমরা কি মনে কর? যদি ক�োন ল�োকের একশ�োটি ভেড়া থাকে, আর তার মধ্যে যদি
একটা ভুল পথে চলে যায় তবে সে কি নিরানব্বইটাকে পাহাড়ের ধারে রেখে দিয়ে সেই
হারান�ো ভেড়াটা খুঁ জতে যাবে না? আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, যখন সে সেই ভেড়াটা
খুঁ জে পায় তখন যে নিরানব্বইটা ভুল পথে যায় নি, তাদের চেয়ে যেটা হারিয়ে গিয়েছিল
তাকে ফিরে পেয়ে সে বেশী আনন্দ করে। ঠিক সেই ভাবে, ত�োমাদের পিতা যিনি স্বর্গে
আছেন, তিনি চান না, যে এই ছ�োটদের মধ্যে একজনও হারিয়ে যায়।141
4.24 ভ্রান্তিকারককে সংশ�োধন করান�ো
““ত�োমার ভাই যদি ত�োমার বিরুদ্ধে ক�োন অন্যায় করে, তবে তার কাছে একান্তে গিয়ে
তার দ�োষ দেখিয়ে দাও। সে যদি ত�োমার কথা শ�োনে, তবে তুমি তাকে আবার ত�োমার
ভাই বলে ফিরে পেলে। কিন্তু সে যদি ত�োমার কথা না শ�োনে, তবে আর�ো দু-একজনকে
সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যাও, যেন ঐ দুজন কিংবা তিনজন সাক্ষীর কথায় প্রত্যেকটা
বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হয়। সে যদি তাদের কথা শুনতে না চায়, তবে মণ্ডলীতে তা
জানাও। আর সে যদি মণ্ডলীর কথাও শুনতে না চায়, তবে সে ত�োমার কাছে বিধর্মী ও
কর আদায়কারীর মত হ�োক্।
“আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, পৃ থিবীতে ত�োমরা যা বেঁ ধে রাখবে, স্বর্গেও তা বাঁধা হবে।
আর পৃ থিবীতে ত�োমরা যা খু লে দেবে স্বর্গেও তা খু লে দেওয়া হবে। আমি ত�োমাদের
আবার বলছি, পৃ থিবীতে ত�োমাদের মধ্যে দুজন যদি একমত হয়ে ক�োন বিষয় নিয়ে প্রার্থনা
কর, তবে আমার স্বর্গের পিতা তাদের জন্য তা পূ রণ করবেন। একথা সত্য, কারণ আমার
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অনু সারীদের মধ্যে দুজন কিংবা তিনজন যেখানে আমার নামে সমবেত হয়, সেখানে
তাদের মাঝে আমি আছি।”142
4.25 ক্ষমা সম্পর্কে দৃষ্টান্ত
তখন পিতর যীশুর কাছে এসে তাঁকে বললেন, “প্রভু, আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে কতবার
অন্যায় করলে আমি তাকে ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত করব কি?”
যীশু তাঁকে বললেন, “আমি ত�োমাকে বলছি, কেবল সাত বার নয়, কিন্তু সাতকে সত্তর
দিয়ে গুণ করলে যতবার হয় ততবার।
“স্বর্গরাজ্য এভাবে তুলনা করা যায়, যেমন একজন রাজা যিনি তাঁর দাসদের কাছে হিসাব
মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি যখন হিসাব নিতে শুরু করলেন, তখন তাদের মধ্যে একজন
ল�োককে আনা হল যে রাজার কাছে দশ হাজার র�ৌপ্যমু দ্রা ধারত। কিন্তু তার সেই ঋণ শ�োধ
করার ক্ষমতা ছিল না। তখন সেই মনিব রাজা হুকুম করলেন যেন সেই ল�োকটাকে তার
স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে আর তার যা কিছু আছে সমস্ত বিক্রি করে পাওনা আদায় করা হয়।
“তাতে সেই দাস মাটিতে উপু ড় হয়ে পড়ে মনিবের পা ধরে বলল, ‘আমার ওপর ধৈর্য্য
ধরুন, আমি আপনার সমস্ত ঋণই শ�োধ করে দেব’ সেই কথা শুনে সেই দাসের প্রতি
মনিবের অনু কম্পা হল, তিনি তার সব ঋণ মকুব করে দিয়ে তাকে মু ক্ত করে দিলেন।
“কিন্তু সেই দাস ছাড়া পেয়ে বাইরে গিয়ে তার একজন সহকর্মীর দেখা পেল, যে তার
কাছে প্রায় একশ�ো মু দ্রা ধারত। সেই দাস তখন তার গলা টিপে ধরে বলল, ‘তুই যে টাকা
ধার করেছিস তা শ�োধ কর।’
“তখন তার সহকর্মী তার সামনে উপু ড় হয়ে অনু নয় করে বলল, ‘আমার প্রতি ধৈর্য্য
ধর। আমি ত�োমার সব ঋণ শ�োধ করে দেব।’
“কিন্তু সে তাতে রাজী হল না, বরং ঋণ শ�োধ না করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটকে
রাখল। তার অন্য সহকর্মীরা এই ঘটনা দেখে খু বই দুঃখ পেল, তাই তারা গিয়ে তাদের
মনিবের কাছে যা যা ঘটেছে সব জানাল।
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“তখন সেই মনিব তাকে ডেকে বললেন, ‘তুমি দুষ্ট দাস! তুমি আমায় অনু র�োধ
করলে আর আমি ত�োমার সব ঋণ মকুব করে দিলাম। আমি যেমন ত�োমার প্রতি দয়া
দেখিয়েছিলাম তেমনি ত�োমার সহকর্মীর প্রতিও কি ত�োমার দয়া করা উচিত ছিল না?’
তখন তার মনিব ক্রু দ্ধ হয়ে সমস্ত ঋণ শ�োধ না করা পর্যন্ত তাকে শাস্তি দিতে কারাগারে
দিয়ে দিলেন।
“ত�োমরা প্রত্যেকে যদি ত�োমাদের ভাইকে অন্তর দিয়ে ক্ষমা না কর, তবে আমার
স্বর্গের পিতাও ত�োমাদের প্রতি ঠিক ঐভাবে ব্যবহার করবেন।”143
4.26 যীশুর জেরুশালেমে গমন
এই সময় ইহুদীদের কুটিরবাস পর্ব এগিয়ে আসছিল। তখন তাঁর ভাইরা তাঁকে বলল, “তুমি
এই জায়গা ছেড়ে যিহূ দিয়াতে ঐ উৎসবে যাও যাতে তুমি যে সব অল�ৌকিক কাজ করছ
তা ত�োমার শিষ্যরাও দেখতে পায়। কারণ কেউ যদি প্রকাশ্যে নিজেকে তুলে ধরতে
চায় তবে সে নিশ্চয়ই তার কাজ গ�োপন করবে না। তুমি যখন এত সব মহত্ কাজ করছ
তখন নিজেকে জগতের কাছে প্রকাশ কর। যেন সবাই তা দেখতে পায়।” তাঁর ভাইরাও
তাঁকে বিশ্বাস করত না।
যীশু তাঁর ভাইদের বললেন, “আমার নিরূপিত সময় এখনও আসে নি; কিন্তু ত�োমাদের
যাওয়ার জন্য যে ক�োন সময় সঠিক, এখনই ত�োমরা যেতে পার। জগত সংসার ত�োমাদের
ঘৃ ণা করতে পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃ ণা করে। কারণ পৃ থিবীর ল�োকেরা, যারা মন্দ কাজ
করে, সেই সব ল�োকদের বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দিই। ত�োমরা পর্বে যাও, আমি এখন এই
উৎসবে যাচ্ছি না, কারণ আমার নিরূপিত সময় এখনও আসে নি।” এই কথা বলার পর
তিনি গালীলেই রয়ে গেলেন।
তাঁর ভাইরা উৎসবে চলে গেল। পরে তিনিও সেখানে গেলেন, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে
সেই পর্বে না গিয়ে গ�োপনে সেখানে গেলেন। ইহুদী নেতারা উৎসবে এসে তাঁর খ�োঁ জ
করতে লাগল। তারা বলাবলি করতে লাগল, “সেই ল�োকটা গেল ক�োথায়?”
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আর জনতার মধ্যে তাঁকে নিয়ে নানা রকম গুজব ছড়াতে লাগল। কেউ কেউ
বলল, “আরে তিনি খু ব ভাল�ো ল�োক।” কিন্তু আবার অন্যরা বলল, “না, না, ও
ল�োকদের ঠকাচ্ছে।” কিন্তু ইহুদী নেতাদের ভয়ে তাঁর বিষয়ে প্রকাশ্যে কেউ কিছু
বলতে চাইল না।144
4.27 কুটিরবাস পর্ব উৎসবে যীশুর শিক্ষা
পর্বের আধা-আধি সময়ে যীশু মন্দিরে গিয়ে ল�োকদের মাঝে শিক্ষা দিতে লাগলেন।
ইহুদীরা এতে খু ব আশ্চর্য হয়ে বলল, “এই ল�োক ক�োন কিছু অধ্যয়ন না করেই কিভাবে
এত সব জ্ঞান লাভ করল?”
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি যা শিক্ষা দিই তা আমার নিজস্ব নয়। যিনি
আমায় পাঠিয়েছেন এসব সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া। যদি কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা
পালন করতে চায় তাহলে সে জানবে আমি যা শিক্ষা দিই তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে,
না আমি নিজের থেকে এসব কথা বলছি। যদি কেউ নিজের ভাবনার কথা নিজে বলে,
তাহলে সে নিজেই নিজেকে সম্মানিত করতে চায়; কিন্তু যে তার প্রেরণ কর্তার গ�ৌরব
চায়, সেই ল�োক সত্যবাদী, তার মধ্যে ক�োন অসাধু তা নেই। ম�োশি কি ত�োমাদের কাছে
বিধি-ব্যবস্থা দেন নি? কিন্তু ত�োমরা কেউই সেই বিধি-ব্যবস্থা পালন কর না। ত�োমরা কেন
আমাকে হত্যা করতে চাইছ?”
জনতা উত্তর দিল, “ত�োমাকে ভূতে পেয়েছে, কে ত�োমাকে হত্যা করতে চাইছে?”
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি একটা অল�ৌকিক কাজ করেছি, আর ত�োমরা
সকলে আশ্চর্য হয়ে গেছ। ম�োশিও ত�োমাদের সু ন্নতের বিধি-ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। যদিও
মু লতঃ সেই বিধি-ব্যবস্থা ম�োশির নয় কিন্তু এই বিধি-ব্যবস্থা প্রাচীন পিতৃপু রুষদের কাছ
থেকে এসেছে। আর ত�োমরা বিশ্রামবারেও শিশুদের সু ন্নত করে থাক�ো। ম�োশির বিধিব্যবস্থা যেন লঙ্ঘন করা না হয়, এই যু ক্তিতে বিশ্রামবারেও যদি ক�োন মানু ষের সু ন্নত করা
চলে, তাহলে আমি বিশ্রামবারে একটা মানু ষকে সম্পূর্ণ সু স্থ করেছি বলে ত�োমরা আমার
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ওপর এত ক্রু দ্ধ হয়েছ কেন? বাহ্যিকভাবে ক�োন কিছু দেখেই তার বিচার কর�ো না। যা
সঠিক সেই হিসাবেই ন্যায় বিচার কর।”145
4.28 যীশুই মসীহ কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে ল�োকেদের বিস্ময়
তখন জেরুশালেমের ল�োকেদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, “এই ল�োককেই না ইহুদী
নেতারা হত্যা করতে চাইছে? কিন্তু দেখ! এ ত�ো প্রকাশ্যেই শিক্ষা দিচ্ছে; কিন্তু তারা ত�ো
এঁকে কিছু ই বলছে না। এটা কি হতে পারে যে নেতারা সত্যিই জানে যে, ইনি সেই খ্রীষ্ট?
আমরা জানি ইনি ক�োথা থেকে এসেছেন; কিন্তু মশীহ যখন আসবেন তখন কেউ জানবে
না তিনি ক�োথা থেকে এসেছেন।”
তখন যীশু মন্দিরে শিক্ষা দিতে দিতে বেশ চেঁ চিয়ে বললেন, “ত�োমরা আমায় জান,
আর আমি ক�োথা থেকে এসেছি তাও ত�োমরা জান। তবু বলছি, আমি নিজের থেকে
আসি নি, তবে যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তিনি সত্য; আর ত�োমরা তাঁকে জান না। কিন্তু
আমি তাঁকে জানি, কারণ তিনি আমায় পাঠিয়েছেন। আমি তাঁরই কাছ থেকে এসেছি।”
তখন তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। তবু কেউ তাঁর গায়ে হাত
দিতে সাহস করল না, কারণ তখনও তার সময় আসে নি। কিন্তু সেই জনতার মধ্যে
থেকে অনেকেই তাঁর ওপর বিশ্বাস করল; আর বলল, “মশীহ এসে কি তাঁর চেয়েও
বেশী অল�ৌকিক চিহ্ন করবেন?”
ফরীশীরা শুনল যে সাধারণ ল�োক যীশুর বিষয়ে চুপি চুপি এইসব আল�োচনা করছে।
তখন প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা যীশুকে ধরে আনবার জন্য মন্দিরের কয়েকজন
পদাতিককে পাঠাল। তখন যীশু বললেন, “আমি আর অল্প কিছু কাল ত�োমাদের সঙ্গে
আছি; তারপর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে ফিরে যাব। ত�োমরা আমার খ�োঁ জ
করবে, কিন্তু আমার খ�োঁ জ পাবে না, কারণ আমি যেখানে থাকব ত�োমরা সেখানে
আসতে পার�ো না।”
ইহুদী নেতারা তখন পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, “সে এমন ক�োথায় যাবে যে
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আমরা ওকে খুঁ জলেও পাব না? গ্রীকদের শহরে যে সব ইহুদীরা বসবাস করছে, ও কি
তাদের কাছে যাবে আর সেখানে গিয়ে গ্রীকদের কাছে শিক্ষা দেবে? নিশ্চয়ই নয়। ও
যে কথা বলল তার মানে কি যে, ‘ত�োমরা আমার খ�োঁ জ করবে কিন্তু আমায় পাবে না?’
আর ‘আমি যেখানে যাব, ত�োমরা সেখানে আসতে পার না?’”
পর্বের শেষ দিন, যে দিনটি বিশেষ দিন, সেই দিন যীশু উঠে দাঁড়িয়ে চেঁ চিয়ে
বললেন, “কার�োর যদি পিপাসা পেয়ে থাকে তবে সে আমার কাছে এসে পান করুক।
শাস্ত্রে এ কথা বলে, যে আমার ওপর বিশ্বাস করে তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের
নদী বইবে।” যীশু পবিত্র আত্মা সম্পর্কে এই কথা বললেন, সেই পবিত্র আত্মা তখনও
দেওয়া হয় নি, কারণ যীশু তখনও মহিমান্বিত হন নি; কিন্তু পরে যারা যীশুকে বিশ্বাস
করে তারা সেই আত্মা পাবে।
সমবেত জনতা যখন এই কথা শুনল তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, “ইনি
সত্যিই সেই ভাববাদী।”
অন্যরা বলল, “ইনি মশীহ (খ্রীষ্ট)।”
এ সত্ত্বেও কেউ কেউ বলল, “খ্রীষ্ট গালীলী থেকে আসবেন না। শাস্ত্রে কি একথা
লেখা নেই যে খ্রীষ্টকে দায়ূদের বংশধর হতে হবে; আর দায়ূদ যে বৈৎলেহম শহরে
থাকতেন, তিনি সেখান থেকে আসবেন?” তাঁর জন্য এইভাবে ল�োকদের মধ্যে
মতভেদের সৃ ষ্টি হল। কেউ কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইল; কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে
হাত দিতে সাহস করল না।146
4.29 কয়েকজন ইহূ দী নেতার যীশুকে অবিশ্বাস
তখন মন্দিরের সেই পদাতিকরা, প্রধান যাজক ও ফরীশীদের কাছে ফিরে গেল। তাঁরা
মন্দিরের সেই পদাতিককে জিজ্ঞেস করলেন, “ত�োমরা তাঁকে ধরে আনলে না কেন?”
পদাতিকরা বলল, “উনি যে সব কথা বলছিলেন ক�োন মানু ষ কখনও সেই ধরণের
কথা বলেনি!”
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তখন ফরীশীরা বললেন, “তাহলে ত�োমরাও কি ঠকে গেলে? ফরীশী বা নেতাদের
মধ্যে এমন কেউ কি ছিলেন যিনি তাঁর ওপর বিশ্বাস করেছেন? কিন্তু এইসব ল�োকেরা
বিধি-ব্যবস্থার কিছু ই জানে না। তারা অভিশপ্ত এবং ঈশ্বরের কৃপা থেকে বঞ্চিত।”
তখন এই নেতাদের একজন নীকদীম, যিনি ফরীশীদের মধ্যে একজন, তাঁদের বললেন,
তিনিই আগে একবার যীশুর কাছে গিয়েছিলেন। ক�োন ব্যক্তির কথা না শুনে আমরা
আমাদের বিধি-ব্যবস্থায় তার বিচার করতে পারি না। সে কি করেছে তা না জেনে আমরা
তার বিচার করতে পারি না।
এর উত্তরে তারা তাকে বলল, “তুমি নিশ্চয়ই গালীলী থেকে আস�ো নি, তাই না?
শাস্ত্র পড়ে দেখ�ো তাহলে জানবে যে গালীলী থেকে ক�োন ভাববাদীর আবির্ভাব হয়
নি।”147
4.30 ব্যভিচার কর্মে লিপ্ত ধৃ ত একজন স্ত্রী
এরপর ইহুদী নেতারা সেখান থেকে যে যার বাড়ি চলে গেলেন।
এরপর যীশু সেখান থেকে জৈতুন পর্বতমালায় চলে গেলেন। খু ব ভ�োরে তিনি আবার
মন্দিরে ফিরে গেলে ল�োকেরা আবার তাঁর কাছে এসে জড়ো হল, তখন তিনি সেখানে
বসে তাদের কাছে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন।
সেই সময় ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা, ব্যভিচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এমন
একজন স্ত্রীল�োককে তাঁর কাছে নিয়ে এল। তারা সেই স্ত্রীল�োককে তাদের মাঝখানে
দাঁড় করিয়ে যীশুকে বলল, “গুরু, এই স্ত্রীল�োকটি ব্যভিচার করার সময় হাতে নাতেই
ধরা পড়েছে। বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে ম�োশি আমাদের বলছেন, এই ধরণের স্ত্রীল�োককে যেন
আমরা পাথর ছুঁ ড়ে মেরে ফেলি। এখন আপনি এবিষয়ে কি বলবেন?”
তাঁকে পরীক্ষা করার ছলেই তারা একথা বলছিল, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে ক�োন অভিয�োগ
তারা খুঁ জে পায়। কিন্তু যীশু হেঁট হয়ে মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে লিখতে লাগলেন। ইহুদী
নেতারা যখন বার বার তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, তখন তিনি স�োজা হয়ে বসলেন
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এবং বললেন, “ত�োমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সেই প্রথম একে পাথর মারুক।” এরপর তিনি
আবার হেঁট হয়ে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন।
তারা ঐ কথা শ�োনার পর বু ড়ো ল�োক থেকে শুরু করে সকলে এক এক করে সেখান
থেকে চলে গেল। কেবল যীশু সেখানে একা থাকলেন আর সেই স্ত্রীল�োকটি মাঝখানে
দাঁড়িয়ে ছিল। তখন যীশু মাথা তুলে সেই স্ত্রীল�োকটিকে বললেন, “হে নারী, তারা সব
ক�োথায়? কেউ কি ত�োমায় দ�োষী সাব্যস্ত করল না?”
স্ত্রীল�োকটি উত্তর দিল, “কেউ করে নি, মহাশয়।”
তখন যীশু বললেন, “আমিও ত�োমায় দ�োষী করছি না, যাও এখন থেকে আর পাপ
ক�োর�ো না।”148
4.31 যীশুই জগতের জ্যোতি
এরপর যীশু আবার ল�োকদের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন এবং বললেন, “আমিই
জগতের আল�ো। যে কেউ আমার অনু সারী হয় সে কখনও অন্ধকারে থাকবে না কিন্তু
এমন আল�ো পাবে যা জীবন দেয়।”
তখন ফরীশীরা তাঁকে বলল, “তুমি নিজেই নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছ। ত�োমার সাক্ষ্য
গ্রাহ্য হবে না।”
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি যদি নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই, তবু আমার
সাক্ষ্য সত্য, কারণ আমি জানি আমি ক�োথা থেকে এসেছি, আর ক�োথায় বা যাচ্ছি; কিন্তু
আমি ক�োথা থেকে এসেছি বা ক�োথায় যাচ্ছি তা ত�োমরা জান�ো না। মানু ষের বিচারব�োধের
মাপকাঠিতে ত�োমরা আমার বিচার করছ। আমি কার�ো বিচার করি না। কিন্তু আমি যদি বিচার
করি, তবে আমার বিচার সত্য, কারণ আমি একা নই। পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন
তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। ত�োমাদের নিয়মে লেখা আছে, যখন দুই ব্যক্তি একই সাক্ষ্য
দেয় তখন তা সত্যি। আমি নিজেই নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিই। আর পিতা, যিনি আমায়
পাঠিয়েছেন তিনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।”
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তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “ত�োমার পিতা ক�োথায়?”
যীশু বললেন, “ত�োমরা না জান�ো আমাকে, না জান�ো আমার পিতাকে। ত�োমরা যদি
আমাকে জানতে, তবে আমার পিতাকেও জানতে।” মন্দিরের দানের বাক্সের কাছে
দাঁড়িয়ে শিক্ষা দেবার সময় যীশু এইসব কথা বললেন। কিন্তু কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করল
না, কারণ তখনও তাঁর নিরূপিত সময় আসে নি।
তিনি তাদের আর একবার বললেন, “আমি যাচ্ছি, আর ত�োমরা আমার খ�োঁ জ করবে; কিন্তু
ত�োমরা ত�োমাদের পাপেই মরবে। আমি যেখানে যাচ্ছি ত�োমরা সেখানে আসতে পারবে না।”
তখন ইহুদীরা বলছিল, “তিনি কি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন? কেন তিনি বললেন,
‘আমি যেখানে যাচ্ছি ত�োমরা সেখানে আসতে পারবে না’?”
যীশু তাদের বললেন, “ত�োমরা এই নিম্নল�োকের আর আমি উর্দ্ধ ল�োকের। ত�োমরা
এজগতের, আমি এ জগতের নই। তাই আমি ত�োমাদের বলছি, ত�োমরা ত�োমাদের
পাপেই মরবে। ত�োমরা যদি বিশ্বাস না কর যে আমিই তিনি, তবে ত�োমরা ত�োমাদের
পাপের জন্যই মরবে।”
তখন তারা জিজ্ঞেস করল, “তুমি কে?”
যীশু তাদের বললেন, “আমি যা, তা ত�ো শুরু থেকেই ত�োমাদের বলে আসছি।
ত�োমাদের বিষয়ে বলার ও বিচার করার অনেক কিছু ই আমার আছে। যা হ�োক্, যিনি
আমায় পাঠিয়েছেন তিনি সত্য। আর আমি তাঁর কাছ থেকে যা কিছু শুনি, পৃ থিবীর মানু ষের
কাছে তাই বলি।”
তারা বু ঝতে পারে নি যে, তিনি তাদের কাছে পিতার বিষয়ে বলছেন। তখন যীশু
তাদের বললেন, “যখন ত�োমরা মানবপু ত্রকে উঁচুতে তুলবে, তখন জানবে যে আমিই
তিনি এবং আমি নিজের থেকে কিছু ই করি না। পিতা যেমন আমায় শিখিয়েছেন, আমি
সেরকমই বলছি। আর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে
একা ফেলে রাখেন নি, কারণ আমি সব সময় সন্তোষজনক কাজই করি।” যীশু যখন
এইসব কথা বললেন তখন অনেকেরই তাঁর ওপর বিশ্বাস হল।149
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4.32 আব্রাহামের বংশ
ইহুদীদের মধ্যে যাঁরা তাঁর ওপর বিশ্বাস করল, তাদের উদ্দেশ্যে যীশু বললেন,
“ত�োমরা যদি সকলে আমার শিক্ষা মান্য করে চল তবে ত�োমরা সকলেই আমার প্রকৃত
শিষ্য। ত�োমরা সত্যকে জানবে, আর সেই সত্য ত�োমাদের স্বাধীন করবে।”
তারা তাঁকে বলল, “আমরা অব্রাহামের বংশধর। আর আমরা কখনও কার�োর দাসে
পরিণত হই নি। আপনি কিভাবে বলছেন যে আমাদের স্বাধীন করা হবে?”
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি-যে ক্রমাগত পাপ
করে চলে, সে পাপের দাস। ক�োন দাস পরিবারের স্থায়ী সদস্য হয়ে থাকতে পারে না;
কিন্তু পু ত্র পরিবারে চিরকাল থাকে। তাই পু ত্র যদি ত�োমাদের স্বাধীন করে, তবে ত�োমরা
প্রকৃতই স্বাধীন হবে। আমি জানি ত�োমরা অব্রাহামের বংশধর; কিন্তু ত�োমরা আমাকে হত্যা
করার চেষ্টা করছ, কারণ ত�োমরা আমার শিক্ষাগ্রহণ কর�ো না। আমি আমার পিতার কাছে
যা দেখেছি সেই বিষয়েই বলে থাকি, আর ত�োমরা ত�োমাদের পিতার কাছ থেকে যা যা
শুনেছ তাই ত�ো করে থাক।”
এর জবাবে তারা তাঁকে বলল, “আমাদের পিতা অব্রাহাম।”
যীশু তাদের বললেন, “ত�োমরা যদি অব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে অব্রাহাম যা
করেছেন ত�োমরাও তাই করতে; কিন্তু এখন ত�োমরা আমায় হত্যা করতে চাইছ। আমি
সেই ল�োক যে ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য শুনেছি এবং ত�োমাদের তা বলেছি। অব্রাহাম ত�ো
এরকম কাজ করেন নি। ত�োমাদের পিতা যে কাজ করে, ত�োমরা তাই কর�ো।”
তখন তারা তাঁকে বলল, “আমরা জারজ সন্তান নই। ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের একমাত্র
পিতা।”150
4.33 শয়তানের বংশ
যীশু তাদের বললেন, “ঈশ্বর যদি ত�োমাদের পিতা হতেন, তাহলে ত�োমরা আমায়
ভালবাসতে, কারণ আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি আর এখন ত�োমাদের মাঝে এখানে
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আছি। আমি নিজে থেকে আসিনি, ঈশ্বর আমায় পাঠিয়েছেন। আমি যা বলি, ত�োমরা তা
বু ঝতে পার�ো না, কারণ ত�োমরা আমার কথা গ্রহণ কর�ো না। দিয়াবল ত�োমাদের পিতা
এবং ত�োমরা তার পু ত্র। ত�োমরা ত�োমাদের পিতার ইচ্ছাই পূ র্ণ করতে চাও। দিয়াবল শুরু
থেকেই খু নী; আর সত্যের পক্ষে সে কখনও দাঁড়ায় নি, কারণ তার মধ্যে ত�ো সত্যের
লেশমাত্র নেই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্য থেকে তা
বেরিয়ে আসে, কারণ সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার পিতা।
“আমি সত্য বলি বলে ত�োমরা আমায় বিশ্বাস কর�ো না। ত�োমাদের মধ্যে কে আমাকে
পাপী বলে দ�োষী করতে পারে? আমি যখন সত্য বলছি তখন ত�োমরা কেন বিশ্বাস করছ
না? যে ঈশ্বরের ল�োক, সে ঈশ্বরের কথা শ�োনে। আর এই কারণেই ত�োমরা শুনতে চাও
না, কারণ ত�োমরা ঈশ্বরের নও।”151
4.34 নিজের ও আব্রাহামের সম্পর্কে যীশুর কথন
এর উত্তরে ইহুদীরা বলল, “আমরা কি ঠিক বলিনি যে তুমি একজন শমরীয়, আর
ত�োমার মধ্যে এক ভূত রয়েছে?”
যীশু জবাব দিলেন, “দেখ, আমায় ভূতে গ্রাস করে নি, বরং আমি আমার পিতাকে
সম্মান করি। কিন্তু ত�োমরা আমার অসম্মান করেছ। আমি নিজের জন্য সম্মান চাইছি না।
একজন আছেন যিনি আমার জন্য সম্মান চান, তিনিই বিচার করেন। আমি ত�োমাদের সত্যি
বলছি, কেউ যদি আমার শিক্ষা অনু সারে চলে, সে কখনও মরবে না।”
ইহুদীরা তাঁকে বলল, “এখন আমরা বু ঝেছি যে ত�োমায় ভূতে গ্রাস করেছে। অব্রাহাম ও
ভাববাদীরা মারা গেছে আর তুমি বলছ, ‘যদি কেউ আমার শিক্ষা অনুসারে চলে, তবে সে
মৃ ত্যুর আস্বাদ পাবে না।’ তুমি কি মনে কর যে তুমি আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহামের চেয়ে
মহান? অব্রাহাম মারা গেছেন, আর ভাববাদীরাও মারা গেছেন। তুমি নিজেকে কি মনে করছ?”
এর উত্তরে যীশু বললেন, “আমি যদি নিজেকে সম্মানিত করি তবে সেই সম্মানের
ক�োন মূ ল্য নেই। যিনি আমায় সম্মানিত করেন তিনি আমাদের পিতা, যাঁর সম্পর্কে ত�োমরা

110

ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার ব

বল, তিনি আমাদের ঈশ্বর। আর ত�োমরা তাঁকে জান�ো না, কিন্তু আমি তাঁকে জানি। আমি
যদি বলি যে আমি তাঁকে জানি না, তাহলে আমি ত�োমাদেরই মত�ো মিথ্যাবাদী হয়ে
যাব�ো। কিন্তু আমি তাঁকে অবশ্যই জানি, আর তিনি যা কিছু বলেন আমি সে সকল পালন
করি। ত�োমাদের পিতৃপু রুষ অব্রাহাম আমার আগমনের দিন দেখতে পাবেন বলে খু শী
হয়েছিলেন। তিনি সেই দিন দেখে খু শী হয়েছিলেন।”
তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, “ত�োমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয়নি আর তুমি বলছ
যে তুমি অব্রাহামকে দেখেছ!”
যীশু তাদের বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি। অব্রাহামের জন্মের আগে
থেকেই আমি আছি।” তখন তারা তাঁকে পাথর ছুঁ ড়ে মারবার জন্য পাথর তুলে নিল; কিন্তু
যীশু নিজেকে লু কিয়ে ফেললেন ও মন্দির চত্বর ছেড়ে চলে গেলেন।152
4.35 একটি জন্মগত অন্ধকে যীশুর আর�োগ্যদান
যীশু পথে হাঁটছিলেন, সেই সময় তিনি একজন ল�োককে দেখতে পেলেন যে জন্ম
থেকেই অন্ধ। যীশুর অনু গামীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “গুরু, কার পাপে এ অন্ধ হয়ে
জন্মেছে? এর পাপে অথবা এর বাবা-মার পাপে?”
যীশু বললেন, “এই ল�োকটির বা এর বাবা-মার পাপের জন্য যে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে
তা নয়, বরং এই ব্যক্তি অন্ধ হয়ে জন্মেছে যাতে আমি যখন তাকে সু স্থ করি, তখন ল�োকে
ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ দেখতে পায়। যতক্ষণ দিন আছে ততক্ষণ যিনি আমায় পাঠিয়েছেন
তাঁর কাজ আমাদের করে যেতে হবে। যখন রাত আসবে তখন আর কেউ কাজ করতে
পারবে না। আমি যতক্ষণ এই জগতে আছি, আমিই এই জগতের আল�ো।”
এই কথা বলার পর তিনি মাটিতে থু তু ফেললেন। আর মু খের সেই লালা দিয়ে মণ্ড
তৈরী করে, তা অন্ধ ল�োকটির চ�োখে লাগিয়ে দিলেন। এরপর যীশু সেই অন্ধ ল�োকটিকে
বললেন, “শীল�োহ সর�োবরে গিয়ে ধু য়ে ফেল।” (শীল�োহ অনু বাদ করলে এই নামের অর্থ
“প্রেরিত।”) তখন সে গিয়ে ধু য়ে ফেলল আর দৃষ্টিশক্তি লাভ করে ফিরে এল।
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তখন সেই ল�োকটির প্রতিবেশীরা ও যারা তাকে ভিক্ষা করতে দেখত তারা বলল, “এ
কি সেই ল�োক নয় যে বসে বসে ভিক্ষা করত?”
কেউ কেউ বলল, “হ্যাঁ , সেই ত�ো।” আবার অন্যরা বলল, “না, এই ল�োকটা তারই
মত�ো দেখতে।”
কিন্তু সে বলল, “আমি সেই একই ল�োক।”
তখন তারা তাকে বলল, “তুমি কি করে দৃষ্টিশক্তি লাভ করলে?”
সে এর উত্তরে বলল, “যীশু নামের ল�োকটি মণ্ড তৈরী করে, আমার চ�োখে তা লাগিয়ে
দিলেন, আর বললেন শীল�োহ সর�োবরে যাও ও ত�োমার চ�োখ ধু য়ে ফেল। তখন আমি
গেলাম ও ধু য়ে ফেললাম আর তখনই দৃষ্টিশক্তি লাভ করলাম।”
তারা তাকে বলল, “সেই যীশু ক�োথায়?”
সে বলল, “আমি জানি না।”153
4.36 কয়েকজন ধর্মীয় নেতার যীশুকে প্রশ্ন
যে ল�োকটি আগে অন্ধ ছিল তাকে তারা ফরীশীদের কাছে নিয়ে গেল। যে দিন যীশু মণ্ড তৈরী
করে ঐ ল�োকটির চ�োখে লাগিয়ে তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন, সে দিনটি ছিল বিশ্রামবার।
তাই ফরীশীরা আবার তাকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কিভাবে ত�োমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলে?”
ল�োকটি উত্তর দিল, “তিনি মণ্ড তৈরী করে আমার চ�োখে লাগিয়ে দিলেন, আমি চ�োখ
ধু য়ে ফেলবার পর দেখতে পেলাম।”
ফরীশীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, “এই ল�োক ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে নি, কারণ
এ বিশ্রামবারের নিয়ম মানে না।”
আবার অন্যরা বলল, “একজন পাপী কিভাবে এইসব অল�ৌকিক কাজ করতে পারে?”
তাই এই নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল।
এরপর ইহুদী নেতারা অন্ধ ল�োকটিকে আবার জিজ্ঞেস করল, “যে ল�োকটি ত�োমার
দৃষ্টিশক্তি দিয়েছে, তার বিষয়ে তুমি কি বল?”
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ল�োকটি বলল, “তিনি একজন ভাববাদী।”
ল�োকটির বাবা-মাকে না ডাকা পর্যন্ত ইহুদীরা বিশ্বাস করতে চাইল না যে, সে অন্ধ
ছিল আর এখন দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। তারা তার বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করল, “এই কি
ত�োমাদের সেই ছেলে যার বিষয়ে ত�োমরা বলে থাক যে, সে অন্ধ হয়ে জন্মেছে? তাহলে
এ কিভাবে এখন দেখতে পাচ্ছে?”
এর উত্তরে তার বাবা-মা বলল, “আমরা জানি এ আমাদের ছেলে, আর এ অন্ধ হয়েই
জন্মেছিল। কিন্তু এখন কিভাবে দেখতে পাচ্ছে আমরা জানি না, আর এও জানি না যে কে
একে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছে। একেই জিজ্ঞেস করুন! এর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, নিজের বিষয়
নিজে ভাল�োই বলতে পারবে।” ইহুদী নেতাদের ভয়ে, তার বাবা-মা এই কথা বলল।
কারণ ইহুদী নেতারা আগেই স্থির করেছিল যে কেউ যদি যীশুকে মশীহ বলে স্বীকার করে,
তবে সে প্রার্থনা সভা থেকে বিতাড়িত হবে। এ জন্যই তার বাবা-মা বলেছিল, “এর যথেষ্ট
বয়স হয়েছে, আপনারা একেই জিজ্ঞেস করুন।”
তাই যে অন্ধ ছিল, ইহুদী নেতারা তাকে দ্বিতীয় বার ডেকে বলল, “ঈশ্বরকে মহিমা
প্রদান কর। সত্য বল, আমরা জানি ঐ ল�োকটা পাপী।”
তখন যে অন্ধ ছিল সে বলল, “তিনি পাপী কি না তা আমি জানি না। আমি কেবল একটা
বিষয় জানি, যে আমি অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি।”
তখন ইহুদী নেতারা তাকে বলল, “সে ত�োমাকে কি করেছিল? সে কিভাবে ত�োমাকে
দৃষ্টিশক্তি দিল?”
সে তাদের বলল, “আমি আগেই ত�োমাদের বলেছি, কিন্তু ত�োমরা আমার কথা শ�োন
নি। তবে আবার কেন শুনতে চাইছ? ত�োমরাও কি তাঁর শিষ্য হতে চাও?”
তখন তারা তাকে তাচ্ছিল্য করে বলল, “তুই তার শিষ্য, কিন্তু আমরা ম�োশির শিষ্য।
আমরা জানি ঈশ্বর ম�োশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন, কিন্তু এই ল�োকটা ক�োথা থেকে
এসেছে তা আমরা জানি না।”
এর জবাবে ল�োকটি তাদের বলল, “কি আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি ক�োথা থেকে
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এসেছেন তা আপনারা জানেন না অথচ তিনি আমায় দৃষ্টিশক্তি দান করলেন। আমরা জানি
যে ঈশ্বর পাপীদের কথা শ�োনেন না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কথা শ�োনেন, যে ঈশ্বরের উপাসনা
করে এবং ঈশ্বর যা চান তাই করে। একজন জন্মান্ধকে কেউ যে দৃষ্টিশক্তি দান করেছে,
একথা কেউ ক�োন দিন শ�োনে নি। ঐ মানু ষটি যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে না আসতেন তবে
তিনি কিছু ই করতে পারতেন না।”
এর উত্তরে তারা তাকে বলল, “তুই ত�ো পাপেই জন্মেছিস! আর তুই কিনা আমাদের
শিক্ষা দিতে চাইছিস?” তারপর তারা তাকে তাড়িয়ে দিল।154
4.37 আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব
যীশু শুনতে পেলেন যে ইহুদী নেতারা তাকে সমাজ-গৃ হ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন
যীশু তার দেখা পেয়ে তাকে বললেন, “তুমি কি মানবপু ত্রের ওপর বিশ্বাস কর?”
সে উত্তর দিল, “মহাশয়, তিনি কে? আমায় বলু ন, আমি যেন তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি।”
যীশু তাকে বললেন, “তুমি তাঁকে দেখেছ আর তিনিই এখন ত�োমার সঙ্গে কথা বলছেন।”
তখন সে বলল, “প্রভু, আমি বিশ্বাস করছি।” এবং সে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে
উপাসনা করল।
যীশু বললেন, “বিচার করতে আমি এ জগতে এসেছি। আমি এসেছি যাতে যারা
দেখতে পায় না তারা দেখতে পায়, আর যারা দেখতে পায় তারা যেন অন্ধে পরিণত হয়।”
ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন যারা যীশুর সঙ্গে ছিল, তারা একথা শুনে তাঁকে বলল,
“নিশ্চয়ই আপনি বলতে চান নি যে আমরাও অন্ধ?”
যীশু তাদের বললেন, “ত�োমরা যদি অন্ধ হতে তাহলে ত�োমাদের ক�োন পাপই হত
না। কিন্তু ত�োমরা এখন বলছ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই ত�োমাদের পাপ রয়ে গেছে।”155
4.38 মেষপালক এবং তার মেষের পাল
যীশু বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি; যদি কেউ সদর দরজা দিয়ে মেষ খ�োঁ য়াড়ে
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না ঢ�োকে এবং তার পরিবর্তে অন্য ক�োন ভাবে টপকে ঢ�োকে, তবে সে একজন চ�োর
বা ডাকাত; কিন্তু যে ব্যক্তি দরজা দিয়ে ঢ�োকে সে মেষপালক। দার�োয়ান তাকে দরজা
খু লে দেয়, আর মেষরা তার কন্ঠস্বর শ�োনে। সে তার নিজের মেষগুলিকে নাম ধরে ডাকে
আর তাদের বাইরে নিয়ে যায়। সে যখন তার নিজের সব মেষদের বার করে নেয়, তখন
সে তাদের আগে আগে চলে, আর মেষরা তার পেছনে পেছনে চলতে থাকে, কারণ
তারা তার কন্ঠস্বর চেনে। কিন্তু মেষরা যাকে জানে না এমন ল�োকের পেছনে যাবে না,
বরং তারা তার থেকে দূরে পালিয়ে যাবে, কারণ তারা অচেনা ল�োকের কন্ঠস্বর চেনে না।”
যীশু তাদের এই দৃষ্টান্তটি বললেন; কিন্তু তিনি যে কি বলতে চাইছেন তা তারা বু ঝতে
পারল না।
তখন যীশু আবার তাদের বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি; আমি মেষদের
জন্য খ�োঁ য়াড়ের দরজা স্বরূপ। যারা আমার আগে এসেছে তারা সব চ�োর ডাকাত, কিন্তু
মেষরা তাদের ডাক শ�োনে নি। আমিই দরজা। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ঢ�োকে তবে
সে রক্ষা পাবে। সে ভেতরে আসবে এবং বাইরে গেলে তার চারণভূমি পাবে। চ�োর কেবল
চুরি, খু ন ও ধ্বংস করতে আসে। আমি এসেছি, যাতে ল�োকেরা জীবন লাভ করে, আর
যেন তা পরিপূ র্ণ ভাবেই লাভ করে।
“আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম পালক মেষদের জন্য তার জীবন সমর্পণ করে।
ক�োন বেতনভূক কর্মচারী প্রকৃত মেষপালক নয়। মেষরা তার নিজের নয়, তাই সে
যখন নেকড়ে বাঘ আসতে দেখে তখন মেষদের ফেলে রেখে পালায়। আর নেকড়ে
বাঘ তাদের আক্রমণ করে এবং তারা ছড়িয়ে পড়ে। বেতনভূক কর্মচারী পালায়, কারণ
বেতনের বিনিময়ে সে কাজ করে, মেষদের জন্য তার ক�োন চিন্তাই নেই।
“আমিই উত্তম পালক। আমি আমার মেষদের জানি আর আমার মেষরা আমায় জানে।
ঠিক যেমন আমার পিতা আমাকে জানেন, আমিও আমার পিতাকে জানি; আর আমি
মেষদের জন্য আমার জীবন সঁ পে দিই। আমার এমন আর�ো অনেক মেষ আছে যারা এই
খ�োঁ য়াড়ের নয়। আমি অবশ্যই তাদেরও আনব, তারাও আমার কথা শুনবে আর তারা

ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার ব

115

তখন সকলে এক পাল হবে আর তাদের পালকও হবেন একজন। এই কারণেই পিতা
আমায় ভালবাসেন, কারণ আমি আমার প্রাণ দান করি যেন আবার তা পেতে পারি। কেউ
আমার কাছ থেকে তা হরণ করে নিতে পারবে না, বরং আমি তা স্ব-ইচ্ছাতেই করছি।
এটা দান করার অধিকার আমার আছে এবং আবার তা ফিরে পাওয়ার অধিকারও আমার
আছে। আমার পিতার কাছ থেকেই আমি এইসব শুনেছি।”
এইসব কথার কারণে জনগণের মধ্যে এ নিয়ে মতবির�োধ হল। তাদের মধ্যে অনেকে
বলল, “ওকে ভূতে পেয়েছে, ও পাগল। ওর কথা কেন শুনছ?”
আবার অন্যরা বলল, “যাদের ভূতে পায় তারা ত�ো এমন কথা বলে না। ভূত নিশ্চয়ই
অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করতে পারে না, পারে কি?”156
4.39 যীশুর সঙ্গে পথে
যীশুর স্বর্গে যাবার সময় হয়ে এলে তিনি স্থির চিত্তে জেরুশালেমের দিকে এগিয়ে
চললেন। তিনি তাঁর প�ৌঁছাবার আগেই সেখানে কিছু বার্ত বাহক পাঠালেন। তাঁরা গিয়ে
শমরীয়দের এক গ্রামে উঠলেন, যেন যীশুর জন্য সব কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু
যীশু জেরুশালেমে যাবেন বলে স্থির করায় শমরীয়রা তাঁকে গ্রহণ করল না। যীশুর অনু গামী
যাক�োব ও য�োহন এই দেখে বললেন, “প্রভু, আপনি কি চান যে এদের ধ্বংস করার জন্য
আমরা আকাশ থেকে আগুন নামিয়ে আনি?”
কিন্তু যীশু ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের ধমক দিলেন। তখন তাঁরা অন্য গ্রামে গেলেন।
তাঁরা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় একজন ল�োক যীশুকে বলল, “আপনি
যেখানেই যান না কেন আমিও আপনার সঙ্গে যাব।”
যীশু তাকে বললেন, “শেয়ালের গর্ত আছে, আকাশের পাখিদেরও বাসা আছে, কিন্তু
মানবপু ত্রের ক�োথাও মাথা রাখার ঠাঁই নেই।”
আর একজনকে তিনি বললেন, “আমায় অনু সরণ কর।”
কিন্তু সেই ল�োকটি বলল, “আগে গিয়ে আমার বাবাকে কবর দিয়ে আসতে দিন।”
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কিন্তু যীশু তাকে বললেন, “মৃ তরাই তাদের মৃ তদের কবর দেবে। তুমি গিয়ে বরং
ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় ঘ�োষণা কর।”
আর একজন ল�োক বলল, “প্রভু, আমি আপনার অনু সারী হব: কিন্তু প্রথমে আমার
বাড়ির সকলকে বিদায় জানিয়ে আসতে দিন।”
কিন্তু যীশু তাকে বললেন, “লাঙ্গলে হাত রেখে যে পেছন ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের
রাজ্যের য�োগ্য নয়।”157
4.40 বাহাত্তর জন অনু গামীকে যীশুর প্রচারে পাঠান�ো
এরপর প্রভু আরও বাহাত্তর জন ল�োককে মন�োনীত করলেন। তিনি নিজে যে সমস্ত নগরে
ও যে সমস্ত জায়গায় যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সেই সব জায়গায় তাঁদের দুজন দুজন
করে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, “শস্য প্রচুর হয়েছে, কিন্তু তা কাটার জন্য
মজু রের সংখ্যা অল্প, তাই শস্যের যিনি মালিক তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি তাঁর
ফসল কাটার জন্য মজু র পাঠান।
“যাও! আর মনে রেখ�ো, নেকড়ে বাঘের মধ্যে ভেড়ার মত�োই আমি ত�োমাদের
পাঠাচ্ছি। ত�োমরা টাকার বটুযা, থলি বা জু ত�ো সঙ্গে নিও না এবং পথের মধ্যে কাউকে
শুভেচ্ছা জানিও না। যে বাড়িতে ত�োমরা প্রবেশ করবে সেখানে প্রথমে বলবে, ‘এই গৃ হে
শান্তি হ�োক্!’ সেখানে যদি শান্তির পাত্র কেউ থাকে, তবে ত�োমাদের শান্তি তার সহবর্তী
হবে। কিন্তু যদি সেরকম কেউ না থাকে, তাহলে ত�োমাদের শান্তি ত�োমাদের কাছে ফিরে
আসবে। যে বাড়িতে যাবে সেখানেই থেক�ো, আর তারা যা খেতে দেয় তাই খেও, কারণ
যে কাজ করে সে বেতন পাবার য�োগ্য। এ বাড়ি সে বাড়ি করে ঘু রে বেড়িও না।
“ত�োমরা যখন ক�োন নগরে প্রবেশ করবে তখন সেই নগরের ল�োকেরা যদি ত�োমাদের
স্বাগত জানায়, তবে সেখানকার ল�োকেরা ত�োমাদের সামনে যা কিছু ধরে, তা খেও। সেই
নগরের র�োগীদের সু স্থ কর�ো ও সেখানকার ল�োকদের বল�ো, ‘ঈশ্বরের রাজ্য ত�োমাদের
কাছে এসে পড়েছে।’
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“ত�োমরা ক�োন নগরে প্রবেশ করলে যদি সেই নগরের ল�োকেরা ত�োমাদের স্বাগত না
জানায়, তবে সেখানকার রাস্তায় বেরিয়ে এসে ত�োমরা বল�ো, ‘এমনকি ত�োমাদের নগরের
যে ধূ ল�ো আমাদের পায়ে লেগেছে তা আমরা ত�োমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে ফেললাম; তবে
একথা জেনে রেখ�ো যে ঈশ্বরের রাজ্য ত�োমাদের কাছে এসে গেছে।’ আমি ত�োমাদের
বলছি, সেই দিন এই নগরের থেকে সদ�োমের ল�োকদের অবস্থা অনেক বেশী সহনীয় হবে।
“ক�োরাসীন ধিক্ ত�োমাকে! বৈৎসৈদা ধিক্ ত�োমাকে! ত�োমাদের মধ্যে যে সব অল�ৌকিক
কাজ করা হয়েছে তা যদি স�োর ও সীদ�োনে করা হত, তবে সেখানকার ল�োকেরা অনেক
আগেই চটের বস্ত্র পরে মাথায় ভস্ম ছিটিয়ে অনু তাপ করতে বসত। যাইহ�োক্, বিচারের দিনে
স�োর ও সীদ�োনের অবস্থা বরং ত�োমাদের চেয়ে অনেক সহনীয় হবে। তুমি কফরনাহূ ম!
তুমি কি স্বর্গ পর্যন্ত উন্নীত হবে? না! ত�োমাকে নরক পর্যন্ত নামান�ো হবে!
“যারা ত�োমাদের কথা শ�োনে, তারা আমারই কথা শ�োনে; আর যারা ত�োমাদের অগ্রাহ্য
করে, তারা আমাকেই অগ্রাহ্য করে। যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে, তারা যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন তাঁকেই অগ্রাহ্য করে।”
এরপর সেই বাহাত্তরজন আনন্দের সঙ্গে ফিরে এসে বললেন, “প্রভু, আপনার নামে
এমন কি ভূতরাও আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে!”
তখন যীশু তাঁদের বললেন, “আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ ঝলকের মত�ো আকাশ থেকে
পড়তে দেখলাম। শ�োন! সাপ ও বিছেকে পায়ে দলবার ক্ষমতা আমি ত�োমাদের দিয়েছি;
আর ত�োমাদের শত্রুর সমস্ত শক্তির ওপরে ক্ষমতাও আমি ত�োমাদের দিয়েছি; ক�োন
কিছু ই ত�োমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তবু আত্মারা যে ত�োমাদের বশীভূত হয়, এ
জেনে আনন্দ কর�ো না; কিন্তু স্বর্গে ত�োমাদের নাম লেখা হয়েছে বলে আনন্দ কর।”
ঠিক সেই মু হূর্তে পবিত্র আত্মার আনন্দে পূ র্ণ হয়ে যীশু বললেন, “পিতা, আমি ত�োমার
প্রশংসা করি, কারণ স্বর্গ ও পৃ থিবীর প্রভু, তুমি এসব বিষয় জ্ঞানীগুণী ও বু দ্ধিমান ল�োকদের
কাছে গ�োপন রেখে শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ। হ্যাঁ , পিতা, এতেই ত�োমার আনন্দ।
“আমার পিতা আমায় সবই দিয়েছেন। পিতা ছাড়া আর কেউ জানে না পু ত্র কে, আমার
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পু ত্র ছাড়া আর কেউ জানে না পিতা কে। এছাড়া পু ত্র যার কাছে পিতাকে প্রকাশ করতে
ইচ্ছা করেন, কেবল সে-ই জানে।”
এরপর শিষ্যদের দিকে ফিরে তিনি একান্তে তাঁদের বললেন, “ত�োমরা যা দেখছ, যে
চ�োখ তা দেখতে পায় তা ধন্য! কারণ আমি ত�োমাদের বলছি, ত�োমরা যা দেখছ, অনেক
ভাববাদী ও রাজা তা দেখার ইচ্ছা করলেও তা দেখতে পান নি; ত�োমরা যা শুনছ, তা
শ�োনার ইচ্ছা করলেও তাঁরা তা শুনতে পান নি।”158
4.41 সবচেয়ে গুরুত্বপূ র্ণ আদেশ, একটি ভাল�ো শমরীয়র দৃষ্টান্ত
এরপর একজন ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুকে পরীক্ষার ছলে জিজ্ঞাসা করল, “গুরু, অনন্ত
জীবন লাভ করার জন্য আমায় কি করতে হবে?”
যীশু তাকে বললেন, “বিধি-ব্যবস্থায় এ বিষয়ে কি লেখা আছে? সেখানে তুমি কি
পড়েছ?”
সে জবাব দিল, “‘ত�োমার সমস্ত অন্তর, মন, প্রাণ ও শক্তি দিয়ে অবশ্যই ত�োমার প্রভু
ঈশ্বরকে ভালবাস�ো।’ আর ‘ত�োমার প্রতিবেশীকে নিজের মত�ো ভালবাস�ো।’”
তখন যীশু তাকে বললেন, “তুমি ঠিক উত্তরই দিয়েছ; ঐ সবই কর, তাহলে অনন্ত
জীবন লাভ করবে।”
কিন্তু সে নিজেকে ধার্মিক দেখাতে চেয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করল, “আমার প্রতিবেশী
কে?”
এর উত্তরে যীশু বললেন, “একজন ল�োক জেরুশালেম থেকে যিরীহ�োর দিকে নেমে
যাচ্ছিল, পথে সে ডাকাতের হাতে ধরা পড়ল। তারা ল�োকটির জামা কাপড় খু লে নিয়ে
তাকে মারধ�োর করে আধমরা অবস্থায় সেখানে ফেলে রেখে চলে গেল।
“ঘটনাক্রমে সেই পথ দিয়ে একজন ইহুদী যাজক যাচ্ছিল, যাজক তাকে দেখতে পেয়ে
পথের অন্য ধার দিয়ে চলে গেল। সেই পথে এরপর একজন লেবীয় এল। তাকে দেখে
সেও পথের অন্য ধার দিয়ে চলে গেল।
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“কিন্তু একজন শমরীয় ঐ পথে যেতে যেতে সেই ল�োকটির কাছাকাছি এল। ল�োকটিকে
দেখে তার মমতা হল। সে ঐ ল�োকটির কাছে গিয়ে তার ক্ষতস্থান দ্রাক্ষারস দিয়ে ধু য়ে তাতে
তেল ঢেলে বেঁধে দিল। এরপর সেই শমরীয় ল�োকটিকে তার নিজের গাধার ওপর চাপিয়ে
একটি সরাইখানায় নিয়ে এসে তার সেবা যত্ন করল। পরের দিন সেই শমরীয় দুটি র�ৌপ্যমুদ্রা
বার করে সরাইখানার মালিককে দিয়ে বলল, ‘এই ল�োকটির যত্ন করবেন আর আপনি যদি
এর চেয়ে বেশী খরচ করেন, তবে আমি ফিরে এসে আপনাকে তা শ�োধ করে দেব।’”
এখন বল, “এই তিন জনের মধ্যে সেই ডাকাত দলের হাতে পড়া ল�োকটির প্রকৃত
প্রতিবেশী কে?”
সে বলল, “যে ল�োকটি তার প্রতি দয়া করল।”
তখন যীশু তাকে বললেন, “সে যেমন করল, যাও তুমি গিয়ে তেমন কর।”159
4.42 মার্থা ও মরিয়ম
এরপর যীশু ও তাঁর শিষ্যরা জেরুশালেমের পথে যেতে যেতে ক�োন এক গ্রামে প্রবেশ
করলেন। সেখানে মার্থা নামে একজন স্ত্রীল�োক তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন। মরিয়ম
নামে তাঁর একটি ব�োন ছিল, তিনি যীশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর শিক্ষা শুনছিলেন। কিন্তু
খাওয়া-দাওয়ার নানা রকম আয়�োজন করতে মার্থা খু বই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি
যীশুর কাছে এসে বললেন, “প্রভু, আপনি কি দেখছেন না, আমার ব�োন সমস্ত কাজ একা
আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়েছে? ওকে বলু ন ও যেন আমায় সাহায্য করে।”
প্রভু তখন মার্থাকে বললেন, “মার্থা, মার্থা তুমি অনেক বিষয় নিয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন ও
চিন্তিত হয়ে পড়েছ। কিন্তু কেবলমাত্র একটা বিষয়ের প্রয়�োজন আছে। আর মরিয়ম সেই
উত্তম বিষয়টি মন�োনীত করেছে, যা তার কাছ থেকে কখনও কেড়ে নেওয়া হবে না।”160
4.43 প্রার্থনার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা
যীশু এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন। প্রার্থনা শেষ হলে পর তাঁর একজন শিষ্য এসে
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তাঁকে বললেন, “প্রভু, য�োহন যেমন তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন,
আপনিও তেমনি আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান।”
তখন যীশু তাঁদের বললেন, “ত�োমরা যখন প্রার্থনা কর তখন বল�ো,
‘পিতা, ত�োমার পবিত্র নামের সমাদর হ�োক্,
ত�োমার রাজ্য আসু ক।
দিনের আহার তুমি প্রতিদিন আমাদের দাও।
আমাদের পাপ ক্ষমা কর,
কারণ আমাদের বিরুদ্ধে যাঁরা অন্যায় করেছে, আমরাও তাদের ক্ষমা করেছি,
আর আমাদের পরীক্ষায় পড়তে দিও না।’”
এরপর যীশু তাঁদের বললেন, “ধর, ত�োমাদের কার�ো একজন বন্ধু আছে। আর সে
মাঝরাতে তার কাছে গিয়ে বলল, ‘বন্ধু আমায় খান তিনেক রুটি ধার দাও, কারণ আমার
এক বন্ধু যাত্রাপথে এই মাত্র আমার ঘরে এসেছে, তাকে খেতে দেবার মত�ো ঘরে কিছু
নেই।’ সেই ল�োক যদি ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দেয়, ‘দেখ, আমায় বিরক্ত কর�ো
না! এখন দরজা বন্ধ আছে আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি শুয়ে পড়েছি। আমি এখন
ত�োমাকে কিছু দেবার জন্য উঠতে পারব না।’ আমি ত�োমাদের বলছি, সে যদি বন্ধু হিসাবে
উঠে তাকে কিছু না দেয়, তবু ল�োকটি বার বার করে অনু র�োধ করছে বলে সে উঠবে ও
তার যা দরকার তা তাকে দেবে। তাই আমি ত�োমাদের বলছি, ত�োমরা চাও, ত�োমাদের
দেওয়া হবে, খ�োঁ জ ত�োমরা পাবে। দরজায় ধাক্কা দাও, ত�োমাদের জন্য দরজা খ�োলা
হবে। কারণ যারা চায়, তারা পায়। যারা খ�োঁ জ করে, তারা সন্ধান পায় আর যারা দরজায়
ধাক্কা দেয়, তাদের জন্য দরজা খ�োলা হয়। ত�োমাদের মধ্যে এমন বাবা কি কেউ আছে
যার ছেলে মাছ চাইলে সে তাকে মাছের বদলে সাপ দেবে? অথবা ছেলে যদি ডিম
চায় তবে তাকে কাঁকড়াবিছা দেবে? তাই ত�োমরা যদি মন্দ প্রকৃতির হয়েও ত�োমাদের
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ছেলেমেয়েদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তবে স্বর্গের পিতার কাছে যারা চায়, তিনি
যে তাদের পবিত্র আত্মা দেবেন, এটা কত না নিশ্চয়।”161
4.44 যীশু ধর্মীয় নেতাদের সমাল�োচনা করেন
যীশু এই কথা শেষ করলে একজন ফরীশী তার বাড়িতে যীশুকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ
করল। তাই তিনি তার বাড়িতে গিয়ে খাবার আসনে বসলেন। কিন্তু সেই ফরীশী দেখল যে
খাওয়ার আগে প্রথা মত�ো যীশু হাত ধু লেন না। প্রভু তাকে বললেন, “ত�োমরা ফরীশীরা
থালা বাটির বাইরেটা পরিষ্কার কর, কিন্তু ভেতরে ত�োমরা দুষ্টতা ও ল�োভে ভরা। ত�োমরা
মূ র্খের দল! ত�োমরা কি জান না যিনি বাইরেটা করেছেন তিনি ভেতরটাও করেছেন?
তাই ত�োমাদের থালা বাটির ভেতরে যা কিছু আছে তা দরিদ্রদের বিলিয়ে দাও, তাহলে
সবকিছু ই ত�োমাদের কাছে সম্পূর্ণ শুচি হয়ে যাবে।
“কিন্তু হায়, ফরীশীরা ধিক্ ত�োমাদের কারণ ত�োমরা পু দিনা, ধনে ও বাগানের অন্যান্য
শাকের দশমাংশ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে থাক, কিন্তু ন্যায়বিচার ও ঈশ্বরের
প্রতি প্রেমের বিষয়টি অবহেলা কর। কিন্তু প্রথম বিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে শেষেরগুলিও
ত�োমাদের জীবনে পালন করা কর্ত ব্য।
“ধিক্ ফরীশীরা! ত�োমরা সমাজ-গৃ হে সম্মানিত আসন আর হাটে বাজারে সকলের
সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেতে কত না ভালবাস। ধিক্ ত�োমাদের! ত�োমরা মাঠের মাঝে মিশে
থাকা কবরের মত�ো, ল�োকেরা না জেনে যার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়।”
একজন ব্যবস্থার শিক্ষক এর উত্তরে যীশুকে বললেন, “গুরু, আপনি এসব যা বললেন,
তার দ্বারা আমাদেরও অপমান করলেন।”
তখন যীশু তাকে বললেন, “হে ব্যবস্থার শিক্ষকরা, ধিক্ ত�োমাদের, ত�োমরা ল�োকদের
ওপর এমন ভারী ব�োঝা চাপিয়ে দাও যা তাদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব; আর ত�োমরা
নিজেরা সেই ভার বইবার জন্য সাহায্য করতে তাতে একটা আঙ্গুল পর্যন্ত ছ�োঁ য়াও না।
ধিক্ ত�োমাদের, কারণ ত�োমরা ভাববাদীদের সমাধিগুহা গেঁথে থাক�ো; আর এইসব
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ভাববাদীদের ত�োমাদের পূ র্বপু রুষরাই হত্যা করেছিল। তাই এই কাজ করে ত�োমরা এই
সাক্ষ্যই দিচ্ছ যে ত�োমাদের পূ র্বপু রুষরা যে কাজ করেছিল তা ত�োমরা ঠিক বলে মেনে
নিচ্ছ। কারণ তারা ওদের হত্যা করেছিল আর ত�োমরা ওদের সমাধি গুহা রচনা করছ। এই
কারণেই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বলছে, ‘আমি তাদের কাছে যে ভাববাদী ও প্রেরিতদের পাঠাব�ো,
তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে তারা হত্যা করবে, কাউকে বা নির্যাতন করবে।’
“সেই জন্যই জগৎসৃ ষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত ভাববাদী হত্যা করা হয়েছে,
তাদের সকলের হত্যার জন্য এই কালের ল�োকদের শাস্তি পেতে হবে। হ্যাঁ , আমি
ত�োমাদের বলছি, হেবলের রক্তপাত থেকে আরম্ভ করে যে সখরিয়কে যজ্ঞবেদী
ও মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করা হয়েছিল, সেই সখরিয়ের হত্যা পর্যন্ত সমস্ত
রক্তপাতের দায়ে দায়ী হবে একালের ল�োকেরা।
“ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষকরা কারণ ত�োমরা জ্ঞানের চাবিটি ধরে আছ। ত�োমরা নিজেরাও
প্রবেশ করনি আর যারা প্রবেশ করার চেষ্টা করছে তাদেরও বাধা দিচ্ছ।”
তিনি যখন সেই জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন, তখন ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা
তাঁর বিরুদ্ধে ভীষণভাবে শত্রুতা করতে আরম্ভ করল এবং পরে তাঁকে নানাভাবে প্রশ্ন
করতে থাকল। তারা সু য�োগের অপেক্ষা করতে লাগল যেন যীশু ভুল কিছু করলে তাই
দিয়ে তাঁকে ধরতে পারে।162
4.45 সাবধানবানী ও উৎসাহ
এর মধ্যে হাজার হাজার ল�োক এসে জড়ো হল। প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে ধাক্কা-ধাক্কি করে একে
অপরের উপর পড়তে লাগল। তখন তিনি প্রথমে তাঁর শিষ্যদের বললেন, “ফরীশীদের
খামির থেকে সাবধান থেক�ো। এমন কিছু ই লু কান�ো নেই যা প্রকাশ পাবে না, আর এমন
কিছু ই গুপ্ত নেই যা জানা যাবে না। তাই ত�োমরা অন্ধকারে যা বলছ তা আল�োতে শ�োনা
যাবে। ত�োমরা গ�োপন কক্ষে ফিস্-ফিস্ করে কানে কানে যা বলবে তা বাড়ির ছাদের
ওপর থেকে ঘ�োষণা করা হবে।”
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কিন্তু হে আমার বন্ধু রা, “আমি ত�োমাদের বলছি, যারা ত�োমাদের দেহটাকে ধ্বংস
করে দিতে পারে, কিন্তু এর বেশী কিছু করতে পারে না তাদের ত�োমরা ভয় কর�ো না।
তবে কাকে ভয় করবে তা আমি ত�োমাদের বলে দিচ্ছি। ত�োমাদের মেরে ফেলার পর
নরকে পাঠাবার ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁকেই ভয় কর। হ্যাঁ , আমি ত�োমাদের বলছি, তাঁকেই
ভয় কর�ো।
“পাঁচটা চড়াই পাখি কি মাত্র কয়েক পয়সায় বিক্রি হয় না? তবু ঈশ্বর তার একটাকেও
ভুলে যান না। এমন কি ত�োমাদের মাথার প্রতিটি চুল গ�োনা আছে। ভয় নেই, বহু চড়াই
পাখির চেয়ে ত�োমাদের মূ ল্য অনেক বেশী।
“কিন্তু আমি ত�োমাদের বলছি, যে কেউ অন্য ল�োকদের সামনে আমাকে স্বীকার
করে, মানবপু ত্রও ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সামনে তাকে স্বীকার করবেন। কিন্তু যে কেউ
সর্বসাধারণের সামনে আমায় অস্বীকার করবে, ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সামনে তাদের
অস্বীকার করা হবে।
“মানবপু ত্রের বিরুদ্ধে কেউ ক�োন কথা বললে তাকে ক্ষমা করা হবে; কিন্তু কেউ পবিত্র
আত্মার নামে নিন্দা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে না।
“তারা তখন ত�োমাদের সমাজ-গৃ হের সমাবেশে শাসনকর্তাদের বা কর্ত্তৃ ত্ব সম্পন্ন
ব্যক্তিদের সামনে হাজির করবে, তখন কিভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে বা কি বলবে
তা নিয়ে চিন্তা কর�ো না। কারণ সেই সময় কি বলতে হবে তা পবিত্র আত্মা ত�োমাদের
সেইক্ষণেই শিখিয়ে দেবেন।”163
4.46 একটি ধনী মূ র্খে র দৃষ্টান্ত
এরপর সেই ভীড়ের মধ্য থেকে একজন ল�োক যীশুকে বলল, “গুরু, উত্তরাধিকার সূ ত্রে
আমাদের যে সম্পত্তি রয়েছে তা আমার ভাইকে আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে বলু ন।”
কিন্তু যীশু তাকে বললেন, “বিচারকর্তা হিসাবে কে ত�োমাদের ওপর আমায়
নিয়�োগ করেছে?” এরপর যীশু ল�োকদের বললেন, “সাবধান! সমস্ত রকম ল�োক
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থেকে নিজেদের দূরে রাখ, কারণ মানু ষের প্রয়�োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি থাকলেও
তার জীবন তার সম্পত্তির ওপর নির্ভ র করে না।”
তখন তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিলেন: “একজন ধনবান ল�োকের জমিতে প্রচুর
ফসল হয়েছিল। এই দেখে সে মনে মনে বলল, ‘আমি কি করব? এত�ো ফসল রাখার
জায়গা ত�ো আমার নেই।’
“এরপর সে বলল, ‘আমি এই রকম করব; আমার যে গ�োলাঘরগুল�ো আছে তা ভেঙে
ফেলে তার থেকে বড় গ�োলাঘর বানাব�ো; আর সেখানেই আমার সমস্ত ফসল ও জিনিস
মজু ত করব। আর আমার প্রাণকে বলব, হে প্রাণ, অনেক বছরের জন্য অনেক ভাল ভাল
জিনিস ত�োমার জন্য সঞ্চয় করা হয়েছে। এখন আরাম করে খাও-দাও, স্ফূর্তি কর!’
“কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, ‘ওরে মূ র্খ! আজ রাতেই ত�োমার প্রাণ কেড়ে নেওয়া
হবে; আর তুমি যা কিছু আয়�োজন করেছ তা কে ভ�োগ করবে?’
“যে ল�োক নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করে কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধনবান নয়, তার
এইরকম হয়।” 164
4.47 যীশুকে অনু সরণ করলে সমস্যা আসবে
“আমি পৃ থিবীতে আগুন নিক্ষেপ করতে এসেছি, আহা, যদি তা আগেই জ্বলে উঠত!
এক বাপ্তিস্মে আমায় বাপ্তাইজিত হতে হবে, আর যতক্ষণ না তা হচ্ছে, আমি ব্যাকুল
হয়ে উঠেছি। ত�োমরা কি মনে কর এই পৃ থিবীতে আমি শান্তি স্থাপন করতে এসেছি? না,
আমি ত�োমাদের বলছি, বরং বিভেদ ঘটাতে এসেছি। কারণ এখন থেকে একই পরিবারে
পাঁচজন থাকলে তারা পরস্পরের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। তিনজন দুজনের বিরুদ্ধে যাবে,
আর দুজন তিনজনের বিরুদ্ধে যাবে।
বাবা ছেলের বিরুদ্ধে
ও ছেলে বাবার বিরুদ্ধে যাবে।
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মা মেয়ের বিরুদ্ধে
ও মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে যাবে।
শাশুড়ী ব�ৌমার বিরুদ্ধে
ও ব�ৌমা শাশুড়ীর বিরুদ্ধে যাবে।” 165
4.48 নিজেদের মন পরিবর্ত ন কর
সেই সময় কয়েকজন ল�োক যীশুকে সেই সব গালীলীয়দের বিষয় বলল, যাদের রক্ত
রাজ্যপাল পীলাত তাদের উৎসর্গ করা বলির রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। যীশু এর
উত্তরে বললেন, “ত�োমরা কি মনে কর এই গালীলীয়রা কষ্টভ�োগ করেছিল বলে অন্যান্য
সব গালীলীয়দের থেকে বেশী পাপী ছিল? না, আমি ত�োমাদের বলছি, ত�োমরা যদি পাপ
থেকে মন না ফিরাও, তাহলে ত�োমরাও তাদের মত মরবে। শীল�োহ চূড়ো ভেঙে পড়ে যে
আঠার�ো জনের মৃ ত্যু হয়েছিল, তাদের বিষয়ে ত�োমাদের কি মনে হয়? ত�োমরা কি মনে কর
জেরুশালেমের বাকী সব ল�োকদের থেকে তারা বেশী দ�োষে দ�োষী ছিল? না, আমি ত�োমাদের
বলছি, ত�োমরা যদি পাপ থেকে মন না ফিরাও, তাহলে ত�োমরাও তাদের মত�ো মরবে।”
এরপর যীশু তাদের এই দৃষ্টান্তটি বললেন, “একজন ল�োক তার বাগানে একটি ডু মু র
গাছ পুঁ তেছিল। পরে সে এসে সেই গাছে ফল হয়েছে কি না খ�োঁ জ করল, কিন্তু ক�োন ফল
দেখতে পেল না। তখন সে বাগানের মালীকে বলল, ‘দেখ, আজ তিন বছর ধরে এই ডু মু র
গাছে ফলের খ�োঁ জে আমি আসছি, কিন্তু আমি এতে ক�োন ফলই দেখতে পাচ্ছি না, তাই
তুমি এই গাছটা কেটে ফেল, এটা অযথা জমি নষ্ট করবে কেন?’ মালী তখন বলল, ‘প্রভু,
এ বছরটা দেখতে দিন। আমি এর চারপাশে খুঁ ড়ে সার দিই। সামনের বছর যদি এতে ফল
আসে ত�ো ভাল�োই! তা না হলে আপনি ওটাকে কেটে ফেলবেন।’” 166
4.49 একটি স্ত্রীল�োককে বিশ্রামবারে যীশুর আর�োগ্যদান
ক�োন এক বিশ্রামবারে যীশু এক সমাজগৃ হে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। সেখানে একজন
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স্ত্রীল�োক ছিল যাকে এক দুষ্ট আত্মা আঠার�ো বছর ধরে পঙ্গু করে রেখেছিল। সে কুঁজ�ো
হয়ে গিয়েছিল, ক�োনরকমেই স�োজা হতে পারত না। যীশু তাকে দেখে কাছে ডাকলেন,
এবং স্ত্রীল�োকটিকে বললেন, “হে নারী, ত�োমার র�োগ থেকে তুমি মু ক্ত হলে!” এরপর
তিনি তার ওপর হাত রাখলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে স�োজা হয়ে দাঁড়াল, আর ঈশ্বরের প্রশংসা
করতে লাগল।
যীশু তাকে বিশ্রামবারে সু স্থ করলেন বলে সেই সমাজগৃ হের নেতা খু বই রেগে গিয়ে
ল�োকদের উদ্দেশ্যে বললেন, “সপ্তাহে দুদিন ত�ো কাজ করার জন্য আছে, তাই ঐ সব
দিনে এসে সু স্থ হও, বিশ্রামবারে এস�ো না।”
প্রভু এর উত্তরে তাঁকে বললেন, “ভণ্ডের দল! ত�োমরা কি বিশ্রামবারে গরু বা গাধা
খ�োঁ যাড় থেকে বার করে জল খাওয়াতে নিয়ে যাও না? এই স্ত্রীল�োকটি, যে অব্রাহামের
বংশে জন্মেছে, যাকে শয়তান আঠার�ো বছর ধরে বেঁ ধে রেখেছিল, বিশ্রামবার বলে কি
সে সেই বাঁধন থেকে মু ক্ত হবে না?” তিনি এই কথা বলাতে যারা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল তারা
সকলেই খু ব লজ্জা পেল; আর তিনি যে অপূ র্ব কাজ করেছেন তার জন্য সমবেত জনতা
আনন্দ করতে লাগল।167
4.50 যীশুর সঙ্গে যিহূ দী নেতাদের বির�োধ
এরপর জেরুশালেমে প্রতিষ্ঠার পর্ব এল, তখন ছিল শীতকাল। যীশু মন্দির চত্বরে
শল�োমনের বারান্দাতে পায়চারি করছিলেন। কিছু ইহুদী তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে তাঁকে
বলল, “তুমি আর কতকাল আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবে? তুমি যদি মশীহ হও
তাহলে আমাদের স্পষ্ট করে বল।”
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি ত�োমাদের ইতিমধ্যেই বলেছি, আর ত�োমরা
তা বিশ্বাস করছ না। আমি আমার পিতার নামে যে সব অল�ৌকিক কাজ করি সেগুলিই
আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু ত�োমরা বিশ্বাস কর�ো না, কারণ ত�োমরা আমার পালের
মেষ নও। আমার মেষরা আমার কন্ঠস্বর শ�োনে। আমি তাদের জানি, আর তারা আমার
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অনু সরণ করে। আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই, আর তারা কখনও বিনষ্ট হয় না, আমার
হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নিতেও পারবে না। আমার পিতা, যিনি তাদেরকে আমায়
দিয়েছেন, তিনি সবার ও সবকিছু থেকে মহান, আর কেউ পিতার হাত থেকে কিছু ই
কেড়ে নিতে পারবে না। আমি ও পিতা, আমরা এক।”
ইহুদীরা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর তুলল। যীশু তাদের বললেন, “পিতার
শক্তিতে আমি অনেক ভাল কাজ করেছি, তার মধ্যে ক�োন্ কাজটার জন্য ত�োমরা পাথর
মারতে চাইছ?”
ইহুদীরা এর উত্তরে তাঁকে বলল, “তুমি যে সব ভাল কাজ করেছ, তার জন্য আমরা
ত�োমায় পাথর মারতে চাইছি না। কিন্তু আমরা ত�োমাকে পাথর মারতে চাইছি এই জন্য
যে, তুমি ঈশ্বর নিন্দা করেছ। তুমি একজন মানু ষ, অথচ নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করছ।”
যীশু তাদের বললেন, “ত�োমাদের বিধি-ব্যবস্থায় কি একথা লেখা নেই যে, ‘আমি
বলেছি ত�োমরা ঈশ্বর?’ শাস্ত্রে তাদেরই ঈশ্বর বলেছিল যাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী
এসেছিল। আর শাস্ত্র সব সময়ই সত্য। আমিই সেই ব্যক্তি, পিতা যাঁকে মন�োনীত করে
জগতে পাঠালেন। আমি বলেছি, ‘আমি ঈশ্বরের পু ত্র।’ তবে ত�োমরা কেন বলছ যে আমি
ঈশ্বর নিন্দা করছি? আমি যদি আমার পিতার কাজ না করি, তাহলে আমায় বিশ্বাস কর�ো
না। কিন্তু আমি যখন সেইসব কাজ করছি তখনও যদি ত�োমরা আমাকে বিশ্বাস না কর�ো,
তাহলে সেই সব কাজকে বিশ্বাস কর। তাহলে ত�োমরা জানতে পারবে ও বু ঝতে পারবে
যে পিতা আমাতে আছেন আর আমি পিতার মধ্যে আছি।”
এরপর তারা আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি তাদের হাত এড়িয়ে
চলে গেলেন।
যর্দনের অপর পারে যেখানে য�োহন বাপ্তাইজ করছিলেন, যীশু সেখানে আবার গেলেন
ও সেখানে থাকলেন। বহুল�োক তাঁর কাছে আসতে থাকল, আর তারা বলাবলি করতে
লাগল, “য�োহন ক�োন অল�ৌকিক কাজ করেন নি বটে; কিন্তু এই মানু ষটির বিষয়ে য�োহন
যা বলেছেন, সে সবই সত্য।” আর সেখানে অনেকেই যীশুর ওপর বিশ্বাস করল।168

128

ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার ব

4.51 সংকীর্ণ দ্বার
যীশু বিভিন্ন নগর ও গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, এইভাবে তিনি
জেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চললেন। ক�োন একজন ল�োক তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “প্রভু
উদ্ধার কি কেবল অল্প কয়েকজন ল�োকই পাবে?”
তিনি তাদের বললেন, “সরু দরজা দিয়ে ঢ�োকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর, কারণ আমি
ত�োমাদের বলছি, অনেকেই ঢ�োকার চেষ্টা করবে; কিন্তু ঢু কতে পারবে না। ঘরের কর্তা
উঠে যখন দরজা বন্ধ করবেন, তখন ত�োমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় ঘা দিতে দিতে
বলবে, ‘প্রভু আমাদের জন্য দরজা খু লে দিন।’ কিন্তু তিনি ত�োমাদের বলবেন, ‘ত�োমরা
ক�োথা থেকে এসেছ; আমি জানি না।’ তারপর ত�োমরা বলতে থাকবে, ‘আমরা আপনার
সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছি; আর আপনি ত�ো আমাদের পথে পথে উপদেশ দিয়েছেন।’
তখন তিনি ত�োমাদের বলবেন, ‘ত�োমরা ক�োথা থেকে এসেছ, আমি জানি না। ত�োমরা
সব দুষ্টের দল, আমার কাছ থেকে দূর হও।’
“ত�োমরা যখন দেখবে যে অব্রাহাম, ইস্হাক, যাক�োব ও সব ভাববাদীরা ঈশ্বরের
রাজ্যে আছেন কিন্তু ত�োমাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তখন কান্নাকাটি
করবে ও দাঁতে দাঁত ঘসতে থাকবে; আর ল�োকেরা উত্তর, দক্ষিণ, পূ র্ব ও পশ্চিম
থেকে এসে ঈশ্বরের রাজ্যে নিজের নিজের আসন গ্রহণ করবে। মনে রেখ�ো, যারা
আজ শেষে রয়েছে, তারা প্রথমে স্থান নেবে, আর যারা আজ প্রথমে রয়েছে, তারা
শেষের হবে।”169
4.52 জেরুশালেমে যীশুর মৃ ত্যু হবে
সেই সময় কয়েকজন ফরীশী যীশুর কাছে এসে বললেন, “তুমি এখান থেকে অন্য
ক�োথাও যাও! কারণ হের�োদ ত�োমায় হত্যা করতে চাইছে।”
যীশু তাদের বললেন, “ত�োমরা গিয়ে সেই শিয়ালটাকে বল, ‘আমি আজ ও কাল ভূত
ছাড়াব�ো ও র�োগীদের সু স্থ করব, আর তৃতীয় দিনে আমি আমার কাজ শেষ করব।’ আমি
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আমার পথে চলতেই থাকব, কারণ জেরুশালেমের বাইরে ক�োন ভাববাদী প্রাণ হারাবে
তেমনটি হতে পারে না।
“জেরুশালেম, হায় জেরুশালেম! তুমি ভাববাদীদের হত্যা করেছ; আর ঈশ্বর
ত�োমার কাছে যাদের পাঠিয়েছেন তুমি তাদের পাথর মেরেছ! মু রগী যেমন তার
বাচ্চাদের নিজের ডানার নীচে জড়ো করে, তেমনি আমি কতবার ত�োমার ল�োকদের
আমার কাছে জড়ো করতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি রাজী হও নি। এইজন্য দেখ ত�োমাদের
গৃ হ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে। আমি ত�োমাদের বলছি, যতদিন না ত�োমরা বলবে,
‘ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন, ততদিন ত�োমরা আমায় আর দেখতে পাবে
না।’”170
4.53 যীশু একজন ফরীশীর ঘরে গেলেন
এক বিশ্রামবারে যীশু ফরীশীদের একজন নেতৃস্থানীয় ল�োকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে
গেলেন। সেখানে সমবেত ল�োকেরা যীশুর প্রতি লক্ষ্য রাখছিল। যীশুর সামনে একটি
ল�োক ছিল যে উদরী র�োগে ভুগছিল। যীশু তখন ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের লক্ষ্য
করে জিজ্ঞেস করলেন, “বিশ্রামবারে কাউকে সু স্থ করা কি বিধিসম্মত?” কিন্তু তারা
সকলে চুপ করে রইল। তখন যীশু সেই অসু স্থ ল�োকটিকে ধরে তাকে সু স্থ করলেন,
পরে বিদায় নিলেন। এরপর তিনি তাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, “ত�োমাদের
মধ্যে কার�োর সন্তান বা গরু যদি বিশ্রামবারে কুয়�োয় পড়ে যায় তাহলে ত�োমরা কি
সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেখান থেকে টেনে তুলবে না?” তারা কেউ এই কথার জবাব
দিতে পারল না।
যীশু দেখলেন নিমন্ত্রিত অতিথিরা কিভাবে নিজেরাই ভ�োজের শ্রেষ্ঠ আসন দখল
করার চেষ্টা করছে। তাই তিনি তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি নিয়ে বললেন, “বিয়ের ভ�োজে
যখন কেউ ত�োমাদের নিমন্ত্রণ করে তখন সেখানে গিয়ে সম্মানের আসনটা দখল করে
বসবে না। কারণ ত�োমার চেয়ে হয়ত�ো আর�ো সম্মানিত কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তা
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করলে যিনি ত�োমাদের উভয়কেই নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি এসে ত�োমায় বলবেন, ‘এঁকে
ত�োমার জায়গাটা ছেড়ে দাও!’ তখন তুমি লজ্জায় পড়বে, কারণ ত�োমাকে সবচেয়ে নীচু
জায়গায় বসতে হবে।
“কিন্তু তুমি যখন নিমন্ত্রিত হয়ে যাও, সেখানে গিয়ে সবচেয়ে নীচু জায়গায় বসবে।
যিনি ত�োমায় নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি এসে এরকম দেখে ত�োমায় বলবেন, ‘বন্ধু এস, এই
ভাল আসনে বস।’ তখন নিমন্ত্রিত অন্য সব অতিথিদের সামনে ত�োমার সম্মান হবে। যে
কেউ নিজেকে সম্মান দিতে চায় তাকে নত করা হবে, আর যে নিজেকে নত করে তাকে
সম্মানিত করা হবে।”
তখন যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিল, তাকে যীশু বললেন, “তুমি যখন ভ�োজের
আয়�োজন করবে তখন ত�োমার বন্ধু , ভাই, আত্মীয়স্বজন বা ধনী প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ
কর�ো না, কারণ তারা ত�োমাকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করে প্রতিদান দেবে। কিন্তু তুমি যখন
ভ�োজের আয়�োজন করবে তখন দরিদ্র, খ�োঁ ড়া, বিকলাঙ্গ ও অন্ধদের নিমন্ত্রণ কর�ো। তাতে
যাদের প্রতিদান দেবার ক্ষমতা নেই, সেই রকম ল�োকদের নিমন্ত্রণ করার জন্য ধার্মিকদের
পু নরুত্থানের সময় ঈশ্বর ত�োমায় পু রস্কার দেবেন।”171
4.54 ভ�োজে নিমন্ত্রিত ল�োকদের দৃষ্টান্ত
যারা খেতে বসেছিল তাদের মধ্যে একজন এই কথা শুনে যীশুকে বলল, “ঈশ্বরের রাজ্যে
যারা খেতে বসবে তারা সকলে ধন্য।”
তখন যীশু তাকে বললেন, “একজন ল�োক এক বিরাট ভ�োজের আয়�োজন করেছিল
আর সে অনেক ল�োককে নিমন্ত্রণ করেছিল। ভ�োজ খাওয়ার সময় হলে সে তার দাসকে
দিয়ে নিমন্ত্রিত ল�োকদের বলে পাঠাল, ‘ত�োমরা এস! কারণ এখন সবকিছু প্রস্তুত হয়েছে!’
তারা সকলেই নানা অজু হাত দেখাতে শুরু করল। প্রথম জন তাকে বলল, ‘আমায় মাপ
কর, কারণ আমি একটা ক্ষেত কিনেছি, তা এখন আমায় দেখতে যেতে হবে।’ আর
একজন বলল, ‘আমি পাঁচ জ�োড়া বলদ কিনেছি, এখন সেগুলি একটু পরখ করে নিতে
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চাই, তাই আমি যেতে পারব না; আমায় মাপ কর।’ এরপর আর একজন বলল, ‘আমি
সবে মাত্র বিয়ে করেছি, সেই কারণে আমি আসতে পারব না।’
“সেই দাস ফিরে গিয়ে তার মনিবকে একথা জানালে, তার মনিব রেগে গিয়ে তার
দাসকে বলল, ‘যাও, শহরের পথে পথে, অলিতে গলিতে গিয়ে গরীব, খ�োঁ ড়া, পঙ্গু ও
অন্ধদের ডেকে নিয়ে এস।’
“এরপর সেই দাস মনিবকে বলল, ‘প্রভু, আপনি যা যা বলেছেন তা করেছি, তা সত্ত্বেও
এখনও অনেক জায়গা আছে।’ তখন মনিব সেই দাসকে বলল, ‘এবার তুমি গ্রামের পথে
পথে, বেড়ার ধারে ধারে যাও, যাকে পাও তাকেই এখানে আসবার জন্য জ�োর কর, যেন
আমার বাড়ি ভরে যায়। আমি ত�োমাদের বলছি, যাদের প্রথমে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল,
তাদের কেউই আমার এই ভ�োজের স্বাদ পাবে না!’” 172
4.55 যীশুকে অনু সরণ করার জন্য পরিকল্পনা কর
যীশুর সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট জনতা চলেছিল, তাদের দিকে ফিরে যীশু বললেন,
“যদি কেউ আমার কাছে আসে অথচ তার বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই-ব�োন, এমন
কি নিজের প্রাণকেও আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে সে আমার শিষ্য হতে পারবে না।
যে কেউ নিজের ক্রু শ কাঁধে তুলে নিয়ে আমায় অনু সরণ না করে, সে আমার শিষ্য
হতে পারে না।
“ত�োমাদের মধ্যে কেউ যদি উঁচু একটি ঘর তুলতে চায়, তবে সে কি প্রথমে তা নির্মাণ
করতে কত খরচ পড়বে তার হিসাব করে দেখবে না, যে তা শেষ করার মত�ো যথেষ্ট অর্থ
তার আছে কি না? তা না হলে সে ভিত গাঁথবার পর যদি তা শেষ করতে না পারে, তবে
যারা সেটা দেখবে তারা সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে, আর বলবে, ‘এই ল�োকটা গাঁথতে
শুরু করেছিল ঠিকই কিন্তু শেষ করতে পারল না।’
“যদি একজন রাজা আর একজন রাজার বিরুদ্ধে যু দ্ধ করতে যায়, তবে সে প্রথমে বসে
চিন্তা করবে না যে তার মাত্র দশ হাজার সৈন্য বিপক্ষের বিশ হাজার সৈন্যের ম�োকাবিলা
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করতে পারবে কিনা? যদি তা না পারে তবে তার শত্রু পক্ষ দূরে থাকতেই সে তার
প্রতিনিধি পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেবে।
“ঠিক সেই রকম ভাবে ত�োমাদের মধ্যে যে কেউ তার সর্বস্ব ত্যাগ না করে, সে আমার
শিষ্য হতে পারে না।”
“লবণ ভাল, তবে লবণের ন�োনতা স্বাদ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা কি আবার ন�োনতা
করা যায়? তখন তা না জমির জন্য, না সারের গাদার জন্য উপযু ক্ত থাকে, ল�োকে তা
বাইরেই ফেলে দেয়।
“যার শ�োনার মত�ো কান আছে সে শুনু ক।”173
4.56 হারিয়ে যাওয়া মেষের দৃষ্টান্ত
অনেক কর আদায়কারী ও পাপী ল�োকেরা প্রায়ই যীশুর কথা শ�োনার জন্য আসত। এতে
ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা এই বলে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, “এই
ল�োকটা জঘন্য পাপী ল�োকদের সঙ্গে মেলামেশা ও খাওয়া দাওয়া করে।”
তখন যীশু তাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত দিলেন, “যদি ত�োমাদের মধ্যে কার�োর একশ�োটি
ভেড়া থাকে, তার মধ্যে থেকে একটা হারিয়ে যায়, তবে সে কি মাঠের মধ্যে বাকি নিরানব্বইটা
রেখে যেটা হারিয়ে গেছে তাকে না পাওয়া পর্যন্ত তার খ�োঁ জ করবে না? আর যখন সে ঐ
ভেড়াটাকে খুঁজে পায়, তখন তাকে আনন্দের সঙ্গে কাঁধে তুলে নেয়। তারপর বাড়ি এসে
তার বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, ‘এস, আমার সঙ্গে ত�োমরাও আনন্দ কর, কারণ
আমার যে ভেড়াটা হারিয়ে গিয়েছিল তাকে আমি খুঁজে পেয়েছি।’ আমি ত�োমাদের বলছি,
ঠিক সেইভাবে নিরানব্বই জন ধার্মিক, যাদের মন পরিবর্তনের প্রয়�োজন নেই তাদের থেকে
একজন পাপী যদি ঈশ্বরের কাছে মন ফিরায়, তাকে নিয়ে স্বর্গে মহা আনন্দ হয়।174
4.57 হারিয়ে যাওয়া মু দ্রার দৃষ্টান্ত
“ধর, ক�োন একজন স্ত্রীল�োকের দশটা রূপ�োর সিকির একটা হার ছিল। তার মধ্য থেকে
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সে যদি একটা হারিয়ে ফেলে, তাহলে সে কি প্রদীপ জ্বেলে সেই সিকিটি না পাওয়া
পর্যন্ত ঘরের প্রতিটি জায়গা ভাল করে ঝাঁট দিয়ে খুঁ জে দেখবে না? আর সে তা খুঁ জে
পেলে তার বন্ধু -বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলবে, ‘এস, আমার সঙ্গে আনন্দ কর,
কারণ আমার যে সিকিটি হারিয়ে গিয়েছিল তা আমি খুঁ জে পেয়েছি।’ আমি ত�োমাদের
বলছি, ঠিক এইভাবে একজন পাপী যখন মন-ফিরায়, তখন ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সামনে
আনন্দ হয়।”175
4.58 হারিয়ে যাওয়া ছেলের দৃষ্টান্ত
এরপর যীশু বললেন, “একজন ল�োকের দুটি ছেলে ছিল। ছ�োট ছেলেটি তার বাবাকে
বলল, ‘বাবা, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়বে তা আমায় দিয়ে দাও।’ তখন বাবা
দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন।
“কিছু দিন পর ছ�োট ছেলে তার সমস্ত কিছু নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে সে
উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে সমস্ত টাকা পয়সা উড়িয়ে দিল। তার সব টাকা পয়সা খরচ
হয়ে গেলে সেই দেশে ভীষণ দুর্ভি ক্ষ দেখা দিল আর সেও অভাবে পড়ল। তাই সে সেই
দেশের এক ব্যক্তির কাছে দিন মজু রীর একটা কাজ চাইল। সেই ব্যক্তি তাকে তার শুয়�োর
চরাবার জন্য মাঠে পাঠিয়ে দিল। শুয়�োর যে শুঁটি খায় তা খেয়ে সে তার পেট ভরাতে
চাইত, কিন্তু কেউ তাকে তাও দিত না।
“শেষ পর্যন্ত একদিন তার চেতনা হল, আর সে বলল, ‘আমার বাবার কাছে কত মজু র
পেট ভরে খেতে পায় আর এখানে আমি খিদের জ্বালায় মরছি। আমি উঠে আমার বাবার
কাছে যাব, তাকে বলব, বাবা, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও ত�োমার বিরুদ্ধে অন্যায় পাপ
করেছি। ত�োমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার ক�োন য�োগ্যতা আর আমার নেই। ত�োমার
চাকরদের একজনের মত�ো করে তুমি আমায় রাখ!’ এরপর সে উঠে তার বাবার কাছে
গেল।
“সে যখন বাড়ি থেকে বেশ কিছু টা দূরে আছে, এমন সময় তার বাবা তাকে দেখতে
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পেলেন, বাবার অন্তর দুঃখে ভরে গেল। বাবা দ�ৌড়ে গিয়ে ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে
তাকে চুমু খেলেন। ছেলে তখন তার বাবাকে বলল, ‘বাবা, আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ও
ত�োমার কাছে অন্যায় পাপ করেছি। ত�োমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার য�োগ্যতা আমার
নেই।’
“কিন্তু তার বাবা চাকরদের ডেকে বললেন, ‘তাড়াতাড়ি কর, সব থেকে ভাল জামাটা
নিয়ে এসে একে পরিয়ে দাও। এর হাতে আংটি ও পায়ে জু ত�ো পরিয়ে দাও। হৃষ্টপু ষ্ট একটা
বাছু র নিয়ে এসে সেটা কাট, আর এস, আমরা সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করি, আনন্দ
করি! কারণ আমার এই ছেলেটা মারা গিয়েছিল আর এখন সে জীবন ফিরে পেয়েছে!
সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তাকে খুঁ জে পাওয়া গেছে।’ এই বলে তারা সকলে আনন্দ
করতে লাগল।
“সেই সময় তাঁর বড় ছেলে মাঠে ছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে সে বাজনা আর নাচের
শব্দ শুনতে পেল। তখন সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার, এসব
কি হচ্ছে?’ চাকরটি বলল, ‘আপনার ভাই এসেছে, আর সে সু স্থ শরীরে নিরাপদে ফিরে
এসেছে বলে আপনার বাবা হৃষ্টপু ষ্ট বাছু র কেটে ভ�োজের আয়�োজন করেছেন।’
“এই শুনে বড় ছেলে খু ব রেগে গেল, সে বাড়ির ভেতরে যেতে চাইল না। তখন তার
বাবা বেরিয়ে এসে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু সে তার বাবাকে বলল, ‘দেখ, এত বছর
ধরে আমি ত�োমাদের সেবা করেছি, কখনও ত�োমার কথার অবাধ্য হই নি। তবু আমার
বন্ধুদের সঙ্গে একটু আম�োদ করার জন্য তুমি আমায় কখনও একটা ছাগলও দাও নি। কিন্তু
ত�োমার এই ছেলে যে বেশ্যাদের পেছনে ত�োমার টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, সে যখন এল
তখন তুমি তার জন্য হৃষ্টপু ষ্ট বাছু র কাটলে।’
“তার বাবা তাকে বললেন, ‘বাছা, তুমি ত�ো সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ; আর
আমার যা কিছু আছে সবই ত�ো ত�োমার। কিন্তু আমাদের আনন্দিত হয়ে উৎসব করা
উচিত, কারণ ত�োমার এই ভাই মরে গিয়েছিল আর এখন সে জীবন ফিরে পেয়েছে। সে
হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তাকে খুঁ জে পাওয়া গেছে।’” 176
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4.59 বিশ্বাসঘাতক পরিচালকের দৃষ্টান্ত
এরপর যীশু তাঁর অনু গামীদের বললেন, “ক�োন একজন ধনী ব্যক্তির একজন দেওয়ান
ছিল; আর এই দেওয়ান তার মনিবের সম্পদ নষ্ট করছে বলে তার বিরুদ্ধে অভিয�োগ
উঠল। তখন সেই ধনী ব্যক্তি ঐ দেওয়ানকে ডেকে বললেন, ‘ত�োমার বিষয়ে আমি
এ কি শুনছি? ত�োমার কাজের হিসাব আমায় দাও, কারণ তুমি আর আমার দেওয়ান
থাকতে পারবে না।’
“তখন সেই দেওয়ান মনে মনে বলল, ‘এখন আমি কি করব? আমার মনিব ত�ো
আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। আমি যে মজু রের কাজ করে খাব তার ক্ষমতাও
আমার নেই, আর ভিক্ষা করতেও আমার লজ্জা লাগে। আমার দেওয়ানী পদ গেলেও
ল�োকে যাতে তাদের বাড়িতে আমায় থাকতে দেয় সে জন্য আমায় কি করতে হবে তা
আমি জানি।’
“তখন তার মনিবের কাছে যারা ধারে জিনিস নিয়েছিল তাদের প্রত্যেককে সে ডেকে
তাদের প্রথম জনকে বলল, ‘আমার মনিবের কাছে তুমি কত ধার?’ সে বলল, ‘একশ�ো
মন অলিভ তেল।’ তখন সেই দেওয়ান তাকে বলল, ‘এই নাও ত�োমার হিসাবের কাগজটা,
তাড়াতাড়ি করে লেখ, পঞ্চাশ মন।’
“এরপর আর একজন ল�োককে সে বলল, ‘আর তুমি, তুমি কত ধার?’ সে বলল,
‘একশ�ো মন গম।’ সেই দেওয়ান তাকে বলল, ‘ত�োমার রসিদটা দেখি, এটাতে আশি
মন লেখ।’
“সেই মনিব তাঁর অসৎ দেওয়ানের প্রশংসা করলেন, কারণ সে বু দ্ধিমানের মত কাজ
করেছিল। এ জগতের ল�োকেরা নিজেদের মত ল�োকেদের সঙ্গে আচার আচরণে আত্মিক
ল�োকদের থেকে বেশী বিচক্ষণ।
“আমি ত�োমাদের বলছি, ত�োমাদের জাগতিক সম্পদ দিয়ে নিজেদের জন্য বন্ধু
লাভ কর, যেন যখন তা শেষ হয়ে যাবে, তখন তারা ত�োমাদের অনন্ত আবাসে স্বাগত
জানায়। যে সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হতে পারে, বড় ব্যাপারেও তাকে বিশ্বাস করা চলে। যে
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ছ�োটখাট�ো বিষয়ে অবিশ্বস্ত, সে বড় বড় বিষয়েও অবিশ্বস্ত হবে। তাই জাগতিক সম্পদ
সম্বন্ধে তুমি যদি বিশ্বস্ত না হও, তবে প্রকৃত সত্য সম্পদের বিষয়ে কে ত�োমাকে বিশ্বাস
করবে। অপরের জিনিসের ব্যাপারে ত�োমাদের যদি বিশ্বাস করা না যায়, তবে ত�োমাদের
যা নিজস্ব সম্পদ তাই বা কে ত�োমাদের দেবে?
“ক�োন দাস দুজন কর্তার দাসত্ব করতে পারে না, হয় সে একজনকে ঘৃ ণা করবে
ও অন্যজনকে ভালবাসবে, অথবা একজনের অনু গত হয়ে অন্য জনকে তুচ্ছ করবে।
ত�োমরা ঈশ্বর ও ধন-সম্পদ উভয়েরই দাসত্ব করতে পার না।”
অর্থল�োভী ফরীশীরা যীশুর এইসব কথা শুনে যীশুকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। তখন যীশু
তাদের বললেন, “ত�োমরা সেই রকম ল�োক, যারা ল�োকচক্ষে নিজেদের খু ব ধার্মিক বলে
জাহির করে থাকে, কিন্তু ত�োমাদের অন্তরে কি আছে ঈশ্বর তা জানেন। মানু ষের চ�োখে
যা মহান, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা ঘৃ ন্য।177
4.60 ধনী ল�োক ও দরিদ্র ল�োক
“এক সময় একজন ধনী ব্যক্তি ছিল, সে বেগুনী রঙের কাপড় ও বহুমূ ল্য প�োশাক
পরত; আর প্রতিদিন বিলাসে দিন কাটাত�ো। তারই দরজার সামনে লাসার নামে একজন
ভিখারী পড়ে থাকত, যার সারা শরীর ঘায়ে ভরে গিয়েছিল। সেই ধনী ব্যক্তির টেবিল থেকে
টুকর�ো-টাকরা যে খাবার পড়ত তাই খেয়ে সে পেট ভরাবার আশায় থাকত, এমনকি
কুকুররা এসে তার ঘা চেটে দিত।
“একদিন সেই গরীব ভিখারী মারা গেল, আর স্বর্গদূতেরা এসে তাকে নিয়ে গেল এবং
সে অব্রাহামের ক�োলে স্থান পেল। সেই ধনী ব্যক্তিও একদিন মারা গেল, আর তাকে
সমাধি দেওয়া হল। সেই ধনী ব্যক্তি পাতালে নরকে খু ব যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে থাকল।
এই অবস্থায় সে মু খ তুলে তাকাতে বহুদূরে অব্রাহামকে দেখতে পেল; আর অব্রাহামের
ক�োলে সেই লাসারকে দেখতে পেল। সেই ধনী ব্যক্তি তখন চিৎকার করে বলে উঠল,
‘হে পিতা, অব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাসারকে এখানে পাঠিয়ে দিন, যেন সে
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এখানে এসে ওর আঙ্গুলের ডগা জলে ডু বিয়ে আমার জিভ জু ড়িয়ে দেয়, কারণ আমি এই
আগুনের মধ্যে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি!’
“কিন্তু অব্রাহাম বললেন, ‘হে আমার বৎস, মনে করে দেখ, জীবনে সু খের সব কিছু ই
তুমি ভ�োগ করেছ আর সেই সময় লাসার অনেক কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু এখন এখানে সে
সু খ পাচ্ছে আর তুমি কষ্ট পাচ্ছ। এছাড়া ত�োমাদের ও আমাদের মাঝে এক মহাশূ ন্য স্থান
আছে, যাতে ইচ্ছা থাকলেও কেউ এখানে থেকে পার হয়ে ত�োমাদের কাছে যেতে না
পারে, আর ওখান থেকে পার হয়ে কেউ আমাদের কাছে আসতে না পারে।’
“সেই ধনী ব্যক্তি তখন বলল, ‘তাহলে পিতা দয়া করে লাসারকে আমার বাবার বাড়িতে
পাঠিয়ে দিন! যেন আমার যে পাঁচ ভাই সেখানে আছে, তাদের সে সাবধান করে দেয়,
যাতে তারা এই যন্ত্রণার জায়গায় না আসে।’
“কিন্তু অব্রাহাম বললেন, ‘ম�োশি ও অন্যান্য ভাববাদীরা ত�ো তাদের জন্য আছেন,
তাঁদের কথা তারা শুনু ক।’
“তখন ধনী ল�োকটি বলল, ‘না, না, পিতা অব্রাহাম মৃ তদের মধ্য থেকে কেউ যদি
তাদের কাছে যায়, তবে তারা অনু তাপ করবে।’
“অব্রাহাম তাকে বললেন, ‘তারা যদি ম�োশি ও ভাববাদীদের কথা না শ�োনে, তবে
মৃ তদের মধ্য থেকে উঠে গিয়েও যদি কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলে তবু তারা তা শুনবে
না।’”178
4.61 ক্ষমা, বিশ্বাস এবং কর্ত ব্য
যীশু তাঁর অনু গামীদের বললেন, “পাপের প্রল�োভন সব সময়ই থাকবে, কিন্তু ধিক্ সেই
ল�োক যার মাধ্যমে তা আসে। এই ক্ষুদ্রতমদের মধ্যে একজনকেও কেউ যদি পাপের পথে
নিয়ে যায়, তবে তার গলায় এক পট্টি জাঁতা বেঁ ধে তাকে সমু দ্রের অতল জলে ডু বিয়ে
দেওয়া তার পক্ষে ভাল। ত�োমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান!
“ত�োমার ভাই যদি পাপ করে, তাকে তিরস্কার কর। সে যদি অনু তপ্ত হয় তবে তাকে
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ক্ষমা কর। সে যদি এক দিনে সাতবার ত�োমার বিরুদ্ধে পাপ করে আর সাতবারই ত�োমার
কাছে ফিরে এসে বলে, ‘আমি অনু তপ্ত,’ তবে তাকে ক্ষমা কর।”
এরপর প্রেরিতেরা প্রভুকে বললেন, “আমাদের বিশ্বাসের বৃ দ্ধি করুন!”
প্রভু বললেন, “একটা সরষে দানার মত�ো এতটুকু বিশ্বাস যদি ত�োমাদের থাকে,
তাহলে এই তঁু ত গাছটাকে ত�োমরা বলতে পার, ‘শেকড়শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে সমু দ্রে
নিজেকে প�োঁ ত!’ আর দেখবে সে ত�োমাদের কথা শুনবে।
“ধর ত�োমাদের মধ্যে কার�ো একজনের দাস হাল চষছে বা ভেড়া চরাচ্ছে। সে যখন
মাঠ থেকে আসে তখন তুমি কি তাকে বলবে, ‘তাড়াতাড়ি করে এস, খেতে বস?’ বরং
তাকে কি বলবে না, ‘আমি কি খাব তার জ�োগাড় কর, আর আমি যতক্ষণ খাওয়া-দাওয়া
করি, তুমি ক�োমরে গামছা জড়িয়ে আমার সেবা যত্ন কর, এরপর তুমি খাওয়া-দাওয়া
করবে।’ ঐ দাস ত�োমার হুকুম অনু সারে কাজ করল বলে কি তুমি তাকে ধন্যবাদ দেবে?
ত�োমাদের ক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রয�োজ্য। ত�োমাদের যে কাজ করতে বলা হয়েছে
তা করা শেষ হলে ত�োমরা বলবে, ‘আমরা অয�োগ্য দাস, আমরা আমাদের কর্ত ব্য
করেছি।’” 179
4.62 লাসারের মৃ ত্যু
লাসার নামে একটি ল�োক অসু স্থ ছিলেন; তিনি বৈথনিয়া গ্রামে থাকতেন। সেই গ্রামেই
মরিয়ম ও তাঁর ব�োন মার্থাও থাকতেন। এই মরিয়মই বহুমূ ল্য সু গন্ধি আতর যীশুর উপরে
ঢেলে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মু ছিয়ে দিয়েছিলেন। লাসার ছিলেন এই মরিয়মেরই ভাই।
তাই লাসারের ব�োনেরা একটি ল�োক পাঠিয়ে যীশুকে বলে পাঠালেন, “প্রভু, আপনার
প্রিয় বন্ধু লাসার অসু স্থ।”
যীশু একথা শুনে বললেন, “এই র�োগে তার মৃ ত্যু হবে না; কিন্তু তা ঈশ্বরের মহিমার
জন্যই হবে, যেন ঈশ্বরের পু ত্র মহিমান্বিত হন।” যীশু মার্থা, তার ব�োনও লাসারকে
ভালবাসতেন। তাই তিনি যখন শুনলেন যে লাসার অসু স্থ, তখন যেখানে ছিলেন সেই
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জায়গায় আর�ো দুদিন রয়ে গেলেন। এরপর তিনি শিষ্যদের বললেন, “চল, আমরা আবার
যিহূ দিয়াতে যাই।”
তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “গুরু, সম্প্রতি সেখানকার ল�োকেরা আপনাকে পাথর
ছুঁ ড়ে মেরে ফেলতে চাইছিল। তবে কেন আপনি আবার সেখানে যেতে চাইছেন?”
এর উত্তরে যীশু বললেন, “দিনে বার�ো ঘন্টা আল�ো থাকে। কেউ যদি দিনের আল�োতে
চলে তবে সে হ�োঁ চট খেয়ে পড়ে যায় না, কারণ সে জগতের আল�ো দেখতে পায়। কিন্তু
কেউ যদি রাতের আঁধারে চলে তবে সে হ�োঁ চট খায়, কারণ তার সামনে ক�োন আল�ো
নেই।”
তিনি একথা বলার পর তাদের আবার বললেন, “আমাদের বন্ধু লাসার ঘু মিয়ে পড়েছে;
কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।”
তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “প্রভু, সে যদি ঘু মিয়ে থাকে তবে সে ভাল হয়ে
যাবে।” যীশু লাসারের মৃ ত্যুর বিষয়ে বলছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করলেন তিনি তাঁর
স্বাভাবিক ঘু মের কথা বলছেন।
তাই যীশু তখন তাদের স্পষ্ট করে বললেন, “লাসার মারা গেছে। আর ত�োমাদের কথা
ভেবে আমি আনন্দিত যে আমি সেখানে ছিলাম না, কারণ এখন ত�োমরা আমাকে বিশ্বাস
করবে। চল, এখন আমরা তার কাছে যাই।”
তখন থ�োমা (যাঁকে “দিদুমঃ” বলে) অন্য শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, “চল,
আমরাও যাব�ো, আমরাও যীশুর সঙ্গে মরব।”180
4.63 লাসারের ব�োনদের যীশুর সান্ত্বনাদান
যীশু বৈথনিয়াতে এসে জানতে পারলেন যে গত চারদিন ধরে লাসার কবরে আছেন।
বৈথনিয়া থেকে জেরুশালেমের দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল। তাই ইহুদীদের অনেকেই
মার্থা ও মরিয়মকে তাঁদের ভাইয়ের মৃ ত্যুর পর সান্ত্বনা দিতে এসেছিল।
মার্থা যখন শুনলেন যে যীশু এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু
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মরিয়ম ঘরেই থাকলেন। মার্থা যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন
তাহলে আমার ভাই মরত না। কিন্তু এখনও আমি জানি যে, আপনি ঈশ্বরের কাছে যা কিছু
চাইবেন, ঈশ্বর আপনাকে তাই দেবেন।”
যীশু তাঁকে বললেন, “ত�োমার ভাই আবার উঠবে।”
মার্থা তাঁকে বললেন, “আমি জানি শেষ দিনে পু নরুত্থানের সময় সে আবার উঠবে।”
যীশু মার্থাকে বললেন, “আমিই পু নরুত্থান, আমিই জীবন। যে কেউ আমাকে বিশ্বাস
করে, সে মরবার পর জীবন ফিরে পাবে। যে কেউ জীবিত আছে ও আমায় বিশ্বাস করে,
সে কখনও মরবে না। তুমি কি একথা বিশ্বাস কর?”
মার্থা তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ , প্রভু! আমি বিশ্বাস করি যে জগতে যাঁর আসার কথা আছে
আপনিই সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পু ত্র।”
এই কথা বলার পর মার্থা সেখান থেকে চলে গেলেন ও তার ব�োন মরিয়মকে একান্তে
ডেকে বললেন, “গুরু এসেছেন, আর তিনি ত�োমায় ডাকছেন।” মরিয়ম একথা শুনে
তাড়াতাড়ি করে যীশুর কাছে গেলেন। যীশু তখনও গ্রামের মধ্যে ঢ�োকেন নি। মার্থা
যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি সেখানেই ছিলেন। যে ইহুদীরা
মরিয়মের সঙ্গে বাড়িতে ছিল ও তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তারা যখন দেখল যে মরিয়ম
তাড়াতাড়ি করে উঠে বাইরে যাচ্ছেন, তখন তারাও তাঁর পিছনে পিছনে চলল। তারা মনে
করল যে তিনি হয়ত�ো লাসারের কবরের কাছে যাচ্ছেন ও সেখানে গিয়ে কাঁদবেন। যীশু
যেখানে ছিলেন, মরিয়ম সেখানে এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে বললেন,
“প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, আমার ভাই মরত না।”
যীশু যখন দেখলেন যে মরিয়ম কাঁদছেন আর তাঁর সঙ্গে যে সব ইহুদীরা এসেছিল
তারাও কাঁদছে, তখন তিনি দুঃখিত হয়ে উঠলেন এবং অন্তরে গভীরভাবে বিচলিত
হলেন। তখন তিনি বললেন, “ত�োমরা তাকে ক�োথায় রেখেছ?”
তারা বললেন, “প্রভু, আসু ন, এসে দেখু ন।”
যীশু কেঁদে ফেললেন।

ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার ব

141

তখন সেই ইহুদীরা সকলে বলতে লাগল, “দেখ! উনি লাসারকে কত ভাল�োবাসতেন।”
কিন্তু তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলল, “যীশু ত�ো অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন
তাহলে কেন তিনি লাসারকে মৃ ত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন না?”181
4.64 যীশু কর্তৃক লাসারকে পু নর্জীবন দান
এরপর যীশু আবার অন্তরে বিচলিত হয়ে উঠলেন। লাসারকে যেখানে রাখা হয়েছিল, যীশু
সেই কবরের কাছে গেলেন। কবরটি ছিল একটা গুহা, যার প্রবেশ পথ একটা পাথর দিয়ে
ঢাকা ছিল। যীশু বললেন, “ঐ পাথরটা সরিয়ে ফেল।”
সেই মৃ ত ব্যক্তির ব�োন মার্থা বললেন, “প্রভু চারদিন আগে লাসারের মৃ ত্যু হয়েছে।
এখন পাথর সরালে এর মধ্য থেকে দুর্গন্ধ বার হবে।”
যীশু তাঁকে বললেন, “আমি কি ত�োমায় বলিনি, যদি বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরের মহিমা
দেখতে পাবে?”
এরপর তারা সেই পাথরখানা সরিয়ে দিল, আর যীশু উর্দ্ধ দিকে তাকিয়ে বললেন,
“পিতা, আমি ত�োমায় ধন্যবাদ দিই, কারণ তুমি আমার কথা শুনেছ। আমি জানি তুমি সব
সময়ই আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু আমার চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জন্য
আমি একথা বলছি, যেন তারা বিশ্বাস করে যে তুমি আমায় পাঠিয়েছ।” এই কথা বলার
পর যীশু জ�োর গলায় ডাকলেন, “লাসার বেরিয়ে এস!” মৃ ত লাসার সেই কবর থেকে
বাইরে এল। তার হাত-পা টুকর�ো কাপড় দিয়ে তখনও বাঁধা ছিল আর তার মু খের ওপর
একখানা কাপড় জড়ান�ো ছিল।
যীশু তখন তাদের বললেন, “বাঁধন খু লে দাও এবং ওকে যেতে দাও।”182
4.65ধর্মীয় নেতাদের যীশুকে হত্যার চক্রান্ত
তখন মরিয়মের কাছে যারা এসেছিল, সেই সব ইহুদীদের মধ্যে অনেকে যীশু যা করলেন
তা দেখে যীশুর ওপর বিশ্বাস করল। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন ফরীশীদের কাছে গিয়ে
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যীশু যা করেছিলেন তা তাদের জানাল�ো। এরপর প্রধান যাজক ও ফরীশীরা পরিষদের এক
মহাসভা ডেকে সেখানে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, “আমরা এখন কি করব? এই
ল�োকটা ত�ো অনেক অল�ৌকিক চিহ্নকার্য করছে। আমরা যদি ওকে এইভাবেই চলতে
দিই তাহলে ত�ো সকলেই এর ওপর বিশ্বাস করবে। তখন র�োমীয়রা এসে আমাদের এই
মন্দির ও আমাদের জাতিকে ধ্বংস করবে।”
কিন্তু তাদের মধ্যে একজন, যাঁর নাম কায়াফা, যিনি সেই বছরের জন্য মহাযাজকের
পদ পেয়েছিলেন, তাদের বললেন, “ত�োমরা কিছু ই জান�ো না। আর ত�োমরা এও ব�োঝ
না যে গ�োটা জাতি ধ্বংস হওয়ার পরিবর্তে সেই মানু ষের মৃ ত্যু হওয়া ত�োমাদের পক্ষে
মঙ্গলজনক হবে।”
একথা কায়াফা যে নিজের থেকে বললেন তা নয়, কিন্তু সেই বছরের জন্য মহাযাজক
হওয়াতে তিনি এই ভাববাণী করলেন, যে সমগ্র জাতির জন্য যীশু মৃ ত্যুবরণ করতে
যাচ্ছেন। যীশু যে কেবল ইহুদী জাতির জন্য মৃ ত্যুবরণ করবেন তা নয়, সারা জগতে যে
সমস্ত ঈশ্বরের সন্তানরা চারদিকে ছড়িয়ে আছে, তাদের সকলকে একত্রিত করার জন্য
যীশু মৃ ত্যুবরণ করবেন।
তাই সেই দিন থেকে তারা যীশুকে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত করতে লাগল। যীশু তখন
প্রকাশ্যে ইহুদীদের মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন। তিনি সেখান থেকে মরুপ্রান্তরের
কাছে ইফ্রয়িম নামে এক শহরে চলে গেলেন এবং সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে
থাকলেন।183
4.66 দশজন কুষ্ঠর�োগীকে যীশুর আর�োগ্যদান
যীশু জেরুশালেমের দিকে যাচ্ছিলেন, যাবার পথে তিনি গালীল ও শমরীয়ার মাঝখান
দিয়ে গেলেন। তাঁরা যখন একটি গ্রামে ঢু কছেন, এমন সময় দশ জন কুষ্ঠর�োগী তাঁর
সামনে পড়ল, তারা একটু দূরে দাঁড়াল, ও চিৎকার করে বলল, “প্রভু যীশু! আমাদের
দয়া করুন!”
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তাদের দেখে যীশু বললেন, “যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও।”
পথে যেতে যেতে তারা সম্পূর্ণ সু স্থ হয়ে গেল; কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যখন
দেখল যে সে সম্পূর্ণ সু স্থ হয়ে গেছে তখন যীশুর কাছে ফিরে এসে খু ব জ�োর গলায়
ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল। সে যীশুর সামনে উপু ড় হয়ে পড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল।
(এই ল�োকটি ছিল অইহুদী শমরীয়।) এই দেখে যীশু তাকে বললেন, “ত�োমাদের মধ্যে
দশ জনই কি আর�োগ্য লাভ করেনি? তবে বাকী নজন ক�োথায়? ঈশ্বরের প্রশংসা করার
জন্য এই ভিন্ন জাতের ল�োকটি ছাড়া আর কেউ কি ফিরে আসেনি?” এরপর যীশু সেই
ল�োকটিকে বললেন, “ওঠ, যাও, ত�োমার বিশ্বাসই ত�োমাকে সু স্থ করে তুলেছে।”184
4.67 ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন
এক সময় ফরীশীরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসবে?”
যীশু তাদের বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য এমনভাবে আসে, যা চ�োখে দেখা যায় না।
ল�োকেরা বলবে না যে, ‘এই যে এখানে ঈশ্বরের রাজ্য’ বা ‘ওই যে ওখানে ঈশ্বরের রাজ্য।’
কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ত�ো ত�োমাদের মাঝেই আছে।”
কিন্তু অনু গামীদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, “সময় আসবে, যখন মানবপু ত্রের রাজত্বের
সময়ের একটা দিন ত�োমরা দেখতে চাইবে, কিন্তু ত�োমরা তা দেখতে পাবে না। ল�োকেরা
ত�োমাদের বলবে, ‘দেখ, তা ওখানে!’ বা ‘দেখ তা এখানে!’ তাদের কথা শুনে যেও না,
বা তাদের পেছনে দ�ৌড়িও না।
“কারণ বিদ্যুৎ চমকালে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেমন আল�ো
হয়ে যায়, মানবপু ত্রের দিনে তিনি সেইরকম হবেন। কিন্তু প্রথমে তাঁকে অনেক দুঃখভ�োগ
করতে হবে, তাছাড়া এই যু গের ল�োকেরা তাঁকে অগ্রাহ্য করবে।
“ন�োহের সময়ে যেমন হয়েছিল, মানবপু ত্রের সময়েও তেমনি হবে। যে পর্যন্ত না ন�োহ
জাহাজে উঠলেন আর বন্যা এসে ল�োকদের ধ্বংস করল, সেই সময় পর্যন্ত ল�োকেরা
খাওয়া দাওয়া করছিল, বিয়ে করছিল ও বিয়ে দিচ্ছিল।
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“ল�োটের সময়েও সেই একই রকম হয়েছিল। তারা খাওয়া-দাওয়া করছিল, কেনাবেচা, চাষ-বাস, গৃ হ নির্মাণ সবই করত। কিন্তু ল�োট যে দিন সদ�োম থেকে বেরিয়ে এলেন,
তারপরেই আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিত হয়ে সেখানকার সব ল�োককে ধ্বংস
করে দিল। যে দিন মানবপু ত্র প্রকাশিত হবেন, সেদিন এই রকমই হবে।
“সেই দিন কেউ যদি ছাদের উপর থাকে, আর তার জিনিস পত্র যদি ঘরের মধ্যে
থাকে, তবে সে তা নেবার জন্য যেন নীচে না নামে। তেমনি যদি কেউ ক্ষেতের কাজে
থাকে, তবে সে ক�োন কিছু নিতে ফিরে না আসু ক। ল�োটের স্ত্রীর কথা যেন মনে থাকে।
“যে তার জীবন নিরাপদ রাখতে চায়, সে তা খ�োয়াবে; আর যে তার জীবন হারায়, সেই
তা বাঁচিয়ে রাখবে। আমি ত�োমাদের বলছি, সেই রাত্রে একই বিছানায় দুজন শুয়ে থাকবে,
তাদের মধ্যে একজনকে তুলে নেওয়া হবে আর অন্যজন পড়ে থাকবে। দুজন স্ত্রীল�োক
একসঙ্গে যাঁতাতে শস্য পিষবে, একজনকে তুলে নেওয়া হবে আর অন্য জন পড়ে থাকবে।”
তখন অনু গামীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু, ক�োথায় এমন হবে?”
যীশু তাদের বললেন, “যেখানে শব, সেখানেই শকুন এসে জড়ো হবে।”185
4.68 একটি বিধবার দৃষ্টান্ত
নিরাশ না হয়ে তাদের যে সব সময় প্রার্থনা করা উচিত, তা ব�োঝাতে গিয়ে যীশু তাদের
এই দৃষ্টান্তটি দিলেন, তিনি বললেন, “ক�োন এক শহরে একজন বিচারক ছিলেন। তিনি
ঈশ্বরকে ভয় করতেন না, আবার মানু ষকেও গ্রাহ্য করতেন না। সেই শহরে একজন
বিধবা ছিল। সে বার বার সেই বিচারকের কাছে এসে বলত, ‘আপনাকে দেখতে হবে
যেন আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমি ন্যায় বিচার পাই!’ কিছু দিন ধরে সেই বিচারক
তার ক�োন কথাই শুনতে চাইলেন না। কিন্তু এক সময় তিনি মনে মনে বললেন, ‘যদিও
আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না আর মানু ষকে মানি না, তবু এই বিধবা যখন আমায় এত
বিরক্ত করছে তখন আমি দেখব সে যেন ন্যায় বিচার পায়, তাহলে সে আর বার বার এসে
আমাকে জ্বালাতন করবে না।’”
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এরপর প্রভু বললেন, “লক্ষ্য কর! ঐ অধার্মিক বিচারকর্তা কি বলল। তাহলে ঈশ্বর কি
তাঁর মন�োনীত ল�োকেরা, যারা দিন-রাত তাঁকে ডাকছে, তারা যেন ন্যায় বিচার পায় তা
দেখবেন না? তিনি কি তাদের সাহায্য করতে অযথা দেরী করবেন? আমি ত�োমাদের
বলছি, তিনি তাদের পক্ষে ন্যায় বিচার করবেনই আর তা তাড়াতাড়িই করবেন। যাইহ�োক্,
মানবপু ত্র যখন আসবেন, তখন কি তিনি এই পৃ থিবীতে বিশ্বাস দেখতে পাবেন?”186
4.69 একটি ফরীশী ও একটি কর আদায়কারীর দৃষ্টান্ত
যাঁরা নিজেদের ধার্মিক মনে করত আর অন্যকে তুচ্ছ করত, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি এই
দৃষ্টান্তটি দিলেন, “দুজন ল�োক মন্দিরে প্রার্থনা করার জন্য গেল; তাদের মধ্যে একজন
ফরীশী আর অন্য জন কর-আদায়কারী। ফরীশী দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে এইভাবে প্রার্থনা
করতে লাগল, ‘যে ঈশ্বর, আমি ত�োমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমি অন্য সব ল�োকদের মত�ো
নই; দস্যু, প্রতারক, ব্যভিচারী অথবা এই কর-আদায়কারীর মত�ো নই। আমি সপ্তাহে দুদিন
উপ�োস করি, আর আমার আয়ের দশ ভাগের একভাগ দান করি।’
“কিন্তু সেই কর-আদায়কারী দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে মু খ তুলে তাকাতেও সাহস করল
না, বরং সে বু ক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, ‘হে ঈশ্বর, আমি পাপী! আমার প্রতি দয়া
কর!’ আমি ত�োমাদের বলছি, এই কর-আদায়কারী ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়ে বাড়ি চলে গেল
কিন্তু ঐ ফরীশী নয়। যে কেউ নিজেকে বড় করে তাকে ছ�োট করা হবে; আর যে নিজেকে
ছ�োট করে তাকে বড় করা হবে।”187
4.70 বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা
সেই সময় কয়েকজন ফরীশী এসে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “ক�োন
ল�োকের পক্ষে তার খু শী মত�ো যে ক�োন কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করা কি বিধি-সম্মত?”
যীশু বললেন, “ত�োমরা কি শাস্ত্রে পড়নি, যে শুরুতেই ঈশ্বর তাদের ‘পু রুষ ও নারী
করে সৃ ষ্টি করেছিলেন?’ এরপর ঈশ্বর বলেছিলেন, ‘এজন্য মানু ষ বাবা-মাকে ছেড়ে স্ত্রীর
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সঙ্গে যু ক্ত হবে, আর সেই দুজন এক দেহ হবে।’ তাই তারা আর দুজন নয় কিন্তু একজন।
তাই ঈশ্বর যাদের যু ক্ত করেছেন, মানু ষ তাদের পৃ থক না করুক।”
তখন ফরীশীরা তাঁকে বললেন, “তবে ম�োশির বিধানে শুধু মাত্র বিবাহ বিচ্ছেদ পত্র দিয়ে
স্ত্রীকে ত্যাগ করার বিষয়ে লেখা আছে কেন?”
তখন যীশু তাদের বললেন, “ত�োমাদের অন্তরের কঠ�োরতার জন্যই ম�োশি সেই বিধান
দিয়েছিলেন, শুরুতে কিন্তু এরকম ছিল না।”188
তারা বাড়িতে এলে শিষ্যেরা তাঁকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। যীশু তাদের বললেন,
“কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে করে তবে সে তার বিরুদ্ধে
ব্যভিচার করে। যদি সেই স্ত্রীল�োকটি নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে আর একজনকে বিয়ে
করে সেও ব্যভিচার করে।”189
তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরিস্থিতি যখন এমনই হয়, তখন
বিয়ে না করাই ভাল।”
যীশু তাঁদের বললেন, “সবাই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, কেবল যাদের সেই
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তারাই তা মেনে নিতে পারে। কিছু ল�োক নপু ংসক হয়েই মাতৃ
গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, যারা বিয়ে করেই না। আর কিছু ল�োককে মানু ষে খ�োজা করে দেয়,
সেজন্য তারা বিয়ে করে না। আবার এমন কিছু ল�োক আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য বিয়ে
করতে চায় না। যে কেউ এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে গ্রহণ করুক।”190
4.71 যীশুর দ্বারা ছ�োট ছেলেমেয়েদের স্বাগত
পরে ল�োকরা ছ�োট ছ�োট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ
করেন: কিন্তু শিষ্যরা তাদের ধমক দিলেন। যীশু তা দেখে ক্রু দ্ধ হলেন এবং তাদের
বললেন, “ছ�োট ছ�োট ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও। তাদের বারণ কর�ো
না, কারণ এদের মত ল�োকদের জন্যই ত�ো ঈশ্বরের রাজ্য। আমি ত�োমাদের সত্যি
বলছি, কেউ যদি ছ�োট ছেলেমেয়েদের মন নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, তবে সে
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ক�োনমতেই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।” এরপর তিনি তাদের ক�োলে নিলেন এবং
তাদের ওপর হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।191
4.72 একটি ধনী ল�োক যীশুর অনু গামী হতে অস্বীকার করেন
পরে তিনি বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন ল�োক দ�ৌড়ে এসে, তাঁর সামনে
হাঁটু গেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, “হে সৎগুরু, অনন্ত জীবন লাভের জন্য আমি কি করব?”
তখন যীশু তাকে বললেন, “তুমি কেন আমাকে সৎ বলছ? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই
সৎ নয়। তুমি ত�ো ঈশ্বরের সব আদেশ জান�ো, ‘নরহত্যা ক�োর�ো না, ব্যভিচার ক�োর�ো না,
চুরি ক�োর�ো না, বাবা-মাকে সম্মান ক�োর�ো।’”
ল�োকটি তাঁকে বলল, “হে গুরু, ছ�োটবেলা থেকে এগুল�ো আমি পালন করে আসছি।”
যীশু ল�োকটির দিকে সস্নেহে তাকালেন এবং বললেন, “একটা বিষয়ে ত�োমার ত্রুটি
আছে। যাও ত�োমার যা কিছু আছে বিক্রি কর; আর সেই অর্থ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও,
তাতে তুমি স্বর্গে ধন পাবে। তারপর এসে আমাকে অনু সরণ কর।”
এই কথায় সে মর্মাহত ও দুঃখিত হল এবং ম্লান মু খে চলে গেল, কারণ তার অনেক
সম্পত্তি ছিল।
তখন যীশু চারদিকে তাকিয়ে শিষ্যদের বললেন, “যাদের ধন আছে তাদের পক্ষে
ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা খু বই দুষ্কর!”
শিষ্যরা তাঁর কথা শুনে অবাক হলেন। যীশু আবার তাঁদের বললেন, “শ�োন, ঈশ্বরের
রাজ্যে যাওয়া সত্যিই কষ্টকর। একজন ধনী ল�োকের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে
বরং সূ চের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ।”
তখন তারা আরও আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, “তবে কারা উদ্ধার
পেতে পারে?”
তখন যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এটা মানু ষের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু
ঈশ্বরের পক্ষে নয়, কারণ সমস্ত কিছু ই ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব।”
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তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, “দেখু ন! আমরা সবকিছু ত্যাগ করে আপনার
অনু সারী হয়েছি।”
যীশু বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি যে কেউ আমার জন্য বা আমার সু সমাচার
প্রচারের জন্য বাড়িঘর, ভাইব�োন, মা-বাবা, ছেলেমেয়ে জমিজমা ছেড়ে এসেছে, তার
বদলে সে এই জগতে তার শতগুণ ফিরে পাবে। তাকে তাড়না ভ�োগ করতে হলেও এই
জগতে শতগুণ বাড়িঘর, ভাইব�োন, মা, ছেলেমেয়ে এবং জমিজমা পাবে, আর পরবর্তী
যু গে পাবে অনন্ত জীবন। কিন্তু আজ যারা প্রথম, এমন অনেক ল�োক শেষে পড়বে এবং
যাঁরা আজ শেষের তাদের মধ্যে অনেকে প্রথম হবে।”192
4.73 দ্রাক্ষা ক্ষেতের মজু রদের দৃষ্টান্ত
“স্বর্গরাজ্য এমন একজন জমিদারের মত�ো, যিনি তাঁর দ্রাক্ষা ক্ষেতে কাজ করার জন্য
ভ�োরবেলাই মজু র আনতে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি মজু রদের দিনে একটি র�ৌপ্যমু দ্রা
মজু রী দেবেন বলে ঠিক করে, তাদের তাঁর দ্রাক্ষা ক্ষেতে পাঠিয়ে দিলেন।
“প্রায় নটার সময় তিনি বাড়ির বাইরে গেলেন আর দেখলেন, কিছু ল�োক বাজারে
তখনও কিছু না করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাদের বললেন, ‘ত�োমরাও আমার দ্রাক্ষা
ক্ষেতে কাজ করতে যাও, আমি ত�োমাদের ন্যায় মজু রী দেব।’ তখন তারাও দ্রাক্ষা ক্ষেতে
কাজ করতে গেল।
“সেই ব্যক্তি আবার প্রায় বেলা বার�োটা ও তিনটার সময় বাড়ির বাইরে গিয়ে ঐ একই
রকম ভাবে মজু রদের কাজে পাঠালেন। প্রায় পাঁচটার সময় তিনি আবার বাইরে গেলেন
ও আর�ো কিছু ল�োককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের বললেন, ‘ত�োমরা সারাদিন ক�োন
কাজ না করে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?’
“তারা তাঁকে বলল, ‘কেউ আমাদের কাজে নেয় নি।’
“তখন ক্ষেতের মালিক তাদের বললেন, ‘ত�োমরাও গিয়ে আমার ক্ষেতে কাজে লাগ�ো।’
“দিনের শেষে ক্ষেতের মালিক তাঁর নায়েবকে ডেকে বললেন, ‘মজু রদের সকলকে
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ডাক ও তাদের মজু রী মিটিয়ে দাও; শেষের জন থেকে শুরু করে প্রথম জন পর্যন্ত
সকলকে দাও।’
“বিকেল পাঁচটায় যে মজু ররা কাজে লেগেছিল, তারা এসে প্রত্যেকে একটা রূপ�োর
টাকা নিয়ে গেল। প্রথমে যাদের কাজে লাগান�ো হয়েছিল, তারা বেশী পাবে বলে আশা
করেছিল, কিন্তু তারাও প্রত্যেকে একটা করে রূপ�োর টাকা পেল। তারা তা নিল বটে কিন্তু
ক্ষেতের মালিকের বিরুদ্ধে অভিয�োগ করে বলল, ‘যারা শেষে কাজে লেগেছিল তারা
মাত্র একঘন্টা কাজ করেছে, আর আপনি তাদের ও আমাদের সমান মজু রী দিলেন; অথচ
আমরা কড়া র�োদে সারা দিন ধরে কাজ করলাম।’
“এর উত্তরে তিনি তাদের একজনকে বললেন, ‘বন্ধু , আমি ত�ো ত�োমার সঙ্গে ক�োন
অন্যায় ব্যবহার করিনি। তুমি কি এক টাকা মজু রীতে কাজ করতে রাজী হও নি? ত�োমার
যা পাওনা তা নিয়ে বাড়ি যাও। আমার ইচ্ছা, আমি ত�োমাকে যা দিয়েছি, এই শেষের
জনকেও তাই দেব। যা আমার নিজের, তা আমার খু শীমত�ো ব্যবহার করার অধিকার কি
আমার নেই? আমি দয়ালু , এই জন্য কি ত�োমার ঈর্ষা হচ্ছে?’
“ঠিক এই রকম যারা শেষের তারা প্রথম হবে, আর যারা প্রথম, তারা শেষে পড়ে
যাবে।” 193
4.74 নিজ মৃ ত্যু ও পু নরুত্থান সম্বন্ধে পু নরায় যীশুর কথন
যীশু তাঁর বার�োজন প্রেরিতকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, “শ�োন! আমরা
জেরুশালেমে যাচ্ছি; আর ভাববাদীরা মানবপু ত্রের বিষয়ে যা কিছু লিখে গেছেন, সে
সবই পূ র্ণ হবে। হ্যাঁ , অইহুদীদের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হবে, তারা তাঁকে উপহাস
করবে, গালাগালি দেবে, তাঁর গায়ে থু তু ছেটাবে। তারা তাঁকে কশাঘাত করবে ও শেষ
পর্যন্ত হত্যাই করবে; আর তৃতীয় দিনে মৃ ত্যুর মধ্য থেকে তিনি পু নরুত্থিত হবেন।” তিনি কি
বলতে চাইছেন, প্রেরিতেরা কিন্তু তার কিছু ই বু ঝতে পারলেন না। তিনি যে কি বলছেন তা
তাঁরা বু ঝতে পারলেন না, কারণ এসব কথার অর্থ তাদের কাছে গ�োপন রাখা হয়েছিল।194
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4.75 একটি মায়ের একটি বিশেষ অনু গ্রহ প্রার্থনা
পরে সিবদিয়ের ছেলেদের মা তার দুই ছেলেকে নিয়ে যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম
করে বললেন, আমার জন্য কিছু করুন।
যীশু তাকে বললেন, “তুমি কি চাও?”
তিনি বললেন, “আপনি আমায় এই প্রতিশ্রুতি দিন যেন আপনার রাজ্যে আমার এই
দুই ছেলে একজন আপনার ডানপাশে আর একজন বাঁ পাশে বসতে পায়।”
এর উত্তরে যীশু বললেন, “ত�োমরা কি চাইছ তা ত�োমরা জান না। আমি যে দুঃখের
পেয়ালায় পান করতে যাচ্ছি তাতে কি ত�োমরা পান করতে পার?”
ছেলেরা তাঁকে বলল, “হ্যাঁ , পারি!”
তিনি তাদের বললেন, “বাস্তবিক, ত�োমরা আমার পেয়ালায় পান করবে; কিন্তু আমার
ডানদিকে বা বাঁদিকে বসতে দেবার অধিকার আমার নেই। আমার পিতা যাদের জন্য তা
ঠিক করে রেখেছেন, তারাই তা পাবে।”
বাকি দশজন শিষ্য এই কথা শুনে ঐ দুই ভাইয়ের ওপর রেগে গেলেন। তখন
যীশু তাঁদের নিজের কাছে ডেকে বললেন, “ত�োমরা একথা জান যে, অইহুদীদের
শাসনকর্তারাই তাদের প্রভু, আর তাদের মধ্যে যারা প্রধান তারা তাদের ওপর হুকুম
চালায়। কিন্তু ত�োমাদের মধ্যে সেরকম হওয়া উচিত নয়। ত�োমাদের মধ্যে যে বড় হতে
চায়, তাকে ত�োমাদের সেবক হতে হবে। আর ত�োমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে
চায়, সে যেন ত�োমাদের দাস হয়। মনে রেখ�ো, ত�োমাদের মানবপু ত্রের মত�ো হতে হবে,
যিনি সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে এসেছেন, আর অনেক ল�োকের মু ক্তির মূ ল্য
হিসাবে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে এসেছেন।”195
4.76 বরতিময় নামে এক অন্ধকে যীশুর আর�োগ্যকরণ
তারপর তাঁরা যিরীহ�োতে এলেন। তিনি যখন নিজের শিষ্যদের এবং বহুল�োকের সাথে
যিরীহ�ো ছেড়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় পথের ধারে বরতীময় (অর্থ “তীময়ের ছেলে”)নামে
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এক অন্ধ ভিখারী বসেছিল। সে যখন শুনতে পেল যে উনি নাসরতীয় যীশু, তখন চেঁ চিয়ে
বলতে লাগল, “হে যীশু, দায়ূদের পু ত্র, আমার প্রতি দয়া করুন।”
তখন বহুল�োক চুপ-চুপ বলে তাকে ধমক দিল। কিন্তু সে আরও জ�োরে চেঁ চিয়ে বলতে
লাগল, “হে দায়ূদের পু ত্র, আমার প্রতি দয়া করুন!”
তখন যীশু সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, “তাকে ডাক�ো।”
তারা সেই অন্ধ ল�োকটিকে ডাকল এবং বলল, “ওহে সাহস কর, ওঠ, উনি ত�োমাকে
ডাকছেন।” তখন সে নিজের পায়ের চাদর ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে যীশুর কাছে এল।
যীশু তাকে বললেন, “তুমি কি চাও, আমি ত�োমার জন্য কি করব?”
অন্ধ ল�োকটি তাকে বলল, “হে গুরু, আমি যেন দেখতে পাই।”
তখন যীশু তাকে বললেন, “যাও, ত�োমার বিশ্বাসই ত�োমায় সু স্থ করল।” সঙ্গে সঙ্গে সে
দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল এবং রাস্তা দিয়ে যীশুর পেছন পেছন চলতে লাগল।196
4.77 কর আদায়কারী সক্কেয়
যীশু যিরীহ�ো শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে সক্কেয় নামে একজন ল�োক ছিল।
সে ছিল একজন উচ্চ-পদস্থ কর আদায়কারী ও খু ব ধনী ব্যক্তি। কে যীশু তা দেখার জন্য
সক্কেয় খু বই চেষ্টা করছিল, কিন্তু বেঁ টে হওয়াতে ভীড়ের জন্য যীশুকে দেখতে পাচ্ছিল
না। তাই সবার আগে ছু টে গিয়ে যে পথ ধরে যীশু আসছিলেন, সেই পথের পাশে একটা
সু কম�োর গাছে উঠল যাতে সেখান থেকে যীশুকে দেখতে পায়।
যীশু সেখানে এসে ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন, “সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে এস,
কারণ আজ আমায় ত�োমার ঘরে থাকতে হবে।”
সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে এসে মহানন্দে যীশুকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা
জানাল। সেখানে যারা ছিল, এই দেখে তারা সকলে অনু য�োগের সু রে বলল, “উনি
একজন পাপীর ঘরে অতিথি হয়ে গেলেন।”
কিন্তু সক্কেয় উঠে দাঁড়িয়ে প্রভুকে বলল, “প্রভু দেখু ন, আমি আমার সম্পদের
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অর্ধেক গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব, আর যদি কাউকে ঠকিয়ে থাকি তবে তার চতুর্গুণ
ফিরিয়ে দেব।”
যীশু তাকে বললেন, “আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ এসেছে, যেহেতু এই মানুষটি
অব্রাহামের পুত্র। কারণ যা হারিয়ে গিয়েছিল তা খুঁজে বার করতে ও উদ্ধার করতেই
মানবপুত্র এ জগতে এসেছেন।” যীশু যিরীহ�ো শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে সক্কেয়
নামে একজন ল�োক ছিল। সে ছিল একজন উচ্চ-পদস্থ কর আদায়কারী ও খুব ধনী ব্যক্তি।
কে যীশু তা দেখার জন্য সক্কেয় খুবই চেষ্টা করছিল, কিন্তু বেঁটে হওয়াতে ভীড়ের জন্য
যীশুকে দেখতে পাচ্ছিল না। তাই সবার আগে ছু টে গিয়ে যে পথ ধরে যীশু আসছিলেন,
সেই পথের পাশে একটা সুকম�োর গাছে উঠল যাতে সেখান থেকে যীশুকে দেখতে পায়।
যীশু সেখানে এসে ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন, “সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে এস,
কারণ আজ আমায় ত�োমার ঘরে থাকতে হবে।”
সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে এসে মহানন্দে যীশুকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা
জানাল। সেখানে যারা ছিল, এই দেখে তারা সকলে অনু য�োগের সু রে বলল, “উনি
একজন পাপীর ঘরে অতিথি হয়ে গেলেন।”
কিন্তু সক্কেয় উঠে দাঁড়িয়ে প্রভুকে বলল, “প্রভু দেখু ন, আমি আমার সম্পদের
অর্ধেক গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব, আর যদি কাউকে ঠকিয়ে থাকি তবে তার চতুর্গুণ
ফিরিয়ে দেব।”
যীশু তাকে বললেন, “আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ এসেছে, যেহেতু এই মানু ষটি
অব্রাহামের পু ত্র। কারণ যা হারিয়ে গিয়েছিল তা খুঁ জে বার করতে ও উদ্ধার করতেই
মানবপু ত্র এ জগতে এসেছেন।”197
4.78 দশটি ভৃত্যের দৃষ্টান্ত
যীশু জেরুশালেমের কাছাকাছি এগিয়ে গেলে ল�োকদের ধারণা হল যে তখনই বু ঝি
ঈশ্বরের রাজ্য এসে পড়ল। তাই তিনি তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি দিলেন। যীশু বললেন,
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“একজন সম্ভ্রান্ত বংশের ল�োক রাজ পদ নিয়ে ফিরে আসার জন্য দূর দেশে যাত্রা করলেন।
যাবার আগে তিনি তাঁর দশজন কর্মচারীকে ডেকে প্রত্যেকের হাতে একটি করে ম�োট
দশটি ম�োহর দিয়ে বললেন, ‘আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই দিয়ে ব্যবসা কর�ো।’ কিন্তু
তাঁর প্রজারা তাকে ঘৃ ণা করত; আর তিনি চলে যাওযার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ল�োকেরা
একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে বলে পাঠাল, ‘আমরা চাই না যে এই ল�োক আমাদের রাজা
হ�োক্!’
“কিন্তু সেই ব্যক্তি রাজপদ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন; আর যে কর্মচারীদের তিনি টাকা
দিয়েছিলেন তাদের সকলকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দেখতে চাইলেন যে তারা কে কত
লাভ করেছে। প্রথম জন এসে বলল, ‘প্রভু, আপনার এক ম�োহর খাটিয়ে দশ ম�োহর লাভ
হয়েছে।’ তখন মনিব তাকে বললেন, ‘খু ব ভাল করেছ, তুমি খু ব ভাল কর্মচারী। তুমি
অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত ছিলে তাই ত�োমাকে দশটি শহরের শাসক হিসেবে নিয়�োগ করা হবে।’
“এরপর দ্বিতীয় জন এসে বলল, ‘প্রভু আপনার এক ম�োহর খাটিয়ে পাঁচ ম�োহর লাভ
হয়েছে।’ তিনি তাকে বললেন, ‘ত�োমাকে পাঁচটি শহরের শাসনভার দেওয়া হবে।’
“এরপর আর একজন এসে বলল, ‘প্রভু, এই নিন আপনার ম�োহর, এটা আমি রুমালে
বেঁ ধে আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম। আপনার বিষয়ে আমার খু ব ভয় ছিল, কারণ
আপনি খু ব কঠিন ল�োক। আপনি যা জমা করেন নি তাই নিয়ে থাকেন, আর যা ব�োনেন
না তার ফসল কাটেন।’
“তখন তার প্রভু তাকে বললেন, ‘ত�োমার কথা অনু সারেই আমি ত�োমার বিচার
করব, তুমি একজন দুষ্ট কর্মচারী। তুমি জানতে আমি একজন কঠিন ল�োক, আমি যা জমা
করি না তাই পেতে চাই, যা বু নি না তাই কাটি। তবে তুমি আমার টাকা কেন মহাজনদের
কাছে জমা রাখনি? তাহলে ত�ো আমি টাকার সু দটাও অন্তত পেতাম।’ আর যারা সেখানে
দাঁড়িয়ে ছিল তিনি তাদের বললেন, ‘এর কাছ থেকে ঐ ম�োহর নিয়ে নাও আর যার দশ
ম�োহর আছে তাকে ওটা দাও।’
“তখন তারা তাকে বলল, ‘প্রভু, ওর ত�ো দশটা ম�োহর আছে!’
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“প্রভু বললেন, ‘আমি ত�োমাদের বলছি, যার আছে তাকে আর�ো দেওয়া হবে আর
যার নেই, তার যেটুকু আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে। কিন্তু যারা আমার শত্রু, যারা চায়
নি যে আমি তাদের ওপর রাজত্ব করি, তাদের এখানে নিয়ে এসে আমার সামনেই মেরে
ফেল।’”
এইসব কথা বলার পর যীশু জেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চললেন।198
4.79 প্রধান যাজকদের লাসারকে হত্যার চক্রান্ত
ইহুদীদের নিস্তারপর্ব এগিয়ে আসছিল, আর অনেক ল�োক নিজেদের শুচি করবার জন্য
নিস্তারপর্বের আগেই দেশ থেকে জেরুশালেমে গেল। তারা সেখানে যীশুর খ�োঁ জ করতে
লাগল। তারা মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, “ত�োমরা কি মনে
কর? তিনি কি এই পর্বে আসবেন?” প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা এই আদেশ দিল যে,
যীশু ক�োথায় আছেন তা যদি কেউ জানে তবে তাদের যেন জানান�ো হয় যাতে তারা
তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে।
নিস্তারপর্বের ছদিন আগে যীশু বৈথনিয়াতে গেলেন যেখানে লাসার বাস করতেন। এই
মৃ ত লাসারকে যীশু বাঁচিয়েছিলেন।
বহু ইহুদী জানতে পারল যে যীশু বৈথনিয়াতে আছেন। তারা সেখানে যে কেবল
যীশুর জন্য গেল তাই নয়, যে লাসারকে যীশু মৃ ত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তাকে
দেখবার জন্যও তারা সেখানে গেল। তাই প্রধান যাজকরা লাসারকে হত্যা করার চক্রান্ত
করতে লাগলেন। কারণ তারই জন্য বহু ইহুদী তাদের ছেড়ে যীশুর ওপর বিশ্বাস করতে
লাগল।199
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5.1 যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ
যে বিপু ল জনতা নিস্তারপর্বের জন্য এসেছিল, পরের দিন তারা শুনল যে যীশু জেরুশালেমে
আসছেন। তখন তারা খেজু র পাতা নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে বেরিয়ে পড়ল।200
তিনি জৈতুন পর্বতের কাছে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামের কাছাকাছি এলে তাঁর দুজন
শিষ্যকে বললেন, “ত�োমরা ঐ গ্রামে যাও। ঐ গ্রামে ঢ�োকার মু খেই একটা বাচ্চা গাধা
বাঁধা আছে দেখবে, সেটার ওপর এর আগে কেউ কখনও বসেনি, সেটা খু লে এখানে
নিয়ে এস। কেউ যদি ত�োমাদের জিজ্ঞেস করে, ত�োমরা ওটা খু লছ কেন? ত�োমরা বল�ো,
‘এটাকে প্রভুর দরকার আছে।’”
যাঁদের পাঠান�ো হয়েছিল তাঁরা গিয়ে যীশুর কথা মত�োই সব কিছু দেখতে পেলেন।
তাঁরা যখন সেই বাচ্চা গাধাটা খু লছিলেন তখন তার মালিক এসে তাঁদের জিজ্ঞেস করল,
“আপনারা এটা খু লছেন কেন?”
তাঁরা বললেন, “এটাকে প্রভুর দরকার আছে।” এরপর তাঁরা গাধাটাকে যীশুর কাছে
নিয়ে এসে তার ওপর তাঁদের চাদর বিছিয়ে দিলেন, আর তার পিঠে যীশুকে বসালেন।
তিনি যখন যাচ্ছিলেন, জ201 তখন অনেকে তাদের জামাকাপড় রাস্তায় পেতে দিল আর
অন্যেরা মাঠ থেকে পাতা ঝরা গাছের ডালপালা কেটে এনে রাস্তার উপরে ছড়িয়ে দিল।
আর যে সমস্ত ল�োক আগে এবং পেছনে যাচ্ছিল তারা চেঁ চিয়ে বলতে লাগল,
“‘হ�োশান্না!’
‘ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন!’
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“আমাদের পিতৃপু রুষ দায়ূদের যে রাজ্য আসছে, তা ধন্য! হ�োশান্না!
স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা হ�োক্।”202
এমনটি হল যেন এর দ্বারা ভাববাদীর ভাববাণী পূ র্ণ হয়:
“সিয়�োন নগরীকে বল,
‘দেখ ত�োমার রাজা ত�োমার কাছে আসছেন।
তিনি নম্র, তিনি গাধার ওপরে,
একটি ভারবাহী গাধার বাচ্চার ওপরে চড়ে আসছেন।’”203
এসবের অর্থ তাঁর শিষ্যরা প্রথমে বু ঝতে পারেন নি। কিন্তু যীশু যখন মহিমায় উত্তোলিত
হলেন, তখন তাঁদের মনে পড়ল যে শাস্ত্রে এগুলিই তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে এবং
ল�োকেরা এসব তাঁর জন্য করেছিল।204
সেই ভীড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরীশী যীশুকে বলল, “গুরু, আপনার
অনু গামীদের ধমক দিন!”
যীশু বললেন, “আমি ত�োমাদের বলছি, ওরা যদি চুপ করে, তবে পাথরগুল�ো চেঁ চিয়ে
উঠবে।”
তিনি জেরুশালেমের কাছাকাছি এসে শহরটি দেখে কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন,
“হায়! কিসে ত�োমার শান্তি হবে তা যদি তুমি আজ বু ঝতে পারতে! কিন্তু এখন তা ত�োমার
দৃষ্টির অগ�োচরে রইল। সেই দিন আসছে, যখন ত�োমার শত্রুরা ত�োমার চারপাশে বেষ্টনী
গড়ে তুলবে। তারা ত�োমায় ঘিরে ধরবে আর চারপাশ থেকে চেপে ধরবে। তারা ত�োমাকে
ও ত�োমার সন্তানদের ধ্বংস করবে। ত�োমার প্রাচীরের একটা পাথরের ওপর আর একটা
পাথর থাকতে দেবে না, কারণ ত�োমার তত্ত্বাবধানের জন্য ঈশ্বর যে ত�োমার কাছে এলেন,
এ তুমি বু ঝলে না।”205
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তিনি জেরুশালেমে ঢু কে মন্দিরে গেলেন। সেখানে চারদিকের সমস্ত কিছু লক্ষ্য
করলেন; কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় বার�োজন প্রেরিতকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বৈথনিয়াতে
ফিরে গেলেন।206
5.2 যীশু বললেন ডুমু র গাছ মরে যাবে
পরের দিন বৈথনিয়া ছেড়ে আসার সময় তাঁর খিদে পেল। দূর থেকে তিনি একটি পাতায়
ভরা ডু মু র গাছ দেখে তাতে কিছু ফল পাবেন ভেবে তার কাছে গেলেন, কিন্তু গাছটির
কাছে গেলে পাতা ছাড়া আর কিছু ই দেখতে পেলেন না; কারণ তখন ডু মু র ফলের মরশুম
নয়। তখন তিনি গাছটিকে বললেন, “এখন থেকে ত�োমার ফল আর কেউ ক�োন দিন খাবে
না!” এই কথা তাঁর শিষ্যেরা শুনতে পেলেন।207
5.3 যীশু কর্তৃক ব্যবসায়ীদের মন্দির থেকে বহিষ্করণ
পরে তাঁরা জেরুশালেমে গেলেন; আর মন্দিরের মধ্যে ঢু কে যারা কেনা-বেচা করছিল সেইসব
ব্যবসায়ীদের বাইরে বার করে দিলেন। তিনি প�োদ্দারদের টেবিল এবং যারা পায়রা বিক্রি করছিল
তাদের আসন উল্টে দিলেন। তিনি মন্দিরের মধ্যে দিয়ে কাউকে ক�োন জিনিস নিয়ে যেতে
দিলেন না। তিনি শিক্ষা দিয়ে তাদের বললেন, “এটা কি লেখা নেই ‘আমার মন্দিরকে সমগ্র
জাতির উপাসনা গৃ হ বলা হবে?’ কিন্তু ত�োমরা এটাকে ‘দস্যুদের আস্তানায় পরিণত করেছ।’”208
এরপর মন্দির চত্বরের মধ্যে অনেক অন্ধ ও খঞ্জ যীশুর কাছে এলে তিনি তাদের সু স্থ
করলেন। প্রধান যাজকরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা দেখলেন যে, যীশু অনেক অল�ৌকিক কাজ
করছেন, আর যখন দেখলেন মন্দির চত্বরের মধ্যে ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে বলছে,
“প্রশংসা, দায়ূদের পু ত্রের প্রশংসা হ�োক্,” তখন তাঁরা রেগে গেলেন।
তাঁরা যীশুকে বললেন, “ওরা যা বলছে, তা কি তুমি শুনতে পাচ্ছ?”
যীশু তাদের জবাব দিলেন, “হ্যাঁ , পাচ্ছি, ত�োমরা কি শাস্ত্রে পড় নি, ‘তুমি ছ�োট ছ�োট
ছেলেমেয়ে ও দুগ্ধপ�োষ্য শিশুদেরই প্রশংসা করতে শিখিয়েছ?’”209
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তখন থেকে প্রত্যেক দিন তিনি মন্দিরে শিক্ষা দিতে থাকলেন। প্রধান যাজকরা,
ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ইহুদী নেতারা তাঁকে হত্যা করার উপায় খুঁ জতে লাগল। কিন্তু তারা
ক�োনভাবেই ক�োন পথ খুঁ জে পেল না, কারণ সব ল�োকই খু ব মন দিয়ে তাঁর কথাগুলি
শুনত।210
সেই দিন সন্ধ্যে হলেই যীশু ও তাঁর শিষ্যরা মহানগরীর বাইরে গেলেন।211
5.4 শুকন�ো ডুমু র গাছ, বিশ্বাস এবং প্রার্থনা
পরের দিন সকালে যেতে যেতে তাঁরা দেখলেন, সেই ডু মু র গাছটি মূ ল থেকে শুকিয়ে
গেছে। পিতর আগের দিনের কথা মনে করে তাঁকে বললেন, “হে গুরু, দেখু ন, আপনি
যে ডু মু র গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেটি শুকিয়ে গেছে।”
তখন যীশু বললেন, “ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ! আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, কেউ যদি ঐ
পাহাড়কে বলে, ‘উপরে যাও এবং সমু দ্রে গিয়ে পড়,’ আর তার মনে ক�োন সন্দেহ না
থাকে এবং সে যদি বিশ্বাস করে যে সে যা বলছে তা হবে, তাহলে ঈশ্বর তার জন্য তাই
করবেন। এইজন্য আমি ত�োমাদের বলি, ত�োমরা যা কিছু র জন্য প্রার্থনা কর, যদি বিশ্বাস
কর যে, ত�োমরা তা পেয়েছ, তাহলে ত�োমাদের জন্য তা হবেই। আর ত�োমরা যখনই
প্রার্থনা করতে দাঁড়াও, যদি কার�োর বিরুদ্ধে ত�োমাদের ক�োন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর,
যাতে ত�োমাদের স্বর্গের পিতাও ত�োমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।”212
5.5 ধর্মীয় নেতাদের যীশুর কর্তৃত্বব্যঞ্জক অধিকারকে অস্বীকার
পরে তাঁরা জেরুশালেমে ফিরে এলেন। আর যখন তিনি মন্দিরের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন,
সেই সময় প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও বয়স্ক ইহুদী নেতারা তাঁর কাছে এলেন।
তাঁরা তাকে বললেন, “ক�োন ক্ষমতায় তুমি এসব করছ? এসব করতে ত�োমাকে কেই
বা এই ক্ষমতা দিয়েছে?”
যীশু তাঁদের বললেন, “আমি ত�োমাদের একটা প্রশ্ন করছি, যদি ত�োমরা উত্তর দিতে
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পার�ো, তাহলে আমি ত�োমাদের বলব ক�োন ক্ষমতায় এসব করছি। য�োহন যে বাপ্তাইজ
করেছিলেন তা করার অধিকার তিনি স্বর্গ থেকে পেয়েছিলেন না মানু ষের কাছ থেকে
পেয়েছিলেন? আমাকে বল�ো।”
তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে আল�োচনা করে বললেন, “যদি আমরা বলি, ‘স্বর্গ থেকে,’
তাহলে বলবে ‘তবে ত�োমরা তাকে বিশ্বাস কর নি কেন?’ কিন্তু যদি আমরা বলি, ‘মানু ষের
কাছ থেকে,’ তাহলে জনসাধারণ আমাদের ওপর রেগে যাবে।” (তাঁরা জনসাধারণকে ভয়
করতেন কারণ জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে য�োহন একজন ভাববাদী।)
তাই তাঁরা যীশুকে বললেন, “আমরা জানি না।”
তখন যীশু তাঁদের বললেন, “তবে আমিও ক�োন্ ক্ষমতায় এসব করছি, তা ত�োমাদের
বলব না।”213
5.6 দুটি পু ত্রের দৃষ্টান্ত
“তারপর যীশু বললেন, ‘আচ্ছা, এ বিষয়ে ত�োমরা কি বলবে? একজন ল�োকের দুটি ছেলে
ছিল। সে তার বড় ছেলের কাছে গিয়ে বলল, ‘বাছা, আজ তুমি আমার দ্রাক্ষা ক্ষেতে
গিয়ে কাজ কর।’
“কিন্তু তার ছেলে বলল, ‘আমি যেতে চাই না।’ কিন্তু পরে সে তার মত বদলিয়ে
কাজে গেল।
“এরপর ল�োকটি তার অপর ছেলের কাছে গিয়ে তাকেও সেই একই কথা বলল। এর
উত্তরে অন্য ছেলেটি বলল, ‘হ্যাঁ , মহাশয় যাচ্ছি।’ কিন্তু সে গেল না।
“এই দুজনের মধ্যে কে তার বাবার ইচ্ছা পালন করল?”
তারা বললেন, “বড় ছেলে।”
যীশু তাদের বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা,
ত�োমাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করছে। আমি একথা বলছি কারণ জীবনের সঠিক
পথ দেখাবার জন্য য�োহন ত�োমাদের কাছে এসেছিলেন আর ত�োমরা তাঁকে বিশ্বাস
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করনি। কিন্তু কর-আদায়কারী ও বেশ্যারা তাকে বিশ্বাস করেছে। এসব দেখেও ত�োমরা
মন পরিবর্ত ন করনি ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস করনি।214
5.7 দুষ্ট চাষীদের দৃষ্টান্ত
“আর একটি দৃষ্টান্ত শ�োন! এক জমিদার একটি দ্রাক্ষা ক্ষেত তৈরী করে তার চারদিকে বেড়া
দিলেন। পরে সেই ক্ষেতের মধ্যে দ্রাক্ষা মাড়াবার জন্য গর্ত খুঁ ড়লেন। পাহারা দেবার জন্য
একটা উঁচু পাহারা ঘর তৈরী করলেন। পরে কয়েকজন চাষীর কাছে সেই দ্রাক্ষা ক্ষেত
ইজারা দিয়ে বিদেশে চলে গেলেন। যখন দ্রাক্ষা ত�োলার সময় হল, তখন তিনি তাঁর ভাগ
নিয়ে আসবার জন্য তাঁর ক্রীতদাসদের সেই চাষীদের কাছে পাঠালেন।
“কিন্তু চাষীরা তাঁর দাসদের একজনকে মারল, একজনকে খু ন করল আর তৃতীয়জনকে
পাথর ছুঁ ড়ে খু ন করল। এরপর তিনি প্রথম বারের চেয়ে আর�ো বেশী দাস সেখানে
পাঠালেন, আর সেই চাষীরা ঐ দাসদের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করল। পরে তিনি তাঁর
নিজের ছেলেকে তাদের কাছে পাঠালেন; তিনি ভাবলেন, ‘ওরা নিশ্চয়ই ওঁর ছেলেকে
মান্য করবে।’
“কিন্তু চাষীরা যখন দেখল যে মালিকের ছেলে আসছে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে
পরামর্শ করে বলল, ‘দেখ, এই হচ্ছে আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, এস, একে আমরা খু ন
করি, তাহলে আমরাই তার সম্পত্তির মালিক হয়ে যাব।’ তখন তারা সেই ছেলেকে ধরে
দ্রাক্ষা ক্ষেতের বাইরে ছুঁ ড়ে ফেলে দিল ও তাকে হত্যা করল।
“এক্ষেত্রে দ্রাক্ষা ক্ষেতের মালিক যখন ফিরে আসবেন, তখন ঐ চাষীদের তিনি কি
করবেন, ত�োমরা কি বল?”
ইহুদী যাজকরা যীশুকে বললেন, “তারা দুষ্ট ল�োক বলে তিনি তাদের নির্মমভাবে
ধ্বংস করবেন ও সেই দ্রাক্ষা ক্ষেত অন্য চাষীদের হাতে দেবেন, যারা ফলের মরশুমে
তাঁকে তাঁর প্রাপ্য অংশ দেবে।”
তখন যীশু তাদের বললেন, “ত�োমরা কি শাস্ত্রের এই অংশ পড় নি:
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‘রাজমিস্ত্রিরা যে পাথরটা বাতিল করে দিয়েছিল,
সেই পাথরটাই হয়ে উঠেছে ক�োণের প্রধান পাথর।
এটা প্রভুরই কাজ,
এটা আমাদের চ�োখে আশ্চর্য লাগে।’
“অতএব, আমি ত�োমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য ত�োমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া
হবে, আর এমন ল�োকদের দেওয়া হবে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে উপযু ক্ত ব্যবহার
করবে। আর ঐ যে পাথর তার ওপরে যে পড়বে সে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, আর সেই
পাথর যার ওপরে পড়বে তাকে গুঁড়িয়ে ধূ লিসাৎ করবে।”
প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা যীশুর দেওয়া এই দৃষ্টান্তগুলি শুনে বু ঝতে পারলেন যীশু
তাঁদেরই বিষয়ে এই কথাগুলি বললেন। তাই তাঁরা যীশুকে গ্রেপ্তার করাতে চাইলেন,
কিন্তু জনসাধারণের ভয়ে তা করলেন না, কারণ সাধারণ ল�োকে তাঁকে ভাববাদী বলে
মনে করত।215
5.8 বিবাহের ভ�োজ সংক্রাম্ত দৃষ্টান্ত
দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যীশু আবার তাদের বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, “স্বর্গরাজ্যের
বিষয়ে এই তুলনা দেওয়া যেতে পারে, একজন রাজা যিনি তাঁর ছেলের বিয়ের ভ�োজ
প্রস্তুত করলেন। সেই ভ�োজে নিমন্ত্রিত ল�োকদের ডাকবার জন্য তিনি তাঁর দাসদের
পাঠালেন, কিন্তু তারা আসতে চাইল না।
“রাজা আবার তাঁর অন্য দাসদের পাঠালেন, বললেন, ‘যাঁরা নিমন্ত্রিত তাদের সকলকে
বল। দেখ, আমার ভ�োজ প্রস্তুত, আমার বলদ ও হৃষ্টপু ষ্ট বাছু রগুল�ো সব মারা হয়েছে, আর
সব কিছু ই প্রস্তুত। ত�োমরা বিবাহ ভ�োজে য�োগ দিতে এস।’
“কিন্তু নিমন্ত্রিত ল�োকেরা তাদের কথায় কান না দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল।
কেউ বা তার ক্ষেতের কাজে গেল, আবার কেউ গেল তার ব্যবসার কাজে। অন্যরা রাজার

162

যে সপ্তাহে যীশু মারা

সেই দাসদের ধরে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল ও তাদের খু ন করল। এতে রাজা খু ব
রেগে গেলেন, তিনি তাঁর সৈন্য পাঠিয়ে সেই খু নীদের মেরে ফেললেন, সৈন্যরা তাদের
শহরটিও পু ড়িয়ে দিল।
“এরপর রাজা তাঁর দাসদের বললেন, ‘বিয়ের ভ�োজ প্রস্তুত কিন্তু যাঁরা নিমন্ত্রিত
হয়েছিল তারা তার য�োগ্য ছিল না। তাই ত�োমরা রাস্তার ম�োড়ে ম�োড়ে যাও আর যত
ল�োকের দেখা পাও, তাদের সকলকে এই ভ�োজে য�োগ দেবার জন্য ডেকে আন�ো।’
তখন সেই দাসরা রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ভাল ও মন্দ যাদের পেল তাদের সকলকে ডেকে
আনল। তাতে বিয়ে বাড়ির ভ�োজের ঘর অতিথিতে ভরে গেল।
“কিন্তু রাজা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে এসে সেখানে একজন ল�োককে
দেখতে পেলেন যে বিয়ে বাড়ির প�োশাক পরে আসে নি। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন,
‘বন্ধু , বিয়ে বাড়ির উপযু ক্ত প�োশাক ছাড়াই তুমি কেমন করে এখানে এলে?’ কিন্তু সে
চুপ করে থাকল। তখন রাজা তাঁর পরিচারকদের বললেন, ‘এর হাত পা বেঁ ধে একে
বাইরে অন্ধকারে ফেলে দাও, যেখানে ল�োকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে
দাঁত ঘষে।’
“কারণ অনেকেই আহুত, কিন্তু অল্পই মন�োনীত।”216
5.9 কৈসরকে কর দেওয়া উচিৎ কিনা?
তখন ফরীশীরা সেখান থেকে চলে গেল, আর কেমন করে যীশুকে তাঁর কথার ফাঁদে
ফেলা যায় সেই পরিকল্পনা করল। তারা হের�োদীয়দের কয়েকজনের সঙ্গে নিজেদের
কয়েকজন অনু গামীকে যীশুর কাছে পাঠাল। এই ল�োকেরা এসে বলল, “গুরু, আমরা
জানি আপনি একজন সৎল�োক। ঈশ্বরের পথের বিষয়ে সঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।
আর কে কি বলে তার ধার ধারেন না কারণ ল�োকে কি ভাববে তাতে আপনার কিছু যায়
আসে না। তাহলে আপনার কি মত, কৈসরকে কর দেওয়া উচিত কি না?”
যীশু তাদের বদ মতলব বু ঝতে পেরে বললেন, “ভণ্ডের দল আমাকে ফাঁদে ফেলতে
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চাইছ কেন? যে টাকায় কর দেওয়া হয় তা আমাকে দেখাও।” তারা একটা রূপ�োর টাকা
তাঁর কাছে নিয়ে এল। তখন তিনি তাদের বললেন, “এর ওপরে এই মূ র্তি ও নাম কার?”
তারা বলল, “র�োম সম্রাট কৈসরের।”
তখন তিনি তাদের বললেন, “তবে যা কৈসরের তা কৈসরকে দাও, আর যা ঈশ্বরের
তা ঈশ্বরকে দাও।”
তারা এই জবাব শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল, তাঁকে আর বিরক্ত না করে সেখান থেকে
চলে গেল।217
5.10 বিবাহ এবং সাত ভাই
যাঁরা বলে পুনরুত্থান নেই, সেই সদ্দূকী সম্প্রদায়ের কিছু ল�োক সেই দিন যীশুর কাছে এসে
তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন। তাঁরা বললেন, “গুরু, ম�োশি বলেছেন যদি ক�োন ল�োক নিঃসন্তান
অবস্থায় মারা যায়, তবে তার নিকটতম আত্মীয়রূপে তার ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করবে ও
তার ভাইয়ের হয়ে তার বংশ উৎপন্ন করবে। আমাদের জানা এক পরিবারে সাত ভাই ছিল। প্রথম
জন বিয়ে করল, তার পরে সে মারা গেল। আর তার ক�োন সন্তান না থাকাতে, তার ভাই সেই
বিধবাকে বিয়ে করল। এই অবস্থা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সপ্তম জন পর্যন্ত হল, তারা সেই স্ত্রীকে বিয়ে
করল ও মারা গেল। শেষে সেই স্ত্রীল�োকটিও মারা গেল। এখন আমাদের প্রশ্ন হল, পুনরুত্থানের
সময় ঐ সাত ভাইয়ের মধ্যে সেই স্ত্রী কার হবে, সকলেই ত�ো তাকে বিয়ে করেছিল?”
এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “ত�োমরা ভুল করছ, কারণ ত�োমরা না জান শাস্ত্র, না
জান ঈশ্বরের পরাক্রম। জেনে রাখ�ো, পু নরুত্থানের পর ল�োকেরা বিয়ে করে না, বা তাদের
বিয়েও দেওয়া হয় না, তারা বরং স্বর্গদূতদের মত�ো থাকে। মৃ তদের জীবিত হয়ে ওঠার
বিষয়ে ত�োমাদের ভাল�োর জন্য ঈশ্বর নিজে যে কথা বলেছেন, তা কি ত�োমরা পড়নি?
তিনি বলেছেন, ‘আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হােকের ঈশ্বর ও যাক�োবের ঈশ্বর।’ ঈশ্বর
মৃ তদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদেরই ঈশ্বর।”
সমবেত ল�োকেরা তাঁর এই শিক্ষা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল।218
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5.11 সবচেয়ে গুরুত্বপূ র্ণ আদেশ
ফরীশীরা যখন শুনলেন যে যীশুর জবাবে সদ্দূকীরা নিরুত্তর হয়ে গেছেন তখন তাঁরা দল
বেঁ ধে যীশুর কাছে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যীশুকে ফাঁদে ফেলবার
জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, “গুরু, বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে মহান আদেশ ক�োনটি?”219
যীশু উত্তর দিলেন, “এটাই প্রধান! ‘শ�োন, হে ইস্রায়েল, আমাদের ঈশ্বর প্রভু
একমাত্র প্রভু। তুমি ত�োমার সমস্ত হৃদয়, মন, প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ত�োমার ঈশ্বর
প্রভুকে ভালবাসবে।’ আর দ্বিতীয় আদেশ হল, এই, ‘ত�োমার প্রতিবেশীকে নিজের মত�ো
ভালবাসবে।’ এই আদেশ দুটি থেকে আর ক�োন বড় আদেশ নেই।220 সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা
ভাববাদীদের সমস্ত শিক্ষা, এই দুটি আদেশের উপর নির্ভ র করে।”221
তখন ব্যবস্থার শিক্ষকরা তাঁকে বললেন, “বেশ, গুরু, আপনি ঠিক বলেছেন যে ঈশ্বরই
প্রভু, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই। আর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে ভালবাস�ো এবং
প্রতিবেশীকে নিজের মত�ো ভালবাসা হচ্ছে সমস্ত রকম বলিদান ও উৎসর্গের থেকে অনেক ভাল।”
তখন তিনি বু দ্ধির সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন দেখে যীশু তাঁকে বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য
থেকে তুমি খু ব বেশী দূরে নও।”222
5.12 খ্রীষ্ট দায়ূদের পু ত্র অথবা দায়ূদের প্রভু?
ফরীশীরা তখনও সেখানে সমবেত ছিলেন, সেই সময় যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,
“খ্রীষ্টের বিষয়ে ত�োমরা কি মনে কর? তিনি কার বংশধর?”
তারা বললেন, “তিনি দায়ূদের পু ত্র।”
যীশু তাদের বললেন, “তবে দায়ূদ কিভাবে পবিত্র আত্মার অনু প্রেরণায় তাঁকে ‘প্রভু’
বলে সম্বোধন করেছেন? তিনি বলেছিলেন,
‘প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
যতক্ষন না আমি ত�োমার শত্রুদের ত�োমার পায়ের নীচে রাখি
ততক্ষণ তুমি আমার ডান দিকে বস ও শাসন কর।’
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তাহলে, দায়ূদ যখন তাঁকে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন করেছেন, তখন তিনি কেমন করে
তাঁর সন্তান হতে পারেন?”
কিন্তু এর উত্তরে কেউ একটি কথাও তাঁকে বলতে পারলেন না, আর সেই দিন থেকে
কেউ তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস করলেন না।223
5.13 যীশু কর্তৃক ধর্মীয় নেতাদের সমাল�োচনা
এরপর যীশু ল�োকদের ও তাঁর শিষ্যদের বললেন, “ম�োশির বিধি-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেবার
অধিকার ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের আছে। তাই তারা যা যা বলে, তা ত�োমরা কর�ো
এবং মেনে চল�ো: কিন্তু তারা যা করে ত�োমরা তা কর�ো না। আমি একথা বলছি, কারণ
তারা যা বলে তারা তা করে না। তারা ভারী ভারী ব�োঝা যা বওয়া কঠিন, তা ল�োকদের
কাঁধে চাপিয়ে দেয়; কিন্তু সেগুল�ো সরাবার জন্য নিজেরা একটা আঙ্গুলও নাড়াতে চায়
না।
“তারা যা কিছু করে সবই ল�োক দেখান�োর জন্য। তারা শাস্ত্রের পদ লেখা তাবিজ
বড় করে তৈরী করে, আর নিজেদের ধার্মিক দেখাবার জন্য প�োশাকের প্রান্তে লম্বা লম্বা
ঝালর লাগায়। তারা ভ�োজসভায় সম্মানের জায়গায় এবং সমাজ-গৃ হে গুরুত্বপূ র্ণ আসনে
বসতে ভালবাসে। তারা হাটে-বাজারে ল�োকদের কাছ থেকে সম্মানসূ চক অভিবাদন ও
‘গুরু’ ডাক শুনতে খু বই ভালবাসে।
“কিন্তু ত�োমরা দেখ�ো, ল�োকে যেন ত�োমাদের ‘শিক্ষক’ বলে না ডাকে, কারণ
একজনই ত�োমাদের শিক্ষক, আর ত�োমরা সকলে পরস্পর ভাই ব�োন। এই পৃ থিবীতে
কাউকে ‘পিতা’ বলে ডেক�ো না, কারণ ত�োমাদের পিতা একজনই, তিনি স্বর্গে থাকেন।
কেউ যেন ত�োমাদের ‘আচার্য্য বলে না ডাকে, কারণ ত�োমাদের আচার্য্য একজনই, তিনি
খ্রীষ্ট। ত�োমাদের মধ্যে যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ, সে ত�োমাদের সেবক হবে। যে কেউ নিজেকে
বড় করে, তাকে নত করা হবে। আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উন্নত করা হবে।
“ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, ত�োমরা ভণ্ড! ত�োমরা ল�োকদের জন্য
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স্বর্গরাজ্যের দরজা বন্ধ করে রাখছ, নিজেরাও তাতে প্রবেশ কর�ো না, আর যারা প্রবেশ
করতে চেষ্টা করছে তাদেরও প্রবেশ করতে দিচ্ছ না।
“ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, ত�োমরা ভণ্ড! একজন ল�োককে নিজেদের
ধর্মমতে নিয়ে আসার জন্য ত�োমরা জলে স্থলে ঘু রে বেড়াও। আর সে যখন ত�োমাদের
ধর্মে আসে, তখন ত�োমরা নিজেদের চেয়ে তাকে দ্বিগুণ নরকের উপযু ক্ত করে ত�োল।
“ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, ত�োমরা ভণ্ড! ত�োমরা নিজেরা অন্ধ অথচ
অন্যদের পথ দেখাও। ত�োমরা বলে থাক, ‘কেউ যদি মন্দিরের দিব্যি দেয়, তবে তাতে
কিছু এসে যায় না। কিন্তু কেউ যদি মন্দিরের স�োনার দিব্যি দেয়, তবে সে সেই শপথে বাঁধা
পড়ল; তাকে অবশ্যই তা পূ রণ করতে হবে।’ মূ র্খ অন্ধের দল! ক�োনটা শ্রেষ্ঠ, মন্দিরের
স�োনা অথবা মন্দির, যা সেই স�োনাকে পবিত্র করে?
“ত�োমরা আবার একথাও বলে থাক, ‘কেউ যদি যজ্ঞবেদীর নামে শপথ করে, তাহলে
সেই শপথ রক্ষা করার জন্য তার ক�োন বাধ্যবাধকতা নেই । কিন্তু কেউ যদি যজ্ঞবেদীর
ওপর যে নৈবেদ্য থাকে তার নামে শপথ করে, তবে তার শপথ রক্ষা করার জন্য সে
দায়বদ্ধ রইল।’ ত�োমরা অন্ধের দল! ক�োনটা বেশী গুরুত্বপূ র্ণ, যজ্ঞবেদীতে নৈবেদ্য অথবা
বেদী, যা তার ওপরের নৈবেদ্যকে পবিত্র করে? তাই যখন কেউ যজ্ঞবেদীর নামে শপথ
করে, তখন সে যজ্ঞবেদীর ওপর যা কিছু থাকে সে সব কিছু রই বিষয়ে শপথ করে। আর
কেউ যখন মন্দিরের নামে শপথ করে, তখন সে জায়গা ও তার মধ্যে যিনি থাকেন, তাঁর
নামেও শপথ করে। আর যদি ক�োন ল�োক স্বর্গের নামে শপথ করে, তখন সে ঈশ্বরের
সিংহাসন ও যিনি সেই সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর নামেও শপথ করে।
“ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, ত�োমরা ভণ্ড! ত�োমরা পু দিনা, ম�ৌরী ও জিরার
দশভাগের একভাগ ঈশ্বরকে দিয়ে থাক অথচ ন্যায়, দয়া ও বিশ্বস্ততা, ব্যবস্থার এই বিশেষ
গুরুত্বপূ র্ণ শিক্ষা অবহেলা করে থাক। আগের ঐ বিষয়গুলি পালন করার সঙ্গে সঙ্গে পরের
এই বিষয়গুলি পালন করাও ত�োমাদের উচিত। ত�োমরা অন্ধ পথপ্রদর্শক, ত�োমরা মশা
ছেঁ কে ফেল, কিন্তু উট গিলে থাক।
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“ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, ত�োমরা ভণ্ড! ত�োমরা থালা বাটির বাইরেটা
পরিষ্কার করে থাক, কিন্তু ভেতরটা থাকে ল�োভ ও আত্মত�োষণে ভরা। অন্ধ ফরীশী! প্রথমে
ত�োমাদের পেয়ালার ভেতরটা পরিষ্কার কর, তাহলে গ�োটা পেয়ালার ভেতরে ও বাইরে
উভয় দিকই পরিষ্কার হবে।
“ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, ত�োমরা ভণ্ড! ত�োমরা চুনকাম করা কবরের
মত�ো, যার বাইরেটা দেখতে খু ব সু ন্দর, কিন্তু ভেতরে মরা মানু ষের হাড়গ�োড় ও সব
রকমের পচা জিনিস রয়েছে। ত�োমরা ঠিক সেইরকম, বাইরের ল�োকদের চ�োখে ধার্মিক,
কিন্তু ভেতরে ভণ্ডামী ও দুষ্টতায় পূ র্ণ।
“ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, ত�োমরা ভণ্ড! ত�োমরা ভাববাদীদের জন্য
স্মৃতিস�ৌধ গাঁথ ও ঈশ্বর ভক্ত ল�োকদের কবর সাজাও, আর বলে থাক, ‘আমরা যদি
আমাদের পূ র্বপু রুষদের সময়ে থাকতাম, তবে ভাববাদীদের হত্যা করার জন্য তাদের
সাহায্য করতাম না।’ এতে ত�োমরা নিজেদের বিষয়েই সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, ভাববাদীদের যারা
হত্যা করেছিল ত�োমরা তাদেরই বংশধর। তাহলে যাও ত�োমাদের পূ র্বপু রুষরা যা শুরু
করে গেছে ত�োমরা তার বাকি কাজ শেষ কর�ো।
“সাপ, বিষধর সাপের বংশধর! কি করে ত�োমরা ঈশ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাবে?
ত�োমরা দ�োষী প্রমাণিত হবে ও নরকে যাবে। তাই আমি ত�োমাদের বলছি, আমি
ত�োমাদের কাছে ভাববাদী, জ্ঞানীল�োক ও শিক্ষকদের পাঠাচ্ছি। ত�োমরা তাদের কার�ো
কার�োকে হত্যা করবে, আর কাউকে বা ক্রুশে দেবে, কাউকে বা ত�োমরা সমাজ-গৃ হে
চাবু ক মারবে। এক শহর থেকে অন্য শহরে ত�োমরা তাদের তাড়া করে ফিরবে।
“এইভাবে নির্দোষ হেবলের রক্তপাত থেকে শুরু করে বরখায়ার পু ত্র সখরিয়, যাকে
ত�োমরা মন্দিরের পবিত্র স্থান ও যজ্ঞবেদীর মাঝখানে হত্যা করেছিলে, সেই দিন থেকে
আজ পর্যন্ত যত নির্দোষ ব্যক্তির রক্ত মাটিতে ঝরে পড়েছে, সেই সমস্তের দায় ত�োমাদের
ওপরে পড়বে। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, এই যু গের ল�োকদের ওপর ঐ সবের শাস্তি
এসে পড়বে।
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“হায় জেরুশালেম, জেরুশালেম! তুমি, তুমিই ভাববাদীদের হত্যা করে থাক, আর
ত�োমার কাছে ঈশ্বর যাদের পাঠান তাদের পাথর মেরে থাক। মু রগী যেমন তার বাচ্চাদের
ডানার নীচে জড়ো করে, তেমনি আমি ত�োমার ল�োকদের কতবার আমার কাছে জড়ো
করতে চেয়েছি, কিন্তু ত�োমরা রাজী হও নি। এখন ত�োমাদের মন্দির পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে
থাকবে। বাস্তবিক, আমি ত�োমাদের বলছি, যে পর্যন্ত না ত�োমরা বলবে, ‘ধন্য, তিনি যিনি
প্রভুর নামে আসছেন, সে পর্যন্ত ত�োমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না।’”224
5.14 একটি বিধবা তার সর্বস্ব দান করল�ো
যীশু দানের বাক্সের সামনে বসে, ল�োকেরা কেমন করে তাতে টাকা পয়সা ফেলছে তা
দেখছিলেন। বহু ধনী ল�োক প্রচুর টাকা পয়সা তার মধ্যে রাখল। পরে একজন গরীব বিধবা
এসে তাতে দুটি তামার মু দ্রা ফেলল, যার মূ ল্য এক সিকিরও কম।
তখন যীশু নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, “আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি,
দানবাক্সে যাঁরা টাকা পয়সা রেখেছে, তাদের সবার থেকে এই গরীব বিধবা বেশী রাখল।
কারণ তারা সকলে নিজের নিজের অতিরিক্ত অর্থ থেকে কিছু কিছু রেখেছে কিন্তু এই
গরীব বিধবা তার যা কিছু সম্বল ছিল, তার সবটুকুই দিয়ে গেল।”225
5.15 ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যীশুর সাবধানবানী
যীশু যখন মন্দির ছেড়ে যাচ্ছেন, সেই সময় শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, “হে
গুরু, দেখু ন কত চমৎকার বিশাল বিশাল পাথর ও কত সু ন্দর দালান।”
তখন যীশু তাঁকে বললেন, “তুমি এইসব বড় বড় দালান দেখছ? এর একটাও পাথর
আর একটা পাথরের ওপরে থাকবে না; সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।”
পরে তিনি মন্দিরের সামনে জৈতুন পর্বতমালায় বসলে, পিতর, যাক�োব, য�োহন এবং
আন্দ্রিয় তাঁকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমাদের বলু ন দেখি, এই সমস্ত ঘটনা
কখন ঘটবে? আর কি চিহ্ন দেখেই বা বু ঝতে পারব যে এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে চলেছে?”
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তখন যীশু তাঁদের বলতে লাগলেন, “সতর্ক থেক�ো, কেউ যেন ত�োমাদের না
ভ�োলায়। সেদিন অনেকে আমার নাম নিয়ে আসবে এবং বলবে, ‘আমিই তিনি’ এবং
তারা আরও অনেকের মন ভ�োলাবে। কিন্তু ত�োমরা যখন যু দ্ধের কথা ও যু দ্ধের জনরব
শুনবে, তখন অস্থির হয়�ো না; এটা ঘটবেই, কিন্তু তখনও শেষ নয়। কারণ জাতির বিরুদ্ধে
জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য জেগে উঠবে। স্থানে স্থানে ভূমিকম্প, দুর্ভি ক্ষ হবে। এসব
কেবল জন্ম যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র।
“ত�োমরা নিজেদের ব্যাপারে সাবধান! ল�োকে ত�োমাদের আদালতে হাজির করবে
এবং সমাজগৃ হের মধ্যে ত�োমাদের ধরে মারবে। আমার জন্য ত�োমরা দেশের শাসনকর্তা
ও রাজাদের কাছে সাক্ষী দেবার জন্য তাদের সামনে দাঁড়াবে। আর সব কিছু শেষ হবার
আগে সমস্ত জাতির কাছে সু সমাচার প্রচার করা হবে। কিন্তু ল�োকে যখন ত�োমাদের
গ্রেপ্তার করে বিচার সভায় নিয়ে যাবে তখন তাদের সামনে কি বলবে তা আগে থেকে
ভেব�ো না, বরং সেই সময়ে পবিত্র আত্মা যা বলতে বলবেন তাই বলবে। কারণ ত�োমরাই
যে কথা বলবে তা নয়, পবিত্র আত্মাই ত�োমাদের মধ্যে দিয়ে কথা বলবেন।
“তখন ভাই ভাইকে ও বাবা সন্তানকে মৃ ত্যুর হাতে তুলে দেবে এবং সন্তানরা বাবামার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাদের হত্যার জন্য ধরিয়ে দেবে। আর আমার নামের জন্য
সকলে ত�োমাদের ঘৃ ণা করবে। কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে সেই রক্ষা পাবে।226
আর রাজ্যের (স্বর্গ) এই সু সমাচার জগতের সর্বত্র প্রচার করা হবে। সমস্ত জাতির কাছে তা
সাক্ষ্যরূপে প্রচারিত হবে, আর তারপরই উপস্থিত হবে সেই সময়।227
“ “যখন ত�োমরা দেখবে, ‘ধ্বংসের সেই ঘৃ ণার বস্তু যেখানে দাঁড়াবার নয় সেখানে
দাঁড়িয়ে আছে।’ পাঠকের ব�োঝা উচিৎ এর অর্থ কি, তখন যারা যিহূ দিয়াতে থাকে তারা
পাহাড়ে পালিয়ে যাক। এবং কেউ যদি ছাদে থাকে, সে যেন বাড়ি থেকে ক�োন কিছু
নেবার জন্য নীচে না নামে বা ঘরে না ঢ�োকে। কেউ যদি মাঠে থাকে, সে যেন জামাকাপড়
নেবার জন্য ফিরে না যায়।
“হায়, সেই সময়ে গর্ভ বতী বা যাদের ক�োলে শিশু থাকবে তাদের কত কষ্ট! আর
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প্রার্থনা কর যেন এটা শীতকালে না ঘটে, কারণ সেই সময় হবে বড়ই কষ্টের সময়।
তেমনটি প্রথম যখন ঈশ্বর পৃ থিবী সৃ ষ্টি করলেন, তখন থেকে এখন পর্যন্ত কখনই হয় নি
আর কখনও হবেও না। আর প্রভু যদি সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে না দিতেন, তবে ক�োন
প্রাণই রক্ষা পেত না। কিন্তু তিনি যাদের মন�োনীত করেছেন, সেই মন�োনীতদের জন্য সেই
দিনের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন।
“কেউ যদি তখন ত�োমাদের বলে, ‘দেখ, খ্রীষ্ট এখানে’ বা ‘ওখানে আছেন’, ত�োমরা
বিশ্বাস ক�োর�ো না। কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা এবং ভাববাদীরা উঠবে এবং নানা চিহ্ন ও অল�ৌকিক
কাজ করে দেখাবে, এমন কি সম্ভব হলে মন�োনীত ল�োকদেরও ভ�োলাবে। কিন্তু ত�োমরা
সাবধান থেক�ো। আমি ত�োমাদের আগেই সমস্ত কিছু বলে দিলাম।
“কিন্তু সেই সময়, সেই কষ্টের শেষে,
‘সূ র্য অন্ধকার হয়ে যাবে
এবং চাঁদ আর আল�ো দেবে না।
আকাশ থেকে তারা খসে পড়বে,
আকাশের সমস্ত শক্তি বিচলিত হবে।’
“তখন ল�োকেরা দেখবে, মানবপু ত্র মহামহিমায় ও পরাক্রমের সঙ্গে মেঘরথে
আসছেন। তখন মানবপু ত্র তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে পৃ থিবীর এক প্রান্ত থেকে আকাশের
অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চারি বায়ু থেকে তাঁর মন�োনীত ল�োকদের সংগ্রহ করবেন।
“ডু মু র গাছ থেকে এই দৃষ্টান্ত শেখ�ো; যখন তার শাখা-প্রশাখা ক�োমল হয়ে পাতা
দেখা দেয়, তখন ত�োমরা জানতে পার গরম কাল এসে গেল। ঠিক তেমনি ঐ সমস্ত ঘটনা
ঘটতে দেখলেই ত�োমরা বু ঝতে পারবে যে সময় খু ব কাছে, এমনকি দরজার সামনে।
আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, সমস্ত ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত এই প্রজন্মের শেষ হবে না।
আকাশ এবং পৃ থিবীর ল�োপ হবে, কিন্তু আমার কথা ল�োপ কখনও হবে না।228
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5.16 সময় কবে আসবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন
“সেই দিন ও মু হূর্ত্তে র কথা কেউ জানে না, এমন কি স্বর্গদূতেরা অথবা পু ত্র নিজেও তা
জানেন না, কেবলমাত্র পিতা (ঈশ্বর) তা জানেন।
“ন�োহের সময় যেমন হয়েছিল, মানবপু ত্রের আগমনের সময় সেইরকম হবে। ন�োহের
সময়ে বন্যা আসার আগে, যে পর্যন্ত না ন�োহ সেই জাহাজে ঢু কলেন, ল�োকেরা সমানে
ভ�োজন পান করেছে, বিয়ে করেছে ও ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়েছে। যে পর্যন্ত না বন্যা
এসে তাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সে পর্যন্ত তারা কিছু ই বু ঝতে পারে নি যে
কি ঘটতে যাচ্ছে।
“মানবপু ত্রের আগমনও ঠিক সেইরকম ভাবেই হবে। সেই সময় দুজন ল�োক মাঠে কাজ
করবে। তাদের একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, অন্য জন পড়ে থাকবে। দুজন স্ত্রীল�োক যাঁতা
পিষবে, তাদের একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর অন্যজন পড়ে থাকবে।229
“ত�োমরা সতর্ক থেক�ো। উচ্ছৃঙ্খল আম�োদ-প্রম�োদে, মত্ততায়, জাগতিক ভাবনা চিন্তায়
ত�োমাদের মন যেন আচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে, আর সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের মত�ো ত�োমাদের
ওপর এসে না পড়ে। বাস্তবিক, পৃ থিবীর সব ল�োকের জন্যই সেই দিন আসবে। তাই সব
সময় সজাগ থেক�ো, আর প্রার্থনা কর�ো যেন যাই ঘটুক না কেন তা কাটিয়ে উঠবার ও
মানবপু ত্রের সামনে দাঁড়াবার শক্তি ত�োমাদের থাকে।230
“সেই দিনটা এমনভাবেই আসবে যেমন ক�োন ল�োক নিজের বাড়ি ছেড়ে বিদেশে
বেড়াতে যায় এবং তার চাকরদের দায়িত্ব দিয়ে প্রত্যেকের কাজ ঠিক করে দেয় আর
দ্বাররক্ষককে সজাগ থাকতে বলে। তাই ত�োমরা সতর্ক থাকবে, কারণ ত�োমরা জান
না কখন বাড়ির মালিক আসবেন, সন্ধ্যাবেলায়, কি মাঝরাতে, কুকড়া ডাকের সময় কি
ভ�োরবেলায়। হঠাৎ তিনি এসে যেন না দেখেন যে ত�োমরা ঘু মিয়ে রয়েছ। আমি ত�োমাদের
যা বলছি, তা সবাইকে বলি, ‘সজাগ থেক�ো।’231
কারণ ত�োমাদের প্রভু ক�োন দিন আসবেন, তা ত�োমরা জান�ো না। তবে একথা মনে
রেখ�ো, যদি গৃ হস্থ জানত রাত্রে ক�োন সময় চ�োর আসবে, তবে সে জেগে থাকত। সে
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চ�োরকে নিজের ঘরের সিঁধ কাটতে দিত না। তাই ত�োমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ ত�োমরা
যখন তাঁর আগমনের বিষয়ে ভাববেও না, মানবপু ত্র সেই সময়ই আসবেন।
“সেই বিশ্বস্ত ও বু দ্ধিমান দাস তাহলে কে, যার ওপর তার প্রভু তাঁর বাড়ির অন্যান্য
দাসদের ঠিক সময়ে খাবার দেবার দায়িত্ব দিয়েছেন? সেই দাস ধন্য যার মনিব ফিরে এসে
তাকে তার কর্ত ব্য করতে দেখবেন। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, তিনি সেই দাসকেই
তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেখাশ�োনার ভার দেবেন।
“কিন্তু ধর, সেই দাস যদি দুষ্ট হয়, আর মনে মনে বলে, আমার মনিবের ফিরে আসতে
অনেক দেরী আছে। তাই সে তার সঙ্গী দাসদের মারধর করে এবং মাতালদের সঙ্গে
খাওয়া-দাওয়া করতে শুরু করে। তাহলে যে দিন ও যে সময়ের কথা সেই দাস ভাবতেও
পারবে না বা জানবেও না, সেই দিন ও সেই মু হূর্ত্তে ই তার মনিব এসে হাজির হবেন।
তখন তার মনিব তাকে কঠ�োর শাস্তি দেবেন, ভণ্ডদের মধ্যে তাকে স্থান দেবেন-যেখানে
ল�োকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘসে।232
5.17 দশ কন্যার দৃষ্টান্ত
“স্বর্গরাজ্য কেমন হবে, তা দশজন কনের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যারা তাদের প্রদীপ
নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বার হল। তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ আর অন্য
পাঁচজন ছিল বু দ্ধিমতী। সেই নির্বোধ কনেরা তাদের বাতি নিল বটে কিন্তু সঙ্গে তেল নিল
না। অপরদিকে বু দ্ধিমতী কনেরা তাদের প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে তেলও নিল। বর আসতে
দেরী হওয়াতে তারা সকলেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।
“কিন্তু মাঝরাতে চিৎকার শ�োনা গেল, ‘দেখ, বর আসছে! তাকে বরণ করতে এগিয়ে
যাও।’
“সেই কনেরা তখন উঠে তাদের প্রদীপ ঠিক করল। কিন্তু নির্বোধ কনেরা বু দ্ধিমতী
কনেদের বলল, ‘ত�োমাদের তেল থেকে আমাদের কিছু তেল দাও, কারণ আমাদের
প্রদীপ নিভে যাচ্ছে।’
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“এর উত্তরে সেই বু দ্ধিমতী কনেরা বলল, ‘না। তেল যা আছে তাতে হয়ত�ো আমাদের
ও ত�োমাদের কুল�োবে না, ত�োমরা বরং যারা তেল বিক্রি করে তাদের কাছে গিয়ে
নিজেদের জন্য তেল কিনে আন�ো।’
“তারা যখন তেল কেনার জন্য বাইরে যাচ্ছে, এমন সময় বর এসে উপস্থিত হল, তখন
যে কনেরা প্রস্তুত ছিল তারা বরের সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল। তারপর দরজা বন্ধ
করে দেওয়া হল।
“শেষে অন্য কনেরা এসে বলল, ‘শুনছেন, আমাদের জন্য দরজা খু লে দিন।’
“কিন্তু এর উত্তরে বর বলল, ‘সত্যি বলছি, আমি ত�োমাদের চিনি না।’
“তাই ত�োমরা সজাগ থেক�ো, কারণ ত�োমরা সেই দিন বা মু হূর্ত্তে র কথা জান না, কখন
মানবপু ত্র ফিরে আসবেন।233
5.18 তিনটি দাসের দৃষ্টান্ত
“স্বর্গরাজ্য এমন একজন ল�োকের মত�ো, যিনি বিদেশে যাবার আগে চাকরদের ডেকে
সম্পত্তির ভার তাদের হাতে দিয়ে গেলেন। তিনি একজনকে পাঁচ থলি ম�োহর, আর
একজনকে দু থলি ম�োহর এবং আর একজনকে এক থলি ম�োহর দিলেন। যার যেমন
ক্ষমতা সেই অনু সারে দিয়ে তিনি বিদেশে চলে গেলেন। যে পাঁচ থলি ম�োহর পেয়েছিল,
সে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা খাটাতে শুরু করল, আর তাই দিয়ে আর�ো পাঁচ থলি ম�োহর
লাভ করল। যে ল�োক দু’থলি ম�োহর পেয়েছিল সেও সেই টাকা খাটিয়ে আর�ো দু’থলি
ম�োহর র�োজগার করল। কিন্তু যে এক থলি ম�োহর পেয়েছিল, সে গিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁ ড়ে
তার মনিবের টাকা সেই গর্তে পুঁ তে রাখল।
“অনেক দিন পর সেই চাকরদের মনিব ফিরে এসে তাদের কাছে হিসাব চাইলেন।
যে পাঁচ থলি ম�োহর পেয়েছিল, সে আর�ো পাঁচ থলি ম�োহর এনে বলল, ‘হুজু র, আপনি
আমাকে পাঁচ থলি ম�োহর দিয়েছিলেন, দেখু ন আমি তাই দিয়ে আর�ো পাঁচ থলি ম�োহর
র�োজগার করেছি।’
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“তার মনিব তখন তাকে বললেন, ‘বেশ, তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি এই সামান্য
বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকাতে আমি ত�োমার হাতে অনেক বিষয়ের ভার দেব। এস, ত�োমার
মনিবের আনন্দের সহভাগী হও।’
“এরপর যে দু থলি ম�োহর পেয়েছিল, সেও তার মনিবের কাছে এসে বলল, ‘হুজু র,
আপনি আমায় দু থলি ম�োহর দিয়েছিলেন, দেখু ন আমি তাই দিয়ে আর�ো দু থলি ম�োহর
র�োজগার করেছি।’
“তার মনিব তাকে বললেন, ‘বেশ! তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি সামান্য বিষয়ের
উপর বিশ্বস্ত হলে, তাই আমি আর�ো অনেক কিছু র ভার ত�োমার ওপর দেব। এস, তুমি
ত�োমার মনিবের আনন্দের সহভাগী হও।’
“এরপর যে ল�োক এক থলি ম�োহর পেয়েছিল সে তার মনিবের কাছে এসে বলল, ‘হুজু র
আমি জানি আপনি বড় কড়া ল�োক। আপনি যেখানে বীজ ব�োনেন নি সেখানে কাটেন; আর
যেখানে ক�োন বীজ ছড়ান নি সেখান থেকে শস্য সংগ্রহ করেন: তাই আমি ভয়ে আপনার
দেওয়া ম�োহরের থলি মাটিতে পুঁ তে লু কিয়ে রেখেছিলাম। আপনার যা ছিল তা নিন।’
“এর উত্তরে তার মনিব তাকে বললেন, ‘তুমি দুষ্ট ও অলস দাস! তুমি ত�ো জানতে
আমি যেখানে বু নি না সেখানেই কাটি; আর তুমি এও জান যেখানে আমি বীজ ছড়াই না
সেখান থেকেই সংগ্রহ করি। তাই ত�োমার উচিত ছিল মহাজনদের কাছে আমার টাকা
জমা রাখা, তাহলে আমি এসে আমার টাকার সঙ্গে কিছু সু দও পেতাম।’
“তাই ত�োমরা এর কাছ থেকে, ‘ঐ ম�োহর নিয়ে যার দশ থলি ম�োহর আছে তাকে দাও।
হ্যাঁ , যার আছে তাকে আর�ো দেওয়া হবে, তাতে তার প্রচুর হবে। কিন্তু যার নেই, তার যা
আছে তাও তার কাছে থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।’ ত�োমরা ঐ অকর্মন্য দাসকে অন্ধকারে
বাইরে ফেলে দাও; সেখানে ল�োকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে।234
5.19 মানবপু ত্র সকল ল�োকের বিচারকর্তা
“মানবপু ত্র যখন নিজ মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে তাঁর স্বর্গদূতদেব সঙ্গে নিয়ে এসে মহিমার
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সিংহাসনে বসবেন, তখন সমস্ত জাতি তাঁর সামনে জড়ো হবে। রাখাল যেমন ভেড়া ও
ছাগল আলাদা করে, তেমনি তিনি সব ল�োককে দুভাগে ভাগ করবেন। তিনি নিজের
ডানদিকে ভেড়াদের রাখবেন আর বাঁদিকে ছাগলদের রাখবেন।
“এরপর রাজা তাঁর ডানদিকের যারা তাদের বলবেন, ‘আমার পিতার আশীর্বাদ
পেয়েছ, ত�োমরা এস! জগত সৃ ষ্টির শুরুতেই যে রাজ্য ত�োমাদের জন্য প্রস্তুত করা
হয়েছে, তার অধিকার গ্রহণ কর। কারণ আমি ক্ষুধিত ছিলাম, ত�োমরা আমায় খেতে
দিয়েছিলে। আমি পিপাসিত ছিলাম আর ত�োমরা আমাকে পান করবার জল দিয়েছিলে।
আমি অচেনা আগন্তুক রূপে এসেছিলাম আর ত�োমরা আমায় আশ্রয় দিয়েছিলে। যখন
আমার পরনে ক�োন কাপড় ছিল না, তখন ত�োমরা আমায় প�োশাক পরিয়েছিলে। আমি
অসু স্থ ছিলাম, ত�োমরা আমার সেবা করেছিলে। আমি কারাগারে ছিলাম, ত�োমর আমায়
দেখতে এসেছিলে।’
“এর উত্তরে যাঁরা ভাল তারা বলবে, ‘প্রভু, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে
খেতে দিয়েছিলাম, পিপাসিত দেখে জল পান করতে দিয়েছিলাম? কখনই বা আপনাকে
অচেনা আগন্তুক দেখে আতিথেয়তা করেছিলাম অথবা আপনার পরনে কাপড় নেই দেখে
প�োশাক পরিয়েছিলাম? আর কখনই বা অসু স্থ বা কারাগারে আছেন দেখে আপনাকে
দেখতে গিয়েছিলাম?’
“এর উত্তরে রাজা তাদের বলবেন, ‘আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, আমার এই
তুচ্ছতমদের মধ্যে যখন ক�োন একজনের প্রতি ত�োমরা এরূপ করেছিলে, তখন আমারই
জন্য তা করেছিলে।’
“এরপর রাজা তাঁর বাম দিকের ল�োকদের বলবেন, ‘ওহে অভিশপ্তরা, ত�োমরা আমার
কাছ থেকে দূর হও, দিয়াবল ও তার দূতদের জন্য যে ভযাবহ অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা
হয়েছে, তার মধ্যে গিয়ে পড়। কারণ আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম, তখন ত�োমরা আমায়
খেতে দাও নি। আমার যখন পিপাসা পেয়েছিল, তখন আমায় জল দাও নি। আমি অচেনা
আগন্তুকরূপে এসেছিলাম, কিন্তু ত�োমরা আমার আতিথেয়তা করনি। আমার প�োশাক ছিল
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না, কিন্তু ত�োমরা আমায় প�োশাক দাও নি। আমি অসু স্থ ছিলাম ও কারাগারে গিয়েছিলাম,
কিন্তু ত�োমরা আমার খ�োঁ জ নাও নি।’
“এর উত্তরে তারা তাঁকে বলবে, ‘প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত , কি পিপাসিত, কি
আগন্তুকরূপে দেখে অথবা কবেই বা আপনার পরনে কাপড় ছিল না, বা আপনি অসু স্থ
ছিলেন ও কারাগারে গিয়েছিলেন বলে আমরা আপনার সাহায্য করিনি?’
“এ কথার উত্তরে রাজা বলবেন, ‘আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, ত�োমরা যখন এই অতি
সামান্য যারা তাদের ক�োন একজনের প্রতি তা করনি, তখন আমারই প্রতি তা কর নি।’
“এরপর অধার্মিক ল�োকেরা যাবে অনন্ত শাস্তি ভ�োগ করতে, কিন্তু ধার্মিকরা প্রবেশ
করবে অনন্ত জীবনে।”235
5.20 পু নরায় যীশুর নিজ মৃ ত্যু সম্পর্কে কথন
নিস্তারপর্ব উপলক্ষে উপাসনা করার জন্য যারা জেরুশালেমে এসেছিল, তাদের মধ্যে
কয়েকজন গ্রীকও ছিল। তারা গালীলের বৈৎসৈদা থেকে যে ফিলিপ এসেছিলেন, তাঁর
কাছে গেল, আর তাঁকে অনু র�োধের সু রে বলল, “মহাশয় আমরা যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে চাই।” ফিলিপ এসে একথা আন্দ্রিয়কে জানালেন। তখন আন্দ্রিয় ও ফিলিপ
এসে যীশুকে তা বললেন।
যীশু তখন তাদের বললেন, “মানবপু ত্রের মহিমান্বিত হওয়ার সময় হয়েছে। আমি
ত�োমাদের সত্যি বলছি, গমের একটি দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা একটি
দানাই থেকে যায়। কিন্তু তা যদি মাটিতে পড়ে মরে যায়, তবে তার থেকে আর�ো অনেক দানা
উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে ভালবাসে সে তা হারাবে; কিন্তু যে এই জগতে তার
জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সে তা রাখবে। সে অনন্ত জীবন পাবে। কেউ যদি আমার সেবা করে
তবে অবশ্যই সে আমাকে অনু সরণ করবে। আর আমি যেখানে থাকি আমার সেবকও সেখানে
থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে তবে পিতা তাকে সম্মানিত করবেন।
“এখন আমার অন্তর খু ব বিচলিত। আমি কি বলব, ‘পিতা, এই কষ্ট ভ�োগের মু হূর্ত
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থেকে আমায় রক্ষা কর?’ না, কারণ সেই সময় এসেছে এবং কষ্ট ভ�োগ করার উদ্দেশ্যেই
আমি এসেছি। পিতা, ত�োমার নামকে মহিমান্বিত কর!”
তখন স্বর্গ থেকে এক রব ভেসে এল, “আমি এঁকে মহিমান্বিত করেছি, আর আমি
আবার তাঁকে মহিমান্বিত করব।”
যে ল�োকেরা সেখানে ভীড় করেছিল, তারা সেই রব শুনে বলতে লাগল, এটা ত�ো
মেঘ গর্জ ন হল।
আবার কেউ কেউ বলল, “একজন স্বর্গদূত ওঁর সঙ্গে কথা বললেন।”
এর উত্তরে যীশু বললেন, “আমার জন্য নয়, ত�োমাদের জন্যই ঐ রব। এখন জগতের
বিচারের সময়। এই জগতের শাসককে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। আর যখন আমাকে মাটি
থেকে উঁচুতে ত�োলা হবে, তখন আমি আমার কাছে সকলকেই টেনে আনব।” যীশুর
কিভাবে মৃ ত্যু হতে যাচ্ছে, তাই জানাতে যীশু এই কথা বললেন।
এর উত্তরে ল�োকেরা তাঁকে বলল, “আমরা ম�োশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা থেকে শুনেছি
যে খ্রীষ্ট চিরকাল বাঁচবেন। তাহলে আপনি কিভাবে বলছেন যে, ‘মানবপু ত্রকে উঁচুতে
ত�োলা হবে’? এই ‘মানবপু ত্র’ তবে কে?”
তখন যীশু তাদের বললেন, “আর সামান্য কিছু সময়ের জন্য ত�োমাদের মধ্যে আল�ো
থাকবে। যতক্ষণ ত�োমরা আল�ো পাচ্ছ, তারই মধ্য দিয়ে চল। তাহলে অন্ধকার ত�োমাদের
আচ্ছন্ন করবে না। যে ল�োক অন্ধকারে চলে সে ক�োথায় যাচ্ছে তা জানে না। যতক্ষণ ত�োমাদের
কাছে আল�ো আছে, সেই আল�োতে বিশ্বাস কর, তাতে ত�োমরা আল�োর সন্তান হবে।” এই
কথা বলে যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন ও তাদের কাছ থেকে নিজেকে গ�োপন রাখলেন।
যদিও যীশু তাদের চ�োখের সামনেই প্রচুর অল�ৌকিক চিহ্নকার্য করলেন, তবু তারা
তাঁকে বিশ্বাস করল না। ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন:
“প্রভু, আমাদের এই বার্তা কে বিশ্বাস করেছে?
আর কার কাছেই বা প্রভুর পরাক্রম প্রকাশ পেয়েছে?”
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এই কারণেই তারা বিশ্বাস করতে পারে নি, কারণ যিশাইয় আবার বলেছেন,
“ঈশ্বর তাদের চ�োখ অন্ধ করে দিয়েছেন।
ঈশ্বর তাদের অন্তর কঠিন করেছেন
যাতে তারা চ�োখ দিয়ে দেখতে না পায়, অন্তর দিয়ে বু ঝতে না পারে
এবং ভাল হবার জন্য আমার কাছে না আসে।”
যিশাইয় একথা বলেছিলেন, কারণ তিনি যীশুর মহিমা দেখেছিলেন আর তিনি তাঁর
বিষয়েই বলেছিলেন।
অনেকে, এমন কি ইহুদী নেতাদের মধ্যেও অনেকে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল;
কিন্তু তারা ফরীশীদের ভয়ে প্রকাশ্যে তা স্বীকার করল না, পাছে তারা ইহুদীদের সমাজগৃ হ থেকে বহিষ্কৃত হয়। কারণ তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা অপেক্ষা মানু ষের
কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা বেশী ভালবাসত।
যীশু চিৎকার করে বললেন, “যে আমাকে বিশ্বাস করে সে, প্রকৃতপক্ষে যিনি আমায়
পাঠিয়েছেন, তাঁকেই বিশ্বাস করে। আর যে আমায় দেখে সে, যিনি আমায় পাঠিয়েছেন,
তাঁকেই দেখতে পায়। আমি এ জগতে আল�ো রূপে এসেছি যাতে যে আমায় বিশ্বাস করে
তাকে যেন অন্ধকারে থাকতে না হয়।
“আর যে কেউ আমার কথা শ�োনে অথচ তা মেনে চলে না, তার বিচার করতে আমি
চাই না, কারণ আমি জগতের বিচার করতে আসিনি, এসেছি জগতকে রক্ষা করতে। যে
কেউ আমাকে অগ্রাহ্য করে ও আমার কথা গ্রহণ না করে, তার বিচার করার জন্য একজন
বিচারক আছেন। আমি যে বার্তা দিয়েছি শেষ দিনে সেই বার্তাই তার বিচার করবে। কারণ
আমি নিজে থেকে একথা বলছি না, বরং পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে
কি বলতে হবে বা কি শিক্ষা দিতে হবে তা আদেশ করেছেন। আমি জানি যে তাঁর আদেশ
থেকেই অনন্ত জীবন আসে। আমি সেই সকল কথা বলি যা পিতা আমায় বলেছেন।”236
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5.21 বৈথনিয়াতে মরিয়মের যীশুকে অভিসিক্ত করা
দুদিন পরে নিস্তারপর্ব এবং খামিরবিহীন রুটির উৎসব পর্ব। প্রধান যাজকরা এবং ব্যবস্থার
শিক্ষকরা সেই সময়ে তাঁকে কেমন করে ছলে বলে গ্রেপ্তার করে মেরে ফেলতে পারে
তারই চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা বললেন, “উৎসবের সময় আমরা এটা করব না, কারণ তাতে
ল�োকেদের মধ্যে গণ্ডগ�োল বেধে যাতে পারে।”
যখন তিনি বৈথনিয়াতে কুষ্ঠী শিম�োনের বাড়িতে ছিলেন,237 সেখানে তারা যীশুর জন্য
এক ভ�োজের আয়�োজন করছিলেন। মার্থা খাবার পরিবেশন করছিলেন। যীশুর সঙ্গে যারা
খেতে বসেছিল তাদের মধ্যে লাসারও ছিলেন। তখন মরিয়ম বিশুদ্ধ জটামাংসী থেকে
তৈরী করা প্রায় আধ সের মত�ো দামী আতর নিয়ে এসে যীশুর পায়ে তা ঢেলে দিলেন,
আর নিজের মাথার চুল দিয়ে তাঁর পা দুখানি মু ছিয়ে দিলেন। তখন সমস্ত ঘর আতরের
সু গন্ধে ভরে গেল।
যিহূ দা ঈষ্করিয়�োত সেখানে ছিল, সে যীশুর শিষ্যদের মধ্যে একজন, যে তাঁকে পরে
শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেবে। মরিয়মের সেই কাজ যিহূ দার ভাল লাগে নি। যিহূ দা ঈষ্করিয়�োত
বলল, “এই আতর একজন শ্রমিকের সারা বছরের পারিশ্রমিক ছিল। এটা বিক্রি করে সেই
অর্থ কেন দরিদ্রদের দেওয়া হল না?” গরীবদের জন্য চিন্তা করত�ো বলে যে সে একথা
বলেছিল তা নয়, সে ছিল চ�োর। তার কাছে টাকার থলি থাকত আর সে তার থেকে প্রায়ই
টাকা চুরি করত�ো।
তখন যীশু বললেন, “ওকে থামিয়ে দিও না। আমাকে সমাধি দিনের জন্য
প্রস্তুত করতে তাকে এই আতর রাখতে হয়েছে। ত�োমাদের মধ্যে গরীবরা সব
সময়ই থাকবে, কিন্তু ত�োমরা সবসময় আমাকে পাবে না।238 সে যা করতে
পারত তাই করেছে। সে আগে থেকে সমাধির উদ্দেশ্যে আমার গায়ে সু গন্ধি
তেল ঢেলে দিয়েছে। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, জগতে যেখানেই আমার
সু সমাচার প্রচার করা হবে, সেখানেই এই স্ত্রীল�োকটির স্মরণার্থে তার কাজের
কথা বলা হবে।239
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5.22 যিহূ দার যীশুর শত্রুদের সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি
এই সময় যিহূ দা, যে ছিল বার�ো জন প্রেরিতের মধ্যে একজন, যাকে যিহূ দা ঈষ্করিয়�োতীয়
বলা হত, তার অন্তরে শয়তান ঢু কল। যিহূ দা কেমন করে যীশুকে ধরিয়ে দেবে সে বিষয়ে
পরামর্শ করতে প্রধান যাজকদের ও মন্দিরের রক্ষীবাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের কাছে
গেল।240
“আমি যদি তাঁকে আপনাদের হাতে ধরিয়ে দিই, তবে আপনারা আমায় কি দেবেন
বলু ন?” তারা তাকে গুনে গুনে ত্রিশটা রূপ�োর টাকা দিল। সেই মু হূর্ত্ত থেকেই যিহূ দা
তাঁকে ধরিয়ে দেবার সু য�োগ খুঁ জতে লাগল।241
5.23 নিস্তার পর্বের প্রস্তুতি
এরপর খামিরবিহীন রুটির দিন এল, যে দিনে নিস্তারপর্বের মেষ বলি দিতে হত। তাই যীশু
পিতর ও য�োহনকে বললেন, “যাও, আমাদের জন্য নিস্তারপর্বের ভ�োজ প্রস্তুত কর, যেন
আমরা তা গিয়ে খেতে পারি।”
তাঁরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি ক�োথায় চান, আমরা ক�োথায় তা প্রস্তুত
করব?”
যীশু তাঁদের বললেন, “শ�োন! ত�োমরা শহরে ঢ�োকার মু খেই দেখতে পাবে একজন
ল�োক এক কলসী জল নিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে পেছনে গিয়ে সে যে বাড়িতে ঢু কবে, সেই
বাড়ির মালিককে বলবে, ‘গুরু বলেছেন, আপনার সেই অতিথিঘর ক�োনটা, যেখানে আমি
আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভ�োজ খেতে পারি।’ তখন সেই ল�োকটি ত�োমাদের
ওপর তলার একটি বড় সাজান�ো ঘর দেখিয়ে দেবে। ত�োমরা সেখানেই আয়�োজন কর�ো।”
যীশু যেমন বলেছিলেন, তাঁরা গিয়ে সেরকমই দেখতে পেলেন আর নিস্তারপর্বের
ভ�োজ প্রস্তুত করলেন।
তারপর সময় হলে যীশু তাঁর প্রেরিতদের সঙ্গে গিয়ে নিস্তারপর্বের ভ�োজ খেতে
এলেন।242
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অনু গামীদের সঙ্গে যীশুর অন্তিম ভ�োজ (5.24–40)
5.24 ভ�োজে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা
তিনি তাঁদের বললেন, “আমার কষ্টভ�োগের আগে ত�োমাদের সঙ্গে এই নিস্তারপর্বের
ভ�োজ খেতে আমি খু বই ইচ্ছা করেছি। কারণ আমি ত�োমাদের বলছি, যতদিন না ঈশ্বরের
রাজ্যে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য পূ র্ণ হয় ততদিন পর্যন্ত আমি এই ভ�োজ আর খাব�ো না।”
এরপর তিনি দ্রাক্ষারসের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, “এই
নাও, নিজেদের মধ্যে এটা ভাগ করে নাও। কারণ আমি ত�োমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য
না আসা পর্যন্ত আমি আর দ্রাক্ষারস পান করব না।”243
5.25 যীশু নিজ শিষ্যদের পা ধ�োওয়ালেন
দিয়াবল ইতিমধ্যে শিম�োন ঈষ্করিয়�োতের ছেলে যিহূ দাকে প্রর�োচিত করেছে যীশুকে
শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। যীশু বু ঝলেন যে পিতা তাঁকে সব কিছু র ওপর ক্ষমতা
দিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, আর ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। তখন
তিনি ভ�োজের আসর থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর উপরের জামাটা খু লে রেখে একটি
গামছা ক�োমরে জড়ালেন। তারপর গামলায় জল ঢেলে শিষ্যদের পা ধু ইয়ে দিতে লাগলেন,
আর যে গামছাটি ক�োমরে জড়িয়ে ছিলেন সেটি দিয়ে তাঁদের পা মু ছিয়ে দিতে লাগলেন।
এইভাবে তিনি শিম�োন পিতরের কাছে এলে পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি
কেন আমার পা ধু ইয়ে দেবেন?”
এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “আমি যা করছি, তুমি এখন তা বু ঝতে পারছ না,
কিন্তু পরে বু ঝবে।”
পিতর তাঁকে বললেন, “আপনি কখনও আমার পা ধু ইয়ে দেবেন না।”
যীশু তাঁকে বললেন, “আমি যদি ত�োমার পা না ধু ইয়ে দিই, তাহলে আমার সঙ্গে
ত�োমার ক�োন সম্পর্ক থাকবে না।”
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শিম�োন পিতর তাঁকে বললেন, “প্রভু, আপনি কেবল আমার পা নয়, হাত ও মাথা
ধু ইয়ে দিন!”
যীশু তাঁকে বললেন, “যে স্নান করেছে তার পা ধ�োয়া ছাড়া আর কিছু দরকার নেই,
আর ত�ো সর্বাঙ্গ পরিষ্কার হয়েছে। ত�োমরাও পরিষ্কার হয়েছ, কিন্তু সকলে নও।” যীশু
জানতেন যে একজন তাঁকে ধরিয়ে দেবে, সেই কারণেই তিনি বললেন, “ত�োমরা সকলে
পরিষ্কার নও।”
তাদের পা ধ�োয়ান�ো শেষ করে তিনি আবার তাঁর উপরের জামাটি পরলেন ও টেবিলে
তাঁর জায়গায় ফিরে এসে তাদের বললেন, “আমি ত�োমাদের প্রতি কি করলাম তা বু ঝতে
পারলে? ত�োমরা আমায় ‘গুরু’ ও ‘প্রভু’ বলে থাক�ো; আর ত�োমরা তা ঠিকই বল, কারণ
আমি তা-ই। তাই আমি প্রভু ও গুরু হয়ে যদি ত�োমাদের পা ধু ইয়ে দিই, তাহলে ত�োমাদেরও
উচিত পরস্পরের পা ধ�োয়ান�ো। আমি ত�োমাদের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম, যেন
আমি ত�োমাদের প্রতি যেমন করলাম, ত�োমরাও তেমনি কর। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি,
চাকর তার মনিবের থেকে বড় নয়, আর দূত তার প্রেরণকর্তার থেকে বড় নয়। যেহেতু
ত�োমরা এসব জান, এইগুলি পালন কর, তাহলে ত�োমরা সু খী হবে।244
5.26 কে বির�োধী হবে তাই নিয়ে যীশুর মন্তব্য
“আমি ত�োমাদের সকলের বিষয়ে বলছি না। আমি জানি, কাদের আমি মন�োনীত করেছি।
কিন্তু শাস্ত্রে যে কথা লেখা হয়েছে তা অবশ্যই পূ র্ণ হবে, ‘যে আমার সঙ্গে আহার করল,
সেই আমার বিরুদ্ধে গেল।’ এসব ঘটবার আগেই আমি ত�োমাদের এসব বলছি, যাতে
যখন এসব ঘটবে, ত�োমরা বিশ্বাস করবে যে আমিই তিনি। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি,
আমি যাকে পাঠাব�ো তাকে যে গ্রহণ করবে, সে আমাকেই গ্রহণ করবে। আর যে আমাকে
গ্রহণ করে, আমায় যিনি পাঠিয়েছেন, সে তাঁকেও গ্রহণ করে।”
এই কথা বলার পর যীশু খু বই উদ্বিগ্ন হলেন, আর খ�োলাখু লিই বললেন, “আমি
ত�োমাদের সত্যি বলছি, ত�োমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে।”

যে সপ্তাহে যীশু মারা

183

শিষ্যরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন, আদ�ৌ বু ঝতে পারলেন না কার বিষয়ে
তিনি বলছেন। যীশুর শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন যাকে যীশু খু বই ভালবাসতেন, তিনি
যীশুর গায়ের ওপর হেলান দিয়ে ছিলেন। শিম�োন পিতর এই শিষ্যকে ইশারা করলেন এবং
যীশুকে জিজ্ঞেস করতে বললেন যে উনি কার সম্পর্কে বলছেন।
তখন তিনি যীশুর বু কের উপর ঝুঁ কে পড়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু, সে কে?”
যীশু বললেন, “আমি রুটির টুকর�োটি বাটিতে ডু বিয়ে যাকে দেব সে-ই সেই ল�োক।”245
মানবপু ত্রের বিষয়ে শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, সেই ভাবেই তাঁকে যেতে হবে। কিন্তু ধিক্
সেই ল�োক, যে মানবপু ত্রকে ধরিয়ে দেবে। সেই ল�োকের জন্ম না হওয়াই তার পক্ষে
ভাল ছিল।”
যে যীশুকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, সেই যিহূ দা বলল, “গুরু সে নিশ্চয়ই
আমি নই?”
যীশু তাকে বললেন, “তুমি নিজেই ত�ো একথা বলছ।”246
এরপর তিনি রুটির টুকর�ো ডু বিয়ে শিম�োন ঈষ্করিয়�োতের ছেলে যিহূ দাকে দিলেন।
যিহূ দা রুটির টুকর�োটি নেওযার পর শয়তান তার মধ্যে ঢু কে পড়ল। এরপর যীশু তাকে
বললেন, “তুমি যা করতে যাচ্ছ তা তাড়াতাড়ি কর�োগে যাও।” কিন্তু যাঁরা তাঁর সঙ্গে খাবার
টেবিলে খেতে বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউই বু ঝতে পারলেন না তিনি কেন তাকে
একথা বললেন। কেউ কেউ মনে করলেন, যিহূ দার কাছে টাকার থলি আছে, তাই হয়ত�ো
যীশু তাকে বললেন, পর্বের জন্য যা যা প্রয়�োজন তা কিনে আনতে যাও; অথবা হয়ত�ো
গরীবদের ওর থেকে কিছু দান করতে বলেছেন।
যিহূ দা রুটির টুকর�োটি গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে গেল। তখন রাত হয়ে
গেছে।247
5.27 ঈশ্বরের সঙ্গে নূ তন নিয়ম
তাঁরা খাচ্ছিলেন, এমন সময় যীশু একটি রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, আর সেই
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রুটি টুকর�ো টুকর�ো করে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, “এই নাও, খাও, এ আমার দেহ248 যা
ত�োমাদের জন্য দেওয়া হল। আমার স্মরনার্থে ত�োমরা এটা কর�ো।”
খাবার পর সেইভাবে দ্রাক্ষারসের পেয়ালা নিয়ে249 ধন্যবাদ দিলেন আর পানপাত্রটি
শিষ্যদের দিয়ে বললেন, “ত�োমরা সকলে এর থেকে পান কর।250 খাবার “আমার রক্তের
মাধ্যমে মানু ষের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া যে নতুন নিয়ম শুরু হল। এই পানপাত্রটি তারই
চিহ্ন। এই রক্ত ত�োমাদের সকলের জন্য251 যা বহুল�োকের পাপ ম�োচনের জন্য পাতিত
হল। আমি ত�োমাদের বলছি, এখন থেকে আমি এই দ্রাক্ষারস আর কখনও পান করব
না, যে পর্যন্ত না আমার পিতার রাজ্যে ত�োমাদের সঙ্গে নতুন দ্রাক্ষারস পান করি।”252
5.28 সবচেয়ে গুরুত্বপূ র্ণ কে ?
সেই সময় তাঁদের মধ্যে কাকে সব থেকে বড় বলা হবে, এই নিয়ে তর্ক শুরু হল। কিন্তু
যীশু তাদের বললেন, “অইহুদীদের মধ্যেই রাজারা তাদের প্রজাদের ওপরে কর্তৃত্ত্ব
করে, আর যারা তাদের শাসন করে থাকে তাদেরই আবার ‘উপকারক’ বলা হয়। কিন্তু
ত�োমাদের মধ্যে এমনটি হওয়া উচিত নয়। ত�োমাদের মধ্যে যে সব থেকে বড় সে হ�োক্
সবার চেয়ে ছ�োটর মত�ো আর যে নেতা সে হ�োক্ দাসের মত�ো। কে প্রধান, যে খেতে
আসে, না যে পরিবেশন করে? যে খেতে আসে, সেই নয় কি? কিন্তু আমি ত�োমাদের
মধ্যে দাসের মত�ো আছি।
“আমার পরীক্ষার সময় ত�োমরাই ত�ো আমার পাশে দাঁড়িয়েছ। তাই আমার পিতা যেমন
আমার রাজত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তেমনি আমিও ত�োমাদের সেই ক্ষমতা দান
করছি। যেন আমার রাজ্যে ত�োমরা আমার সঙ্গে পান আহার করতে পার, আর ত�োমরা
সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বার�ো বংশের বিচার করবে।”253
5.29 যীশুর নতুন আদেশ
যিহূ দা সেখান থেকে চলে যাবার পর যীশু বললেন, “মানবপু ত্র এখন মহিমান্বিত হলেন,
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আর ঈশ্বরও তাঁর মাধ্যমে মহিমান্বিত হলেন। ঈশ্বর যদি তাঁর মাধ্যমে মহিমান্বিত হন, তবে
ঈশ্বরও মানবপু ত্রকে নিজের মাধ্যমে মহিমান্বিত করবেন, তিনি খু ব শিগ্গিরই তা করবেন।
“আমার প্রিয় সন্তানরা, আমি আর কিছু সময় ত�োমাদের সঙ্গে থাকব। ত�োমরা আমায়
খুঁ জবে, আর আমি যেমন ইহুদী নেতাদের বলেছিলাম, আমি যেখানে যাচ্ছি ত�োমরা
সেখানে যেতে পার না, সেই কথাই এখন ত�োমাদেরও বলছি।
“আমি ত�োমাদের এক নতুন আদেশ দিচ্ছি, ত�োমরা পরস্পরকে ভালবেস�ো। আমি যেমন
ত�োমাদের ভালবাসি, ত�োমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবেস�ো। ত�োমাদের পরস্পরের মধ্যে
যদি ভালবাসা থাকে তবে এর দ্বারাই সকলে জানবে যে ত�োমরা আমার শিষ্য।”254
5.30 যীশু বললেন যে পিতর তাঁকে অস্বীকার করবে
যীশু তাদের বললেন, “আমার কারণে ত�োমরা আজ রাত্রেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। আমি
একথা বলছি কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,
আমি মেষপালককে আঘাত করব�ো।
তাঁর মৃ ত্যু হলে পালের মেষরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।’
কিন্তু আমি পু নরুত্থিত হবার পর, ত�োমাদের আগে আগে গালীলে যাব।”255
“শিম�োন, শিম�োন, শয়তান গমের মত�ো চেলে বার করবার জন্য ত�োমাদের সকলকে
চেয়েছে। কিন্তু শিম�োন, আমি ত�োমার জন্য প্রার্থনা করছি, যেন ত�োমার বিশ্বাসে ভাঙন
না ধরে; আর তুমি যখন আবার পথে ফিরে আসবে তখন ত�োমার ভাইদের বিশ্বাসে
শক্তিশালী করে তুল�ো।”256
পিতর তাঁকে বললেন, “সকলে বিশ্বাস হারালেও আমি কিন্তু ম�োটেই বিশ্বাস হারাব না।”
তখন যীশু তাঁকে বললেন, “আমি সত্যি বলছি, আজ এই রাতেই দুবার ম�োরগ ডাকার
আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।”
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কিন্তু পিতর আরও জ�োর দিয়ে বললেন, “যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, তবু ও আমি
আপনাকে অস্বীকার করব না।” বাকি সকলে সেই একই শপথ করলেন।257
এরপর যীশু তাঁর প্রেরিতদের বললেন, “আমি যখন টাকার থলি, ঝু লি ও জু ত�ো
ছাড়াই ত�োমাদের প্রচারে পাঠিয়েছিলাম তখন কি ত�োমাদের ক�োন কিছু র অভাব
হয়েছিল?”
তাঁরা বললেন, “না, কিছু রই অভাব হয় নি।”
যীশু তাঁদের বললেন, “কিন্তু এখন বলছি, যার টাকার থলি বা ঝু লি আছে সে তা নিয়ে
যাক; আর যার কাছে তল�োয়ার নেই সে তার প�োশাক বিক্রি করে একটা তল�োয়ার কিনু ক।
কারণ আমি ত�োমাদের বলছি:
‘তিনি দ�োষীদের একজন বলে গন্য হবেন।’
শাস্ত্রের এই যে কথা তা অবশ্যই আমাতে পূ র্ণ হবে: হ্যাঁ , আমার বিষয়ে এই যে কথা
লেখা আছে তা পূ র্ণ হতে চলেছে।”
তাঁরা বললেন, “প্রভু, দেখু ন দুটি তল�োয়ার আছে!”
তিনি তাঁদের বললেন, “থাক, এই যথেষ্ট।”258
5.31 আপন শিষ্যদের যীশুর সান্ত্বনা দান
“ত�োমাদের হৃদয় বিচলিত না হ�োক্। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখ�ো, আর আমার প্রতিও
আস্থা রাখ�ো। আমার পিতার বাড়িতে অনেক ঘর আছে, যদি না থাকত�ো আমি ত�োমাদের
বলতাম। আমি ত�োমাদের থাকবার একটা জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে জায়গা
ঠিক করার পর আমি আবার আসব ও ত�োমাদের আমার কাছে নিয়ে যাব, যাতে আমি
যেখানে থাকি ত�োমরাও সেখানে থাকতে পার। আমি যেখানে যাচ্ছি ত�োমরা সকলেই
সে জায়গার পথ চেন।”259
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5.32 পিতার কাছে যাওয়ার জন্য একমাত্র পথ যীশু
থ�োমা তাঁকে বললেন, “প্রভু, আপনি ক�োথায় যাচ্ছেন তা আমরা জানি না। আমরা
সেখানে যাবার পথ কিভাবে জানব�ো?”
যীশু তাঁকে বললেন, “আমিই পথ, আমিই সত্য ও জীবন। পিতার কাছে যাবার আমিই
একমাত্র পথ। ত�োমরা যদি সত্যি আমাকে জেনেছ, তবে পিতাকেও জানতে পেরেছ। আর
এখন থেকে ত�োমরা তাঁকে জেনেছ ও তাঁকে দেখেছ।”
ফিলিপ যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি পিতাকে আমাদের দেখান, তাহলেই যথেষ্ট
হবে।”
যীশু তাঁকে বললেন, “আমি ত�োমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছি; আর ফিলিপ,
ত�োমরা এখনও আমায় চিনলে না? যে কেউ আমায় দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে।
ত�োমরা কি করে বলছ, ‘পিতাকে আমাদের দেখান’? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে আমি
পিতার মধ্যে আছি আর পিতাও আমার মধ্যে আছেন? আমি ত�োমাদের যে সকল কথা
বলি তা নিজের থেকে বলি না। আমার মধ্যে যিনি আছেন সেই পিতা তাঁর নিজের কাজ
করেন। যখন আমি বলি যে আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতাও আমার মধ্যে আছেন,
তখন আমাকে বিশ্বাস কর। যদি তা না কর, তবে আমার দ্বারা কৃত সব অল�ৌকিক কাজের
কারণেই বিশ্বাস কর।
“আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, যে আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, আমি যে কাজই করি
না কেন, সেও তা করবে, বলতে কি সে এর থেকেও মহান মহান কাজ করবে, কারণ
আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। আর ত�োমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে, আমি তা পূ র্ণ করব,
যেন পিতা পু ত্রের দ্বারা মহিমান্বিত হন। ত�োমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু চাও,
আমি তা পূ র্ণ করব।260
5.33 যীশুর পবিত্র আত্মা পাঠান�োর প্রতিশ্রুতি
“ত�োমরা যদি আমায় ভালবাস তবে ত�োমরা আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে। আমি
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পিতার কাছে চাইব, আর তিনি ত�োমাদের আর একজন সাহায্যকারী দেবেন, যেন তিনি
চিরকাল ত�োমাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি সত্যের আত্মা, যাঁকে এই জগত সংসার মেনে
নিতে পারে না, কারণ জগত তাঁকে দেখে না বা তাঁকে জানে না। ত�োমরা তাঁকে জান,
কারণ তিনি ত�োমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, আর তিনি ত�োমাদের মধ্যেই থাকবেন।
“আমি ত�োমাদের অনাথ রেখে যাব�ো না। আমি ত�োমাদের কাছে আসব। আর কিছু ক্ষণ
পর এই জগত সংসার আর আমায় দেখতে পাবে না, কিন্তু ত�োমরা আমায় দেখতে পাবে।
কারণ আমি বেঁ চে আছি বলেই ত�োমরাও বেঁ চে থাকবে। সেই দিন ত�োমরা জানবে যে
আমি পিতার মধ্যে আছি, ত�োমরা আমার মধ্যে আছ, আর আমি ত�োমাদের মধ্যে আছি।
যে আমার নির্দে শ জানে এবং সেগুলি সব পালন করে, সেই আমায় প্রকৃত ভালবাসে।
যে আমায় ভালবাসে, পিতাও তাঁকে ভালবাসেন আর আমিও তাকে ভালবাসি। আমি
নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করব।”
যিহূ দা (যিহূ দা ঈষ্করিয়�োত নয়) তাঁকে বলল, “প্রভু কেন আপনি জগতের কাছে
নিজেকে প্রকাশ না করে আমাদের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করবেন?”
এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “যদি কেউ আমায় ভালবাসে তবে সে আমার শিক্ষা
অনু সারে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, আর আমরা তার কাছে আসব
ও তার সঙ্গে বাস করব। যে আমায় ভালবাসে না, সে আমার শিক্ষা পালন করে না। আর
ত�োমরা আমার যে শিক্ষা শুনছ তা আমার নয়, কিন্তু যিনি আমায় পাঠিয়েছেন এই শিক্ষা
সেই পিতার।
“আমি ত�োমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই এইসব কথা বললাম, কিন্তু সেই সাহায্যকারী
পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি ত�োমাদের সব কিছু শিক্ষা
দেবেন, আর আমি ত�োমাদের যা যা বলেছি, সে সকল বিষয় তিনি ত�োমাদের স্মরণ
করিয়ে দেবেন।
“আমি ত�োমাদের কাছে শান্তি রেখে যাচ্ছি। আমার নিজের শান্তি আমি ত�োমাদের দিচ্ছি।
জগত সংসার যেভাবে শান্তি দেয় আমি সেইভাবে তা দিচ্ছি না। ত�োমাদের অন্তর উদ্বিগ্ন
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অথবা শঙ্কিত না হ�োক্। ত�োমরা শুনেছ যে, ‘আমি ত�োমাদের বলেছি যে আমি যাচ্ছি আর
আমি আবার ত�োমাদের কাছে আসব।’ ত�োমরা যদি আমায় ভালবাস তবে এটা জেনে
খু শী হবে যে আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, কারণ পিতা আমার থেকে মহান। তাই এসকল
ঘটার আগেই আমি এসব ত�োমাদের এখন বললাম, যাতে ঘটলে পর ত�োমরা বিশ্বাস কর।
“আমি ত�োমাদের সঙ্গে আর বেশীক্ষণ কথা বলব না, কারণ এই জগতের অধিপতি
আসছে। আমার ওপর তার ক�োন দাবী নেই। জগত সংসার যাতে জানতে পারে যে আমি
পিতাকে ভালবাসি, তাই পিতা আমায় যেমন আদেশ করেন আমি সেরকমই করি।
“এখন এস! আমরা এখান থেকে যাই।”261
5.34 যীশু একটি দ্রাক্ষালতার মত
যীশু বললেন, “আমিই প্রকৃত আঙ্গুর লতা, আর আমার পিতা আঙ্গুর ক্ষেতের প্রকৃত
কৃষক। আমার যে শাখাতে ফল ধরে না, তিনি তা কেটে ফেলেন। আর যে শাখাতে ফল
ধরে তাতে আরও বেশী করে ফল ধরার জন্য তিনি তা ছেঁ টে পরিষ্কার করে দেন। আমি
ত�োমাদের যে শিক্ষা দিয়েছি তার ফলে ত�োমরা এখন শুচি হয়েছ। ত�োমরা আমার সঙ্গে
সংযু ক্ত থাক, আর আমিও ত�োমাদের সঙ্গে সংযু ক্ত থাকব। শাখা যেমন আঙ্গুর লতার
সঙ্গে সংযু ক্ত না থাকলে ফল ধরতে পারে না, তেমনি ত�োমরাও আমার সঙ্গে সংযু ক্ত না
থাকলে ফলবন্ত হতে পারবে না।
“আমিই আঙ্গুরলতা, আর ত�োমরা শাখা। যে আমাতে সংযু ক্ত থাকে সে প্রচুর ফলে
ফলবান হয়, কারণ আমাকে ছাড়া ত�োমরা কিছু ই করতে পার না। যদি কেউ আমাতে
না থাকে, তবে তাকে শুকিয়ে যাওয়া শাখার মত�ো ছুঁ ড়ে ফেলা হয়। তারপর সেই সব
শুকন�ো শাখাকে জড়ো করে তা আগুনে ছুঁ ড়ে পু ড়িয়ে দেওয়া হয়। যদি ত�োমরা আমাতে
থাক, আর আমার শিক্ষা যদি ত�োমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে ত�োমরা যা ইচ্ছা কর, তা
পাবে। ত�োমরা প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে প্রমাণ কর যে, ত�োমরা আমার প্রকৃত শিষ্য; আর
তাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হবেন।
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“পিতা যেমন আমায় ভালবাসেন, আমিও ত�োমাদের তেমনি ভালবাসি। ত�োমরা আমার
ভালবাসার মধ্যে থাক�ো। আমি আমার পিতার আদেশ পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায়
আছি। একইভাবে ত�োমরা যদি আমার আদেশ পালন কর তবে ত�োমরাও আমার
ভালবাসায় থাকবে। আমি এসব কথা ত�োমাদের বললাম, যেন আমার যে আনন্দ আছে
তা ত�োমাদের মধ্যেও থাকে; আর এইভাবে ত�োমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়। আমার
আদেশ এই, আমি যেমন ত�োমাদের ভাল�োবেসেছি, ত�োমরাও তেমনি একে অপরকে
ভালবাস। বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার থেকে একজনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ভালবাসা আর কিছু
নেই। আমি ত�োমাদের যা যা আদেশ করছি ত�োমরা যদি তা পালন কর তাহলে ত�োমরা
আমার বন্ধু । আমি ত�োমাদের আর দাস বলছি না, কারণ মনিব কি করে, তা দাস জানে
না। কিন্তু আমি ত�োমাদের বন্ধু বলছি, কারণ আমি পিতার কাছ থেকে যা যা শুনেছি সে
সবই ত�োমাদের জানিয়েছি।
“ত�োমরা আমায় মন�োনীত করনি, বরং আমিই ত�োমাদের মন�োনীত করেছি। আমি
ত�োমাদের নিয়�োগ করেছি যেন ত�োমরা যাও ও ফলবন্ত হও, আর ত�োমাদের ফল যেন
স্থায়ী হয় এই আমার ইচ্ছা। ত�োমরা আমার নামে যা কিছু চাও, পিতা তা ত�োমাদের
দেবেন। আমি ত�োমাদের এই আদেশ দিচ্ছি যে ত�োমরা একে অপরকে ভালবাস।262
5.35 শিষ্যদের প্রতি যীশুর সাবধানবাণী
“জগত সংসার যদি ত�োমাদের ঘৃ ণা করে, তবে একথা মনে রেখ�ো যে, সে প্রথমে আমায়
ঘৃ ণা করল। ত�োমরা যদি এই জগতের হও, তবে জগত যেমন তার আপনজনদের
ভালবাসে, তেমনি ত�োমাদেরও ভালবাসবে। কিন্তু ত�োমরা এ জগতের নও। আমি এই
জগত থেকে ত�োমাদের মন�োনীত করেছি, এই কারণেই জগত সংসার ত�োমাদের ঘৃ ণা
করে।
“যে শিক্ষার কথা আমি ত�োমাদের বললাম তা স্মরণে রেখ�ো, একজন দাস তার মনিবের
থেকে বড় নয়। তারা যদি আমার ওপর নির্যাতন করে থাকে তবে তারা ত�োমাদেরও
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নির্যাতন করবে। যদি তারা আমার শিক্ষা পালন করে থাকে তবে ত�োমাদের ও শিক্ষা
পালন করবে। তারা আমার জন্যই ত�োমাদের প্রতি এগুলি করবে, কারণ যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন তাঁকে তারা জানে না। আমি যদি না আসতাম ও তাদের সঙ্গে কথা না বলতাম,
তাহলে তাদের পাপ হত না। কিন্তু আমি এসেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাই তাদের
এখন পাপ ঢাকবার ক�োন উপায় নেই।
“যে আমায় ঘৃ ণা করে, সে আমার পিতাকেও ঘৃ ণা করে। যে কাজ আর কেউ কখনও
করে নি, সেরূপ কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে না করতাম, তবে তাদের পাপের জন্য তারা
দ�োষী হত না। কিন্তু এখন তারা আমার কাজ দেখেছে, আর তা সত্ত্বেও তারা আমাকে ও
পিতাকে উভয়কেই ঘৃ ণা করেছে। শাস্ত্রের এই বাক্য পূ র্ণ হওয়ার জন্যই এসব ঘটল: ‘তারা
অকারণে আমায় ঘৃ ণা করেছে।’
“আমি পিতার কাছ থেকে একজন সাহায্যকারী পাঠাব�ো, তিনি সত্যের আত্মা। তিনি
যখন পিতার কাছ থেকে আসবেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ত�োমরাও
ল�োকদের কাছে অবশ্যই আমার কথা বলবে, কারণ ত�োমরা শুরু থেকে আমার সঙ্গে
সঙ্গে আছ।
“আমি ত�োমাদের এসব বলছি যাতে ত�োমরা ত�োমাদের বিশ্বাস ত্যাগ না কর। তারা
ত�োমাদের সমাজ-গৃ হ থেকে বহিষ্কৃত করবে। বলতে কি এমন সময় আসছে, যখন তারা
ত�োমাদের হত্যা করে মনে করবে যে তারা ঈশ্বরের সেবা করছে। তারা এরূপ কাজ করবে
কারণ তারা না জানে আমাকে, না জানে পিতাকে। কিন্তু আমি ত�োমাদের এসব কথা
বললাম, যেন এসব ঘটবার সময় আসলে ত�োমরা মনে করতে পার যে, আমি ত�োমাদের
এসব বিষয়ে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম।263
5.36 পবিত্র আত্মার কার্য্য
“শুরুতেই আমি ত�োমাদের এসব কথা বলিনি, কারণ আমি ত�োমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম।
কিন্তু যিনি আমায় পাঠিয়েছেন এখন আমি তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি, আর ত�োমাদের
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কেউ জিজ্ঞেস করছ না, ‘আপনি ক�োথায় যাচ্ছেন?’ এখন আমি ত�োমাদের এসব কথা
বললাম, তাই ত�োমাদের অন্তর দুঃখে ভরে গেছে। কিন্তু আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি;
আমার যাওয়া ত�োমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি যদি না যাই তাহলে সেই সাহায্যকারী
ত�োমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তাহলে আমি তাঁকে ত�োমাদের
কাছে পাঠিয়ে দেব।
“যখন সেই সাহায্যকারী আসবেন তখন তিনি পাপ, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচার সম্পর্কে
জগতের মানু ষকে চেতনা দেবেন। তিনি পাপ সম্পর্কে চেতনা দেবেন কারণ তারা
আমাতে বিশ্বাস করে না। ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে ব�োঝাবেন কারণ এখন আমি পিতার
কাছে যাচ্ছি, আর ত�োমরা আমায় দেখতে পাবে না। বিচার সম্বন্ধে চেতনা দেবেন কারণ
এই জগতের যে শাসক তার বিচার হয়ে গেছে।
“ত�োমাদের বলবার মত�ো আমার এখনও অনেক কথা আছে; কিন্তু সেগুল�ো ত�োমাদের
গ্রহণ করার পক্ষে এখন অতিরিক্ত হয়ে যাবে। সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি
সকল সত্যের মধ্যে ত�োমাদের পরিচালিত করবেন। তিনি নিজে থেকে কিছু বলেন না, কিন্তু
তিনি যা শ�োনেন তাই বলেন, আর আগামী দিনে কি ঘটতে চলেছে তা তিনি ত�োমাদের
কাছে বলবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ আমি যা বলি তাই তিনি গ্রহণ
করবেন এবং ত�োমাদের তা বলবেন। যা কিছু পিতার, তা আমার। এই কারণেই আমি বলেছি
যে সত্যের আত্মা আমার নিকট থেকে সবই গ্রহণ করবেন এবং ত�োমাদের তা বলবেন।264
5.37 শ�োকের আনন্দে রূপান্তর
আর একটু পরে ত�োমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না। অল্প একটু পরে আবার আমাকে
দেখতে পাবে।”
তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন পরস্পরকে বলল, “উনি আমাদের কি বলতে
চাইছেন, ‘কিছু পরে ত�োমরা আমায় দেখতে পাবে না, কিছু পরে ত�োমরা আবার আমায়
দেখতে পাবে?’ এ কথারই বা অর্থ কি, ‘কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি’?” তাঁরা আরও
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বললেন, “তিনি ‘অল্প কিছু কাল পরে’ বলতে কি ব�োঝাতে চাইছেন? তিনি কি বলছেন,
আমরা কিছু ই বু ঝতে পারছি না।”
তারা তাঁকে কি জিজ্ঞেস করতে চান তা যীশু বু ঝতে পারলেন। তাই তিনি তাঁদের
বললেন, “যখন আমি বললাম, ‘অল্প কিছু পরে ত�োমরা আমায় দেখতে পাবে না, আবার
অল্প কিছু পরে আবার আমায় দেখতে পাবে, এর দ্বারা আমি কি ব�োঝাতে চাইছি এই
নিয়েই কি পরস্পরের মধ্যে আল�োচনা করছ’? আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, ত�োমরা
কাঁদবে, ব্যথিত হবে, কিন্তু জগত সংসার তাতে আনন্দিত হবে। ত�োমরা দুঃখে ভারাক্রান্ত
হবে, কিন্তু ত�োমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে।
“স্ত্রীল�োক সন্তান প্রসবের সময় কষ্ট পায়, কারণ তখন তার প্রসব বেদনার সময়;
কিন্তু যখন সে সন্তান প্রসব করে, তখন সে তার কষ্টের কথা ভুলে যায়, জগতে একজন
জন্মগ্রহণ করল জেনে সে আনন্দিত হয়। ঠিক সেই রকম, ত�োমরাও এখন দুঃখ পাচ্ছ,
কিন্তু আমি ত�োমাদের আবার দেখা দেব, আর ত�োমাদের হৃদয় তখন আনন্দে ভরে
যাবে। ত�োমাদের সেই আনন্দ কেউ ত�োমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।
সেদিন ত�োমরা আমার কাছে কিছু চাইবে না। আমি ত�োমাদের সত্যি বলছি, ত�োমরা
আমার নামে যদি পিতার কাছে কিছু চাও, তিনি ত�োমাদের তা দেবেন। এ পর্যন্ত ত�োমরা
আমার নামে কিছু চাও নি। ত�োমরা চাও, তাহলে ত�োমরা পাবে। ত�োমাদের আনন্দ তখন
পূ র্ণতায় ভরে যাবে।
“আমি হেঁয়ালি করে ত�োমাদের এসব বলেছিলাম। সময় আসছে যখন আমি আর
হেঁয়ালি করে ত�োমাদের কিছু বলব না, বরং পিতার বিষয় সরল ভাষায় ত�োমাদের কাছে
ব্যক্ত করব। সেই দিন যা চাইবার তা ত�োমরা আমার নামেই চাইবে, আর আমি ত�োমাদের
বলছি না যে আমি ত�োমাদের হয়ে পিতার কাছে চাইব। না, পিতা নিজেই ত�োমাদের
ভালবাসেন, কারণ ত�োমরা আমায় ভালবেসেছ এবং ত�োমরা বিশ্বাস কর যে আমি ঈশ্বরের
কাছ থেকে এসেছি। আমি পিতার কাছ থেকে এই জগতে এসেছি, এখন আমি এ জগত
ছেড়ে আবার পিতার কাছে ফিরে যাচ্ছি।”

194

যে সপ্তাহে যীশু মারা

তাঁর শিষ্যরা বললেন, “দেখু ন, এখন আপনি স্পষ্টভাবে বলছেন, ক�োনরকম হেঁয়ালি
করে বলছেন না। এখন আমরা বু ঝলাম যে আপনি সব কিছু ই জানেন। ক�োন ব্যক্তি প্রশ্ন
করার আগেই আপনি তার উত্তর দিতে পারেন। এজন্যই আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি
ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।”
যীশু তাঁদের বললেন, “তাহলে ত�োমরা এখন বিশ্বাস করছ? শ�োন, সময় আসছে,
বলতে কি এসে পড়েছে, যখন ত�োমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার নিজের জায়গায় চলে
যাবে, আর আমায় একা ফেলে পালাবে, তবু আমি একা নই, কারণ পিতা আমার
সঙ্গে আছেন।
“আমি ত�োমাদের এসব কথা বললাম যাতে ত�োমরা আমার মধ্যে শান্তি পাও। জগতে
ত�োমরা কষ্ট পাবে, কিন্তু সাহসী হও! আমিই জগতকে জয় করেছি!”265
5.38 যীশুর তাঁর পিতার সঙ্গে কথ�োপকথন
এইসব কথা বলার পর যীশু স্বর্গের দিকে তাকিয়ে এই কথা বললেন, “পিতা, এখন সময়
হয়েছে; ত�োমার পু ত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন ত�োমার পু ত্রও ত�োমাকে মহিমান্বিত করতে
পারেন। সমস্ত মানু ষের উপর পু ত্রকে তুমি অধিকার দিয়েছ যাতে তিনি তাদের সকলকে
অনন্ত জীবন দিতে পারেন। এই হল অনন্ত জীবন; তারা ত�োমাকে জানে যে তুমি একমাত্র
সত্য ঈশ্বর ও তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানে। তুমি যে কাজ করার দায়িত্ব
আমায় দিয়েছিলে, তা আমি শেষ করেছি ও পৃ থিবীতে ত�োমাকে মহিমান্বিত করেছি। তাই
এখন ত�োমার সান্নিধ্যে আমায় মহিমান্বিত কর। হে পিতা, জগত সৃ ষ্টির পূ র্বে ত�োমার কাছে
আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় এখন আমায় মহিমান্বিত কর।266
5.39 অনু গামীদের জন্য যীশুর প্রার্থনা
“এই জগতের মধ্যে থেকে তুমি যে সব ল�োকদের আমায় দিয়েছ, আমি তাদের কাছে
ত�োমার পরিচয় দিয়েছি। তারা ত�োমারই ছিল এবং তুমি তাদেরকে আমায় দিয়েছ, আর
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তারা ত�োমার শিক্ষানু সারে চলেছে। এখন তারা বু ঝেছে যে তুমি যা কিছু আমায় দিয়েছ
তা ত�োমার কাছ থেকেই এসেছে। তুমি আমায় যে শিক্ষা দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি,
আর তা তারা গ্রহণও করেছে। তারা সত্যিই বু ঝেছে যে আমি ত�োমারই কাছ থেকে
এসেছি, আর তারা বিশ্বাস করে যে তুমি আমায় পাঠিয়েছ। আমি তাদের জন্য এখন প্রার্থনা
করছি। আমি সারা জগতের জন্য প্রার্থনা করছি না, কেবল সেই সকল ল�োকদের জন্য
প্রার্থনা করছি যাদের তুমি দিয়েছ, কারণ তারা ত�োমার। আমার যা কিছু তা ত�োমার, আর
ত�োমার যা তা আমার। আর এদের মাধ্যমে আমি মহিমান্বিত হয়েছি।
“আমি আর এই জগতে থাকছি না, কিন্তু তারা এই জগতে থাকছে, আমি ত�োমারই
কাছে যাচ্ছি। পবিত্র পিতা, যে নাম তুমি আমায় দিয়েছ, ত�োমার সেই নামের শক্তিতে
তুমি তাদের রক্ষা কর। আমরা যেমন এক, তেমনি তারা যেন সকলে এক হতে পারে।
আমি যখন তাদের সঙ্গে ছিলাম, আমি তাদের নিরাপদে রেখেছিলাম। তুমি আমায় যে নাম
দিয়েছ সেই নামের শক্তিতে তখন আমি তাদের রক্ষা করেছিলাম। আমি তাদের সাবধানে
রক্ষা করেছি। তাদের মধ্যে কেউ বিনষ্ট হয় নি, একমাত্র ব্যতিক্রম সেই ল�োকটি, ধ্বংস
হওয়াই যার পরিণতি। শাস্ত্রের কথা সফল করার জন্যেই এই পরিণতি।
“এখন আমি ত�োমার কাছে আসছি, কিন্তু এই জগতে থাকতে থাকতে আমি এসব কথা
বলছি, যেন তারা আমার যে আনন্দ তা পরিপূ র্ণরূপে পায়। আমি তাদের ত�োমার শিক্ষা
জানিয়েছি, কিন্তু জগত সংসার তাদের ঘৃ ণা করে, কারণ তারা এই জগতের নয়, যেমন
আমিও এই জগতের নই।
“তাদের এই জগত থেকে নিয়ে যাবার জন্য আমি ত�োমার কাছে প্রার্থনা করছি না,
কিন্তু তাদের মন্দ শক্তির হাত থেকে রক্ষা কর। তারা এই জগতের নয়, যেমন আমিও এ
জগতের নই। “সত্যের দ্বারা ত�োমার সেবার জন্য তুমি তাদের পবিত্র কর। ত�োমার বাক্যই
সত্যস্বরূপ। তুমি যেমন এ জগতে আমাকে পাঠিয়েছ, আমিও তাদের তেমনি জগতের
মাঝে পাঠিয়েছি। তাদের জন্য আমি ত�োমার সেবায় নিজেকে নিযু ক্ত করেছি, যেন তারাও
সত্যের মাধ্যমে ত�োমার সেবায় নিজেদের নিযু ক্ত করতে পারে।267
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5.40 তাঁতে বিশ্বাস স্থাপন করবে এমন ল�োকদের জন্য যীশুর প্রার্থনা
“আমি কেবল এদের জন্যই প্রার্থনা করছি না, এদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে যাঁরা আমায় বিশ্বাস
করবে তাদের জন্যও করছি। পিতা, যেমন তুমি আমাতে রয়েছ, আর আমি ত�োমাতে
রয়েছি, তেমনি তারাও যেন এক হয়। তারা যেন আমাদের মধ্যে থাকে যাতে জগত
সংসার বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ। আর তুমি আমায় যে মহিমা দিয়েছ তা
আমি তাদের দিয়েছি, যাতে আমরা যেমন এক, তারাও তেমনি এক হতে পারে। আমি
তাদের মধ্যে, আর তুমি আমার মধ্যে থাকবে, এইভাবে তারা যেন সম্পূর্ণভাবে এক
হয়। জগত যাতে জানে যে তুমি আমায় পাঠিয়েছ। আর তুমি যেমন আমায় ভালবেসেছ,
তেমনি তুমি তাদেরও ভালবেসেছ।
“পিতা, আমি চাই, আমি যেখানে আছি, তুমি যাদের আমায় দিয়েছ, তারাও যেন
আমার সঙ্গে সেখানে থাকে। আর তুমি আমায় যে মহিমা দিয়েছ তারা আমার সেই মহিমা
যেন দেখতে পায়, কারণ জগত সৃ ষ্টির আগেই তুমি আমায় ভালবেসেছ। ন্যায়বান পিতা,
জগত ত�োমায় জানে না, কিন্তু আমি ত�োমায় জানি। আর আমার এই শিষ্যরা জানে যে
তুমি আমায় পাঠিয়েছ। তুমি কে আমি তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছি, আর এরপরেও
আমি তাদের কাছে তা করতেই থাকব। তাহলে তুমি আমায় যেমন ভালবেসেছ, তারা
একইভাবে অন্যদের ভালবাসবে আর আমি তাদের মধ্যেই থাকব।”268
5.41 যীশুর একাকী প্রার্থনা
এরপর তাঁরা একটি গান করতে করতে জৈতুন পর্বতমালায় চলে গেলেন269 এবং
গেতশিমানী নামে একটা জায়গায় গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, “আমি ওখানে গিয়ে
যতক্ষণ প্রার্থনা করি, ত�োমরা এখানে বসে থাক।” এরপর তিনি পিতর ও সিবদিয়ের দুই
ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চলতে থাকলেন। যেতে যেতে তাঁর মন উদ্বেগ ও ব্যথায় ভরে গেল,
তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাদের বললেন, “দুঃখে আমার হৃদয় ভেঙে
যাচ্ছে। ত�োমরা এখানে থাক আর আমার সঙ্গে জেগে থাক�ো।”
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পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উপু ড় হয়ে পড়ে প্রার্থনা করে বললেন, “আমার
পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এই কষ্টের পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে যাক; তবু আমার
ইচ্ছামত�ো নয়, কিন্তু ত�োমারই ইচ্ছা পূ র্ণ হ�োক্।”270
এরপর স্বর্গ থেকে একজন স্বর্গদূত এসে তাঁকে শক্তি জ�োগালেন। নিদারুণ মানসিক
যন্ত্রণার সঙ্গে যীশু আরও আকুলভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। সেই সময় তাঁর গা দিয়ে
রক্তের বড় বড় ফ�োঁ টার মত�ো ঘাম ঝরে পড়ছিল।271
এরপর তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে গিয়ে দেখলেন, তাঁরা ঘু মাচ্ছেন। তিনি পিতরকে
বললেন, “একি! ত�োমরা আমার সঙ্গে এক ঘন্টাও জেগে থাকতে পারলে না? জেগে থাক
ও প্রার্থনা কর যেন প্রল�োভনে না পড়। ত�োমাদের আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল।”
তিনি গিয়ে আর একবার প্রার্থনা করলেন, “হে আমার পিতা, এই দুঃখের পানপাত্র
থেকে আমি পান না করলে যদি তা দূর হওয়া সম্ভব না হয় তবে ত�োমারই ইচ্ছা পূ র্ণ
হ�োক্।”
পরে তিনি ফিরে এসে দেখলেন, শিষ্যরা আবার ঘু মিয়ে পড়েছেন, কারণ তাঁদের
চ�োখ ভারী হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন ও তৃতীয় বার প্রার্থনা
করলেন। তিনি আগের মত�ো সেই একই কথা বলে প্রার্থনা করলেন।
পরে তিনি শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, “ত�োমরা এখনও ঘু মিয়ে রয়েছ ও বিশ্রাম
করছ? শ�োন, সময় ঘনিয়ে এল, মানবপু ত্রকে পাপীদের হতে তুলে দেওয়া হবে। ওঠ, চল
আমরা যাই! ঐ দেখ! যে ল�োক আমায় ধরিয়ে দেবে, সে এসে গেছে।”272
5.42 যীশুর বন্দী অবস্থা
যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে প্রায়ই সেখানে আসতেন। এইজন্য যিহূ দা সেই স্থানটি জানত।
এই যিহূ দা যীশুর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। সে ফরীশীদের ও প্রধান যাজকদের কাছ
থেকে একদল সৈনিক ও কিছু রক্ষী নিয়ে সেখানে এল। তাদের হাতে ছিল মশাল, লন্ঠন
ও নানা অস্ত্র।273
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যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে ঐ ল�োকদের একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে বলেছিল,
“আমি যাকে চুমু দেব, সেই ঐ ল�োক, তাকে ত�োমরা ধরবে।” এরপর যিহূ দা যীশুর কাছে
এগিয়ে এসে বলল, “গুরু, নমস্কার,” এই বলে সে তাঁকে চুমু দিল।274
যীশু তাকে বললেন, “যিহূ দা তুমি কি চুমু দিয়ে মানবপু ত্রকে ধরিয়ে দেবে?”275
তখন যীশু, তাঁর প্রতি কি ঘটতে চলেছে সে সবই তাঁর জানা থাকার ফলে এগিয়ে
গিয়ে বললেন, “ত�োমরা কাকে খুঁ জছ?”
তারা তাঁকে বলল, “নাসরতীয় যীশুকে।”
তিনি যখন তাদের বললেন, “আমিই তিনি।” তখন তারা পিছু হটে গিয়ে মাটিতে
পড়ে গেল।
তাই আবার একবার তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “ত�োমরা কাকে খুঁ জছ?”
তারা বলল, “নাসরতীয় যীশুকে।”
এর উত্তরে যীশু বললেন, “আমি ত�ো ত�োমাদের আগেই বলেছি, আমিই তিনি। সু তরাং
যদি ত�োমরা আমাকেই খুঁ জছ, তাহলে এদের যেতে দাও।” এটা ঘটল যাতে তাঁর আগের
বক্তব্য যথার্থ প্রতিপন্ন হয়, “তুমি আমায় যাদের দিয়েছ তাদের কাউকে আমি হারাই
নি।”276
তখন তারা তাঁকে ধরে গ্রেপ্তার করল।277
তখন শিম�োন পিতরের কাছে একটা তর�োয়াল থাকায় তিনি সেটা টেনে বের করে
মহাযাজকের চাকরকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। (সেই চাকরের
নাম মল্ক।)278
এই দেখে যীশু বললেন, “থাম�ো! খু ব হয়েছে।” আর তিনি সেই চাকরের কান স্পর্শ
করে তাকে সু স্থ করলেন।279
তখন যীশু পিতরকে বললেন, “ত�োমার তর�োযাল খাপে ভর�ো,”280 যারা তর�োয়াল
চালায় তারা তর�োয়ালের আঘাতেই মরবে।281 যে পানপাত্র পিতা আমায় দিয়েছেন,
আমাকে তা পান করতেই হবে।”282
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“ত�োমরা কি ভাব যে, আমি আমার পিতা ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারি না? চাইলে তিনি
সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য বার�োটিরও বেশী স্বর্গদূতবাহিনী পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তাই যদি
হয় তাহলে শাস্ত্রের বাণী কিভাবে পূ র্ণ হবে, শাস্ত্রে যখন বলছে এভাবেই সব কিছু অবশ্যই
ঘটবে?”
সেই সময় যীশু ল�োকদের বললেন, “ল�োকে যেমন ডাকাত ধরতে যায়, সেই ভাবে
ত�োমরা ছ�োরা ও লাঠি নিয়ে আমায় ধরতে এসেছ? আমি ত�ো প্রতিদিন মন্দিরের মধ্যে
বসে শিক্ষা দিয়েছি; কিন্তু ত�োমরা আমায় গ্রেপ্তার কর নি। যাইহ�োক্, এসব কিছু ই ঘটল
যেন ভাববাদীদের লেখা সকল কথাই পূ র্ণ হয়।” তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ফেলে পালিয়ে
গেলেন।283
আর একজন যু বক উলঙ্গ শরীরে একটি চাদর জড়িয়ে তাঁকে অনু সরণ করল। তারা
তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করল। কিন্তু সে চাদরটি ফেলে উলঙ্গ অবস্থায় পালিয়ে গেল।284
5.43 যীশুকে হাননের সামনে আনয়ন
এরপর সৈন্যরা ও তাদের সেনাপতি এবং ইহুদী রক্ষীরা যীশুকে গ্রেপ্তার করে বেঁ ধে প্রথমে
হাননের কাছে নিয়ে গেল। সেই বছর যিনি মহাযাজক ছিলেন সেই কায়াফার শ্বশুর এই
হানন। এই কায়াফা ইহুদী নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে জনস্বার্থে একজনের মরণ
হওয়া ভাল�ো।285
5.44 পিতর কর্তৃক যীশুকে প্রথমবার অস্বীকার
শিম�োন পিতর ও আর একজন শিষ্য যীশুর পেছনে পেছনে গেলেন। এই শিষ্যর সঙ্গে
মহাযাজকের চেনা পরিচয় ছিল, তাই তিনি যীশুর সঙ্গে মহাযাজকের বাড়ির উঠ�োনে
ঢু কলেন; কিন্তু পিতর ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন মহাযাজকের পরিচিত
শিষ্য বাইরে এসে যে বালিকাটি ফটক পাহারায় ছিল তাকে বলে পিতরকে ভেতরে
নিয়ে গেলেন।286
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চাকররা ও মন্দিরের রক্ষীরা শীতের জন্য কাঠ কয়লার আগুন তৈরী করে তার
চারপাশে দাঁড়িয়ে আগুন প�োয়াচ্ছিল। পিতরও তাদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে আগুন
প�োয়াচ্ছিলেন।287
পিতর যখন নীচে উঠ�োনে ছিলেন, তখন মহাযাজকের একজন চাকরানী এল। সে
পিতরকে আগুন প�োহাতে দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমিও ত�ো নাসরতীয়
যীশুর সঙ্গে ছিলে?”
কিন্তু পিতর অস্বীকার করে বললেন, “আমি জানি না, আর বু ঝতেও পারছি না তুমি কি
বলছ?” এই বলে তিনি বারান্দার দিকে যেতেই একটা ম�োরগ ডেকে উঠল।288
5.45 যীশুর প্রতি হাননের প্রশ্ন
এরপর মহাযাজক যীশুকে তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে ও তাঁর শিক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করতে
লাগলেন। যীশু এর উত্তরে তাঁকে বললেন, “আমি সর্বদাই সকলের কাছে প্রকাশ্যে কথা
বলেছি। আমি মন্দিরের মধ্যে ও সমাজ-গৃ হে যেখানে ইহুদীরা একসঙ্গে সমবেত হয়
সেখানে সব সময় শিক্ষা দিয়েছি। আর আমি কখনও ক�োন কিছু গ�োপনে বলিনি। ত�োমরা
আমায় কেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করছ? যাঁরা আমার কথা শুনেছে তাদেরই জিজ্ঞেস কর আমি
তাদের কি বলেছি। আমি কি বলেছি তারা নিশ্চয়ই জানবে!”
তিনি যখন একথা বলছেন, তখন সেই মন্দির রক্ষীবাহিনীর একজন যে সেখানে
দাঁড়িয়েছিল সে যীশুকে এক চড় মেরে বলল, “ত�োর কি সাহস, তুই মহাযাজককে
এরকম জবাব দিলি!”
এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “আমি যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, তবে সকলকে
বল কি অন্যায় বলেছি; কিন্তু আমি যদি সত্যি কথা বলে থাকি তাহলে ত�োমরা আমায়
মারছ কেন?”
এরপর হানন যীশুকে মহাযাজক কায়াফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যীশু তখনও বাঁধা
অবস্থায় ছিলেন।289
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5.46 পিতর কর্তৃক দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার যীশুকে অস্বীকার
এদিকে শিম�োন পিতর সেখানে দাঁড়িয়ে আগুন প�োয়াচ্ছিলেন,290 কিন্তু চাকরানীটা
তাঁকে দেখে, যারা তার কাছে দাঁড়িয়েছিল তাদের বলতে লাগল, “এই ল�োকটি ওদেরই
একজন!” তিনি আবার অস্বীকার করলেন।
কিছু ক্ষণ বাদে যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল তারা পিতরকে বলল, “সত্যি তুমি তাদের
একজন, কারণ তুমি গালীলের ল�োক।”291
মহাযাজকের একজন চাকর, পিতর যার কান কেটে ফেলেছিলেন তার এক
আত্মীয় বলল, “আমি ওর সঙ্গে ত�োমাকে সেই বাগানের মধ্যে দেখেছি, ঠিক বলেছি
না?”292
তিনি অভিশাপ দিয়ে শপথ করে বলতে লাগলেন, “ত�োমরা যে ল�োকটির কথা বলছ,
তাকে আমি চিনি না।”293
পিতরের কথা শেষ না হতেই একটা ম�োরগ ডেকে উঠল। তখন প্রভু মু খ ফিরিয়ে
পিতরের দিকে তাকালেন, আর প্রভুর কথা পিতরের মনে পড়ে গেল, প্রভু বলেছিলেন,
“আজ রাতে ম�োরগ ডাকার আগে, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।” তখন তিনি
বাইরে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।294
5.47 মহাসভার সামনে যীশু
তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করে মহাযাজক কায়াফার বাড়িতে নিয়ে এল, সেখানে ব্যবস্থার
শিক্ষক ও ইহুদী নেতারা জড়ো হয়েছিলেন।295
তখন প্রধান যাজকরা এবং মহাসভার সকলেই এমন একজন সাক্ষী খুঁ জছিলেন যার
কথার জ�োরে যীশুকে মৃ ত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়; কিন্তু তেমন সাক্ষ্য তারা পেলেন না।
কারণ অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিল বটে কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিলল না।
তখন কিছু ল�োক তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে বলল, “আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি,
‘মানু ষের হাতে তৈরী এই মন্দিরটি ভেঙে ফেলব এবং তিন দিনের মধ্যে মানু ষের হাত
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দিয়ে তৈরী নয় এমনই একটি মন্দির আমি গড়ে তুলব।’” কিন্তু এতেও তাদের সাক্ষ্যের
প্রমাণ মিলল না।
তখন মহাযাজক সকলের সামনে দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি কিছু ই
উত্তর দেবে না? এই সমস্ত ল�োকরা ত�োমার বিরুদ্ধে কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?” কিন্তু তিনি চুপচাপ
থাকলেন, ক�োন উত্তর দিলেন না।
আবার মহাযাজক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি সেই পরম খ্রীষ্ট পরম ধন্য,
ঈশ্বরের পু ত্র?”
যীশু বললেন, “হ্যাঁ , আমিই ঈশ্বরের পু ত্র। ত�োমরা একদিন মানবপু ত্রকে ঈশ্বরের
ডানপাশে বসে থাকতে আকাশের মেঘে আবৃ ত হয়ে আসতে দেখবে।”
তখন মহাযাজক তাঁর প�োশাক ছিঁড়ে বললেন, “আমাদের সাক্ষীর আর কি প্রয়�োজন?
ত�োমরা ত�ো ঈশ্বর নিন্দা শুনলে। ত�োমাদের কি মনে হয়?”
তারা সকলে তাঁকে দ�োষী স্থির করে বলল, “এঁর মৃ ত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।” তখন
কেউ কেউ তাঁর মু খে থু থু ছিটিয়ে দিল, তাঁর মু খ ঢেকে ঘু ষি মারল এবং বলতে লাগল,
“ভাববাণী করে বল ত�ো, কে ত�োমাকে ঘু ষি মারল?” পরে রক্ষীরা তাঁকে মারতে মারতে
নিয়ে গেল।296
5.48 যিহূ দার আত্মহত্যা
ভ�োর হলে প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা সবাই মিলে যীশুকে হত্যা করার চক্রান্ত করল।
তারা তাঁকে বেঁ ধে র�োমীয় রাজ্যপাল পীলাতের কাছে হাজির করল।
যীশুকে শত্রুদের হাতে যে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই যিহূ দা যখন দেখল যীশুকে
দ�োষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তখন তার মনে খু ব ক্ষোভ হল। সে তখন যাজকদের ও
সমাজপতিদের কাছে গিয়ে সেই ত্রিশটা রূপ�োর টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, “একজন
নিরপরাধ ল�োককে হত্যা করার জন্য আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর প্রতি আমি
বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, আমি মহাপাপ করেছি।”
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ইহুদী নেতারা বলল, “তাতে আমাদের কি? তুমি ব�োঝগে যাও।”
তখন যিহূ দা সেই টাকা মন্দিরের মধ্যে ছুঁ ড়ে ফেলে দিল, পরে বাইরে গিয়ে গলায়
দড়ি দিয়ে মরল।
প্রধান যাজকরা সেই রূপ�োর টাকাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, “মন্দিরের তহবিলে
এই টাকা জমা করা আমাদের বিধি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কাজ, কারণ এটা খু নের টাকা।” তাই
তারা পরামর্শ করে ঐ টাকায় কুম�োরদের একটা জমি কিনলেন যাতে জেরুশালেমে যেসব
বিদেশী মারা যাবে, তাদের সেখানে কবর দেওয়া যেতে পারে। সেই জন্য ঐ কবরখানাকে
আজও ল�োকে রক্তক্ষেত্র বলে। এর ফলে ভাববাদী যিরমিয়র ভাববাণী পূ র্ণ হল:
“তারা সেই ত্রিশটা রূপ�োর টাকা নিল, এটাই হল তাঁর মূ ল্য, ইস্রায়েলের জনগণই
তাঁর মূ ল্য নির্ধারণ করেছিল। আর প্রভুর নির্দে শ অনু সারেই সেই টাকা দিয়ে তারা
কুম�োরের জমি কিনেছিল।” 297
5.49 যীশুকে পীলাতের সামনে আনয়ন
সকাল হতেই প্রধান যাজকরা, বয়স্ক ইহুদী নেতারা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও সমস্ত মহাসভার
ল�োকেরা শলাপরামর্শ করলেন। তাঁরা যীশুকে বেঁ ধে পীলাতের কাছে পাঠালেন এবং তাঁর
হাতে তুলে দিলেন।298
এরপর তারা যীশুকে কায়াফার বাড়ি থেকে রাজ্যপালের প্রাসাদে নিয়ে গেল। তখন
ভ�োর হয়ে গিয়েছিল। তারা নিজেরা রাজ্যপালের প্রাসাদের ভেতরে যেতে চাইল না,
পাছে অশুচি হয়ে পড়ে, কারণ তারা নিস্তারপর্বের ভ�োজ খেতে চাইছিল। তারপর
রাজ্যপাল পীলাত তাদের সামনে বেরিয়ে এসে বললেন, “ত�োমরা এই ল�োকটার বিরুদ্ধে
কি অভিয�োগ এনেছ?”
এর উত্তরে তারা পীলাতকে বলল, “এই ল�োক যদি দ�োষী না হত, তাহলে আমরা
ত�োমার হাতে একে তুলে দিতাম না।”
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তখন পীলাত তাদের বললেন, “একে নিয়ে যাও এবং ত�োমাদের বিধি-ব্যবস্থা অনু সারে
এর বিচার কর।”
ইহুদীরা তাকে বলল, “আমরা কাউকে মৃ ত্যুদণ্ড দিতে পারি না।” (কিভাবে তাঁর মৃ ত্যু
হবে সে বিষয়ে যীশু যা ইঙ্গিত করেছিলেন তা পূ রণ করতেই এই ঘটনাগুলি ঘটল।)299
আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিয�োগ করে বলল, “আমরা দেখেছি, ল�োকটা আমাদের
জাতিকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। এ কৈসরকে কর দিতে বারণ করে আর বলে, সে নিজেই
খ্রীষ্ট, একজন রাজা।”300
তখন পীলাত আবার প্রাসাদের মধ্যে গিয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি
ইহুদীদের রাজা?”
যীশু বললেন, “তুমি কি নিজে থেকে একথা বলছ, অথবা অন্য কেউ আমার বিষয়ে
ত�োমাকে বলেছে?”
পীলাত বললেন, “আমি কি ইহুদী? ত�োমার নিজের ল�োকেরা ও প্রধান যাজকরা
ত�োমাকে আমার হাতে সঁ পে দিয়েছে। তুমি কি করেছ?”
যীশু বললেন, “আমার রাজ্য এই জগতের নয়। যদি আমার রাজ্য এই জগতের হত
তাহলে আমার ল�োকেরা ইহুদীদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করত;
কিন্তু না, আমার রাজ্য এখানকার নয়।”
তখন পীলাত তাঁকে বললেন, “তাহলে তুমি একজন রাজা?”
যীশু এর উত্তরে বললেন, “আপনি বলছেন যে আমি রাজা। আমি এই জন্যই
জন্মেছিলাম, আর এই উদ্দেশ্যেই আমি জগতে এসেছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই।
যে কেউ সত্যের পক্ষে আছে, সে আমার কথা শ�োনে।”
পীলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “সত্য কি?” 301 তখন তিনি যীশুকে জিজ্ঞেস
করলেন, “ওরা, ত�োমার বিরুদ্ধে কত দ�োষ দিচ্ছে, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না?”
কিন্তু যীশু তাঁকে ক�োন জবাব দিলেন না, এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে একটা অভিয�োগেরও
উত্তর দিলেন না। এতে পীলাত আশ্চর্য হয়ে গেলেন।302
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এই কথা জিজ্ঞেস করে তিনি পু নরায় ইহুদীদের কাছে গেলেন, আর তাদের বললেন,
“আমি ত�ো এই ল�োকটির মধ্যে ক�োন দ�োষ দেখতে পাচ্ছি না।303
কিন্তু তারা জেদ ধরে বলতে লাগল, “এই ল�োকটি যিহূ দার সমস্ত জায়গায় শিক্ষা দিয়ে
ল�োকদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। গালীল থেকে শুরু করে এখন সে এখানে এসেছে।”
এই কথা শুনে পীলাত জানতে চাইলেন যীশু গালীলের ল�োক কিনা? তিনি যখন
জানতে পারলেন যে হের�োদের শাসনাধীনে যে অঞ্চল আছে যীশু সেখানকার
ল�োক, তখন তিনি যীশুকে হের�োদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কারণ হের�োদ তখন
জেরুশালেমেই ছিলেন।304
5.50 পীলাতের যীশুকে হের�োদের কাছে পাঠান�ো
রাজা হের�োদ যীশুকে দেখে খু বই খু শী হলেন, কারণ তিনি অনেকদিন থেকেই তাঁকে
দেখতে চাইছিলেন। তাঁর বিষয়ে হের�োদ অনেক কথাই শুনেছিলেন এবং আশা
করেছিলেন যে যীশু ক�োন অল�ৌকিক কাজ করে তাঁকে দেখাবেন। তিনি যীশুকে অনেক
প্রশ্ন করলেন; কিন্তু যীশু তাকে ক�োন উত্তরই দিলেন না। প্রধান যাজকরা ও ব্যবস্থার
শিক্ষকরা সেখানে দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে যীশুর বিরুদ্ধে দ�োষার�োপ করতে লাগল। হের�োদ
তার সৈন্যদের নিয়ে যীশুকে নানাভাবে অপমান ও উপহাস করলেন। পরে একটা সু ন্দর
আলখাল্লা পরিয়ে তাঁকে আবার পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর আগে পীলাত ও
হের�োদ পরস্পর শত্রু ছিলেন; কিন্তু ঐ দিন তাঁরা পরস্পর আবার বন্ধু হয়ে গেলেন।305
5.51 পীলাতের দ্বারা যীশুকে মু ক্তির চেষ্টা
পীলাত প্রধান যাজকদের ও ইহুদী নেতাদের ডেকে বললেন, “ত�োমরা আমার কাছে এই
ল�োকটিকে নিয়ে এসে বলছ যে এ ল�োকদের বিপথে চালিত করছে। ত�োমাদের সামনেই
আমি ভালভাবে একে জেরা করে দেখলাম; আর ত�োমরা এর বিরুদ্ধে যে অভিয�োগ করছ
তার ক�োন প্রমাণই পেলাম না, সে নির্দোষ। এমন কি রাজা হের�োদও পান নি, তাই তিনি
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একে আবার আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন। আর দেখ, মৃ ত্যুদণ্ডের য�োগ্য ক�োন
কাজই এ করে নি।”306
রাজ্যপালের রীতি অনু সারে প্রত্যেক নিস্তারপর্বের সময় জনসাধারণের ইচ্ছানু যায়ী যে
ক�োন কয়েদীকে তিনি মু ক্ত করে দিতেন। সেই সময় বারাব্বা নামে এক কুখ্যাত আসামী
কারাগারে ছিল।
তাই ল�োকরা সেখানে একসঙ্গে জড়ো হলে পীলাত তাদের জিজ্ঞেস করলেন,
“ত�োমাদের জন্য আমি কাকে ছেড়ে দেব? ত�োমরা কি চাও, বারাব্বাকে বা যীশু, যাকে
খ্রীষ্ট বলে তাকে?” কারণ পীলাত জানতেন, তারা যীশুর ওপর ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাঁকে
ধরিয়ে দিয়েছিল।
পীলাত যখন বিচার আসনে বসে আছেন, সেই সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন,
“ঐ নির্দোষ ল�োকটির প্রতি তুমি কিছু কর�ো না, কারণ রাত্রে স্বপ্নে আমি তাঁর বিষয়ে যা
দেখেছি তাতে আজ বড়ই উদ্বেগে কাটছে।”
কিন্তু প্রধান যাজকরা ও ইহুদী নেতারা জনতাকে প্রর�োচনা দিতে লাগল, যেন তারা
বারাব্বাকে ছেড়ে দিতে ও যীশুকে মৃ ত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলে।
তখন রাজ্যপাল তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “এই দুজনের মধ্যে ত�োমরা কাকে চাও যে
আমি ত�োমাদের জন্য ছেড়ে দিই?”
তারা বলল, “বারাব্বাকে!”307
5.52 ক্রূশে চড়ান�োর জন্য যীশুকে সমর্পণ
তখন পীলাত আদেশ দিলেন যে যীশুকে চাবু ক মারার জন্য নিয়ে যাওয়া হ�োক্।
সেনারা কাঁটালতা দিয়ে একটা মু কুট তৈরী করে সেটা যীশুর মাথায় পরিয়ে দিল। তারা
যীশুকে বেগুনে রঙের প�োশাক পরাল, এরপর তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলতে লাগল,
“ইহুদীদের রাজা দীর্ঘজীবি হ�োক্!” এই বলে তারা তাঁর গালে চড় মারতে লাগল।
পীলাত আর একবার বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের বললেন, “শ�োন, আমি যীশুকে

যে সপ্তাহে যীশু মারা

207

ত�োমাদের সামনে নিয়ে আসছি। আমি চাই যে, ত�োমরা বু ঝবে আমি এর ক�োনই দ�োষ
খুঁ জে পাচ্ছি না।” এরপর যীশু বাইরে এলেন, তখন তাঁর মাথায় কাঁটার মু কুট ও পরণে
বেগুনে প�োশাক ছিল। পীলাত তাদের বললেন, “এই দেখ, সেই মানু ষ!”
প্রধান যাজকরা ও মন্দিরের রক্ষীরা যীশুকে দেখে চিৎকার করে বলল, “ওকে ক্রুশে
দাও, ক্রুশে দিয়ে ওকে মেরে ফেল!”
পীলাত তাদের বললেন, “ত�োমরা নিজেরাই একে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি
এর ক�োন দ�োষ দেখতে পাচ্ছি না।”
ইহুদীরা তাঁকে বলল, “আমাদের যে বিধি-ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থানু সারে ওর
প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, কারণ ও নিজেকে ঈশ্বরের পু ত্র বলে দাবী করে।”
এই কথা শুনে পীলাত ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি আবার প্রাসাদের মধ্যে গেলেন।
পীলাত যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি ক�োথা থেকে এসেছ?” কিন্তু যীশু এর ক�োন
উত্তর দিলেন না। তখন পীলাত যীশুকে বললেন, “তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও
না? তুমি কি জান না যে ত�োমাকে মু ক্তি দেওয়ার বা ক্রুশে বিদ্ধ করে মারবার ক্ষমতা
আমার আছে?”
এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “ঈশ্বর না দিলে আমার ওপর আপনার ক�োন ক্ষমতা
থাকত না। তাই যে ল�োক আমাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে সে আরও বড় পাপে
পাপী।”
একথা শুনে পীলাত তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইহুদীরা চিৎকার
করল, “যদি তুমি ওকে ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি কৈসরের বন্ধু নও। যে কেউ নিজেকে
রাজা বলবে, বু ঝতে হবে সে কৈসরের বির�োধিতা করছে।”
এই কথা শ�োনার পর পীলাত যীশুকে আবার বাইরে নিয়ে এলেন ও বিচারালয়ে
বসলেন। এই বিচারাসন ছিল “পাথরে বাঁধান�ো” নামে জায়গাতে। (ইহুদীদের ভাষায় একে
গব্বথা বলে।) সেই দিনটা ছিল নিস্তারপর্ব আয়�োজনের দিন। তখন প্রায় বেলা বার�োটা,
পীলাত ইহুদীদের বললেন, “এই দেখ, ত�োমাদের রাজা।”

208

যে সপ্তাহে যীশু মারা

তখন তারা চিৎকার করতে লাগল, “ওকে দূর কর! দূর কর! ওকে ক্রুশে দিয়ে মার!”
পীলাত তাদের বললেন, “আমি কি ত�োমাদের রাজাকে ক্রুশে দেব?”
প্রধান যাজকরা জবাব দিলেন, “কৈসর ছাড়া আমাদের আর ক�োন রাজা নেই।”308
পীলাত যখন দেখলেন যে তাঁর চেষ্টার ক�োন ফল হল না, বরং আর�ো গ�োলমাল
হতে লাগল, তখন তিনি জল নিয়ে ল�োকদের সামনে হাত ধু য়ে বললেন, “এই ল�োকের
রক্তপাতের জন্য আমি দায়ী নই। এটা ত�োমাদেরই দায়!”
এই কথার জবাবে ল�োকেরা সমস্বরে বলল, “আমরা ও আমাদের সন্তানরা ওর রক্তের
জন্য দায়ী থাকব।”309
পীলাত তাদের অনু র�োধ রক্ষা করবেন বলে ঠিক করলেন। যাকে বিদ্রোহ ও খু নের
অপরাধে কারাগারে রাখা হয়েছিল তাকেই তিনি মু ক্তি দিলেন, আর যীশুকে তাদের হাতে
তুলে দিলেন যেন তাকে নিয়ে তারা যা চায় তা করতে পারে।310
5.53 পীলাতের সৈন্য দ্বারা যীশুকে বিদ্রূপ
এরপর রাজ্যপালের সেনারা যীশুকে রাজভবনের সভাগৃ হে নিয়ে গিয়ে সেখানে সমস্ত
সেনাদলকে তাঁর চারধারে জড়ো করল। তারা যীশুর প�োশাক খু লে নিল, আর তাঁকে
একটা লাল রঙের প�োশাক পরাল। পরে কাঁটা লতা দিয়ে একটা মু কুট তৈরী করে তা তাঁর
মাথায় চেপে বসিয়ে দিল, আর তাঁর ডান হাতে একটা লাঠি দিল। পরে তাঁর সামনে হাঁটু
গেড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, “ইহুদীদের রাজা, দীর্ঘজীবি হ�োন্!” তারা তাঁর মু খে থু থু
দিল ও তাঁর লাঠিটি নিয়ে তাঁর মাথায় মারতে লাগল। এইভাবে তাঁকে বিদ্রূপ করবার পর
তারা সেই প�োশাকটি তাঁর গা থেকে খু লে নিয়ে তাঁর নিজের প�োশাক আবার পরিয়ে দিল,
তারপর তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে চলল।311
5.54 যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল
তারা যখন যীশুকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন কুরীশীর শহরের শিম�োন নামে একজন
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ল�োককে সৈন্যরা ধরল, সে তখন মাঠ থেকে আসছিল। তারা সেই ক্রু শটা তার ঘাড়ে
চাপিয়ে যীশুর পেছনে পেছনে সেটা বয়ে নিয়ে যেতে তাকে বাধ্য করল।
এক বিরাট জনতা তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে কিছু স্ত্রীল�োকও ছিল
যাঁরা যীশুর জন্য কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ করতে করতে যাচ্ছিল। যীশু তাদের দিকে ফিরে
বললেন, “হে জেরুশালেমের মেয়েরা, ত�োমরা আমার জন্য কেঁদ�ো না, বরং নিজেদের
জন্য ও ত�োমাদের সন্তানদের জন্য কাঁদ। কারণ এমন দিন আসছে যখন ল�োকে বলবে,
‘বন্ধ্যা স্ত্রীল�োকেরাই ধন্য! আর ধন্য সেই সব গর্ভ যা কখনও সন্তান প্রসব করে নি, ধন্য
সেই সব স্তন যা কখনও শিশুদেব পান করায় নি।’ সেই সময় ল�োকে পর্বতকে বলবে,
‘আমাদের ওপরে পড়!’ তারা ছ�োট ছ�োট পাহাড়কে বলবে, ‘আমাদের চাপা দাও!’ কারণ
গাছ সবু জ থাকতেই যদি ল�োকে এরকম করে, তবে গাছ যখন শুকিয়ে যাবে তখন কি
করবে?”
দুজন অপরাধীকে তাঁর সঙ্গে মৃ ত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওযা হচ্ছিল।312
পরে তারা গলগথা নামে এক জায়গায় এসে প�ৌঁছল। (গলগথা শব্দটির অর্থ “মাথার
খু লিস্থান।”) সেখানে প�ৌঁছে তারা যীশুকে মাদক দ্রব্য মেশান�ো তিক্ত দ্রাক্ষারস পান
করতে দিল; কিন্তু তিনি তা সামান্য আস্বাদ করে আর খেতে চাইলেন না।313
সেখানে ঐ দুজন অপরাধীর সঙ্গে তারা যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করল। তারা একজনকে
তাঁর বাঁদিকে, আর অন্যজনকে তাঁর ডানদিকে ক্রুশে টাঙিয়ে দিল।
তখন যীশু বললেন, “পিতা, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা যে কি করছে তা জানে
না।”314
যীশুকে ক্রুশে দিয়ে সেনারা যীশুর সমস্ত প�োশাক নিয়ে চারভাগে ভাগ করে প্রত্যেকে
এক এক ভাগ নিল। আর তাঁর উপরের লম্বা প�োশাকটিও নিল, এটিতে ক�োন সেলাই ছিল
না, ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত সমস্তটাই ব�োনা। তাই তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল,
“এটাকে আর ছিঁড়ব না। আমরা বরং ঘুঁ টি চেলে দেখি কে ওটা পায়।” শাস্ত্রের এই বাণী
এইভাবে ফলে গেল:
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“তারা নিজেদের মধ্যে আমার প�োশাক ভাগ করে নিল,
আর আমার প�োশাকের জন্য ঘুঁ টি চালল।”
সৈনিকরা তাই করল।315
পীলাত যীশুর মাথার দিকে ক্রুশের ওপর একটি ফলক টাঙ্গিয়ে দিলেন। সেই ফলকে
লেখা ছিল, “নাসরতীয় যীশু, ইহুদীদের রাজা।” তখন অনেক ইহুদী সেই ফলকটি পড়ল,
কারণ যীশুকে যেখানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তা নগরের কাছেই ছিল, আর সেই
ফলকের লেখাটি ইহুদীদের ভাষা, গ্রীক ও র�োমীয় ভাষায় ছিল।
ইহুদীদের প্রধান যাজকরা পীলাতকে বললেন, “‘ইহুদীদের রাজা’ লিখ�ো না, তার
পরিবর্তে লেখ�ো, ‘এই ল�োক বলেছিল, আমি ইহুদীদের রাজা।’”
পীলাত বললেন, “আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।”316
সেই সময় ঐ রাস্তা দিয়ে যে সব ল�োক যাতায়াত করছিল, তারা তাদের মাথা নেড়ে
তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, “তুমি না মন্দির ভেঙে আবার তা তিন দিনের মধ্যে তৈরী করতে
পার! তাহলে এখন নিজেকে রক্ষা কর। তুমি যদি ঈশ্বরের পু ত্র হও তবে ক্রু শ থেকে নেমে
এস।”
সেইভাবেই প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ইহুদী নেতারা বিদ্রূপ করে তাঁকে
বলতে লাগলেন, “এ ল�োক ত�ো অপরকে রক্ষা করত, কিন্তু এ নিজেকে বাঁচাতে পারে না!
ও ত�ো ইস্রায়েলের রাজা, তাহলে এখন ও ক্রু শ থেকে নেমে আসু ক, তাহলে আমরা ওর
ওপর বিশ্বাস করব। ঐ ল�োকটি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করে। যদি তিনি চান, তবে ওকে এখনই
রক্ষা করুন, কারণ ও ত�ো বলেছে, ‘আমি ঈশ্বরের পু ত্র।’”317
তাঁর দুপাশে যাঁরা ক্রুশের ওপর ঝু লছিল, তাদের মধ্যে একজন তাঁকে বিদ্রূপ করে
বলল, “তুমি না খ্রীষ্ট? আমাদের ও নিজেকে বাঁচাও দেখি!”
কিন্তু অন্য জন তাকে ধমক দিয়ে বলল, “তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় কর না? তুমি ত�ো
একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। আমরা যে শাস্তি পাচ্ছি তা ন্যায়, কারণ আমরা যা করেছি তার
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য�োগ্য শাস্তিই পাচ্ছি; কিন্তু ইনি ত�ো ক�োন অন্যায় করেন নি।” এরপর সে বলল, “যীশু
আপনি যখন আপনার রাজ্যে আসবেন তখন আমার কথা মনে রাখবেন।”
যীশু তাকে বললেন, “আমি ত�োমায় সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সঙ্গে
পরমদেশে উপস্থিত হবে।”318
যীশুর ক্রুশের কাছে তাঁর মা, মাসীমা ক্লোপার স্ত্রী মরিয়ম ও মরিয়ম মগ্দলিনী
দাঁড়িয়েছিলেন। যীশু তাঁর মাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন আর যে শিষ্যকে
তিনি ভাল�োবাসতেন, দেখলেন তিনিও সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তিনি তাঁর মাকে
বললেন, “হে নারী, ঐ দেখ ত�োমার ছেলে।” পরে তিনি তাঁর সেই শিষ্যকে বললেন, “ঐ
দেখ, ত�োমার মা।” আর তখন থেকে তাঁর মাকে সেই শিষ্য নিজের বাড়িতে রাখার জন্য
নিয়ে গেলেন।319
5.55 যীশুর মৃ ত্যু
সেই দিন দুপু র বার�োটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকারে ঢেকে রইল। প্রায়
তিনটের সময় যীশু খু ব জ�োরে বলে উঠলেন, “এলি, এলি লামা শবক্তানী?” যার অর্থ,
“ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় ত্যাগ করেছ?”
যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন একথা শুনে বলতে লাগল, “ও
এলিয়কে ডাকছে।”320
এরপর যীশু বু ঝলেন যে সবকিছু এখন সম্পন্ন হয়েছে। শাস্ত্রের সকল বাণী যেন সফল
হয় তাই তিনি বললেন, “আমার পিপাসা পেয়েছে।” সেখানে একটা পাত্রে সিরকা ছিল,
তাই সৈন্যরা একটা স্পঞ্জ সেই সিরকায় ডু বিয়ে এস�োব নলে করে তা যীশুর মু খের কাছে
ধরল। যীশু সেই সিরকার স্বাদ নেবার পর বললেন, “সমাপ্ত হল!”321
তারপর তিনি চিৎকার করে বললেন, “পিতা আমি ত�োমার হাতে আমার আত্মাকে সঁ পে
দিচ্ছি।” এই কথা বলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।322
সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার সেই ভারী পর্দাটা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দুভাগ
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হয়ে গেল, পৃ থিবী কেঁপে উঠল, বড় বড় পাথরের চাঁই ফেটে গেল, সমাধিগুহাগুলি খু লে
গেল, আর মারা গিয়েছিলেন এমন অনেক ঈশ্বরের ল�োকের দেহ পু নরুত্থিত হল। যীশুর
পু নরুত্থানের পর এরা কবর ছেড়ে পবিত্র নগর জেরুশালেমে গিয়ে বহুল�োককে দেখা
দিয়েছিলেন।
ক্রুশের পাশে শতপতি ও তার সঙ্গে যারা যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা ভূমিকম্প
ও অন্য সব ঘটনা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, “সত্যই ইনি ঈশ্বরের পু ত্র ছিলেন।”323
ঐ দিনটা ছিল আয়�োজনের দিন। যেহেতু বিশ্রামবার একটি বিশেষ দিন, ইহুদীরা চাইছিল
না যে দেহগুলি ক্রুশের ওপরে থাকে। তাই ইহুদীরা পীলাতের কাছে গিয়ে তাঁকে আদেশ
দিতে অনু র�োধ করল, যেন ক্রু শবিদ্ধ ল�োকদের পা ভেঙে দেওয়া হয় যাতে তাড়াতাড়ি
তাদের মৃ ত্যু হয় এবং মৃ তদেহগুলি ঐ দিনই ক্রু শ থেকে নামিয়ে ফেলা যায়। সু তরাং সেনারা
এসে প্রথম ল�োকটির পা ভাঙল, আর তার সঙ্গে যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তারও পা
ভাঙল। কিন্তু তারা যীশুর কাছে এসে দেখল যে তিনি মারা গেছেন, তখন তাঁর পা ভাঙল না।
কিন্তু একজন সৈনিক যীশুর পাঁজরের নীচে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখান
দিয়ে রক্ত ও জল বেরিয়ে এল। (এই ঘটনা যে দেখল সে এবিষয়ে সাক্ষ্য দিল তা আপনারা
সকলেই বিশ্বাস করতে পারেন, আর তার সাক্ষ্য সত্য। আর সে জানে যে সে যা বলছে তা
সত্য।) এই সকল ঘটনা ঘটল যাতে শাস্ত্রের এই কথা পূ র্ণ হয়: “তাঁর একটি অস্থিও ভাঙবে
না।” আবার শাস্ত্রে আর এক জায়গায় আছে, “তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে তাঁরই দিকে দৃষ্টিপাত
করবে।”324
5.56 যীশুকে সমাধিস্থ করা হল
এরপর অরিমাথিয়ার য�োষেফ, যিনি যীশুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে তা গ�োপনে
রাখতেন, তিনি যীশুর দেহটি নিয়ে যাবার জন্য পীলাতের কাছে অনু মতি চাইলেন। পীলাত
তাঁকে অনু মতি দিলে তিনি এসে যীশুর দেহটি নামিয়ে নিয়ে গেলেন।
নীকদীমও এসেছিলেন (য�োষেফের সঙ্গে)। এই সেই ব্যক্তি যিনি যীশুর কাছে আগে
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একরাতের অন্ধকারে দেখা করতে এসেছিলেন। নীকদীম আনু মানিক ত্রিশ কিল�োগ্রাম
গন্ধ-নির্যাস মেশান�ো অগুরুর প্রলেপ নিয়ে এলেন। এরপর ইহুদীদের কবর দেওয়ার রীতি
অনু সারে যীশুর দেহে সেই প্রলেপ মাখিয়ে তাঁরা তা মসীনার কাপড় দিয়ে জড়ালেন।325
তারপর য�োসেফ সেই দেহটা নিয়ে তিনি নিজের জন্য পাহাড়ের গায়ে যে নতুন
সমাধিগুহা কেটে রেখেছিলেন, তাতে রাখলেন। পরে সেই সমাধির মু খ বন্ধ করতে বড়
একটা পাথর গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।326
যীশুকে যেখানে সমাধি দেওয়া হল সেই স্থানটি মরিয়ম মগ্দলীনী ও য�োশির মা মরিয়ম
দেখলেন।327 এরপর তাঁরা বাড়ি ফিরে গিয়ে বিশেষ এক ধরণের সু গন্ধি তেল ও মশলা
তৈরী করলেন।
বিশ্রামবারে তাঁরা বিধি-ব্যবস্থা অনু সারে কাজকর্ম বন্ধ রাখলেন।328
5.57 যীশুর সমাধির ওপর পাহারা
পরের দিন, যখন শুক্রবার শেষ হল, অর্থাৎ প্রস্তুতি পর্বের পরের দিন, প্রধান যাজকরা ও
ফরীশীরা গিয়ে পীলাতের সঙ্গে দেখা করল। তারা বলল, “হুজু র, আমাদের মনে পড়ছে
সেই প্রতারক তাঁর জীবনকালে বলেছিল, ‘আমি তিনদিন পরে মৃ ত্যু থেকে পু নরুত্থিত হব।’
তাই আপনি হুকুম দিন যেন তিন দিন কবরটা পাহারা দেওয়া হয়, তা না হলে ওর শিষ্যরা
হয়ত�ো এসে দেহটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে বলবে, তিনি মৃ ত্যু থেকে পু নরুত্থিত হয়েছেন;
তাহলে প্রথমটার চেয়ে শেষ ছলনাটা আর�ো খারাপ হবে।”
পীলাত তাদের বললেন, “ত�োমাদের কাছে পাহারা দেবার ল�োক আছে, ত�োমরা গিয়ে
যত ভালভাবে পার�ো পাহারা দেবার ব্যবস্থা কর।” তখন তারা সকলে গিয়ে কবরের মু খের
সেই পাথররাশির উপর সীলম�োহর করল ও সেখানে একদল প্রহরী ম�োতায়েন করে
সমাধিটি সু রক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করল।329
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6.1 যীশুর পু নরুত্থান
বিশ্রাম শেষ হলে মরিয়ম মগ্দলীনী, যাক�োবের মা মরিয়ম330 তাঁদের সঙ্গে আর�ো
কয়েকজন331 সু গন্ধি মশলা কিনলেন যেন গিয়ে যীশুর দেহে মাখাতে পারেন। সপ্তাহের
প্রথম দিন ভ�োরে, ঠিক সূ র্য ওঠার পরই তাঁরা সমাধিগুহার কাছে গেলেন।332
তখন হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর একজন স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সেই পাথরখানা সমাধিগুহার মু খ থেকে সরিয়ে দিলেন ও তার ওপরে বসলেন। তাঁর
চেহারা বিদ্যুত ঝলকের মত�ো উজ্জ্বল ও তাঁর প�োশাক তুষারশুভ্র। তাঁর ভয়ে পাহারাদাররা
কাঁপতে কাঁপতে মড়ার মত�ো হয়ে গেল।
সেই স্বর্গদূত ঐ স্ত্রীল�োকদের বললেন, “ত�োমরা ভয় পেও না, আমি জানি ত�োমরা
যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে খুঁ জছ। কিন্তু তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন
বলেছিলেন, তেমনি পু নরুত্থিত হয়েছেন। এস, যেখানে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল
তা দেখ;333 তাঁরা দেখলেন সমাধিগুহার মু খ থেকে পাথরখানা একপাশে গড়িয়ে
দেওয়া আছে; কিন্তু ভেতরে ঢু কে সেখানে প্রভু যীশুর দেহ দেখতে পেলেন না।
তাঁরা যখন অবাক বিস্ময়ে সেই কথা ভাবছেন, সেই সময় উজ্জ্বল প�োশাক পরে
দুজন ব্যক্তি হঠাৎ এসে তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন। ভয়ে তাঁরা মু খ নীচু করে নতজানু
হয়ে রইলেন।
ঐ দুজন তাঁদের বললেন, “যিনি জীবিত, ত�োমরা তাঁকে মৃ তদের মাঝে খুঁ জছ কেন?
তিনি এখানে নেই, তিনি পু নরুত্থিত হয়েছেন। তিনি যখন গালীলে ছিলেন তখন ত�োমাদের
কি বলেছিলেন মনে করে দেখ। তিনি বলেছিলেন, “মানবপু ত্রকে অবশ্যই পাপী মানু ষদের
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হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে, তাঁকে ক্রু শবিদ্ধ হতে হবে; আর তিন দিনের দিন তিনি আবার
মৃ ত্যুর মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।334
যাও, পিতর ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের বল গিয়ে, ‘দেখ তিনি ত�োমাদের আগেই গালীলে
যাচ্ছেন। তিনি যেমন ত�োমাদের বলেছিলেন, ঠিক সেখানে তাঁকে দেখতে পাবে।’”335
তখন যীশুর সব কথা তাঁদের মনে পড়ে গেল।336
তখন সেই স্ত্রীল�োকেরা তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন। তাঁরা খু ব ভয়
পেয়ে গিয়েছিলেন, তবু তাঁদের মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল,337 তারা এইসব ঘটনা
প্রেরিতদের জানালেন। কিন্তু প্রেরিতদের কাছে সে সব প্রলাপ বলে মনে হল, তাঁরা সেই
স্ত্রীল�োকদের কথা বিশ্বাস করলেন না।338
তখন পিতর ও সেই অন্য শিষ্য সেখান থেকে বেরিয়ে সমাধির কাছে গেলেন। তাঁরা
দুজনে এক সঙ্গে দ�ৌড়াতে লাগলেন, কিন্তু সেই অন্য শিষ্য পিতরের থেকে আগে দ�ৌড়ে
সেই সমাধির কাছে প্রথমে প�ৌঁছালেন। তিনি ঝুঁ কে পড়ে দেখলেন, সেখানে সেই মসীনার
কাপড়গুলি পড়ে আছে, তবু ভেতরে গেলেন না।
শিম�োন পিতর যিনি তাঁর পেছনে পেছনে আসছিলেন তিনিও এসে প�ৌঁছালেন আর
সমাধি গুহার মধ্যে ঢু কলেন। তিনি দেখলেন, মসীনার সেই কাপড়গুলি সেখানে পড়ে
আছে। আর কবর দেবার যে কাপড়টি দিয়ে যীশুর মু খ ও মাথা ঢাকা ছিল, সেটি ঐ মসীনার
কাপড়ের সঙ্গে নেই, তা গ�োটান�ো অবস্থায় এক পাশে পড়ে আছে। এরপর সেই শিষ্য
যিনি প্রথমে সমাধির কাছে গিয়েছিলেন তিনিও ভেতরে ঢু কলেন এবং সবকিছু দেখে
বিশ্বাস করলেন। (কারণ শাস্ত্রে একথা বলা হয়েছে যে মৃ তদের মধ্য থেকে তাঁকে অবশ্যই
পু নরুত্থিত হতে হবে। সেটি তাঁরা তখনও ব�োঝেন নি।)
এরপর সেই শিষ্যরা নিজেদের জায়গায় ফিরে গেলেন।339
6.2 মরিয়মের সামনে যীশুর আবির্ভাব
মরিয়ম কিন্তু সমাধির বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ঝুঁ কে পড়ে
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সমাধির ভেতরটা লক্ষ্য করলেন। আর দেখলেন শুভ্র প�োশাক পরে দুজন স্বর্গদূত যীশুর
দেহ যেখানে শ�োয়ান�ো ছিল সেখানে বসে আছেন। একজন তাঁর মাথার দিকে, আর
একজন তাঁর পায়ের দিকে।
তাঁরা মরিয়মকে বললেন, “নারী, তুমি কাঁদছ কেন?”
মরিয়ম তাঁদের বললেন, “তারা আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে, আর আমি জানি না তাঁকে
ক�োথায় রেখেছে।” একথা বলতে বলতে তিনি যীশুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন কিন্তু
চিনতে পারলেন না যে উনি যীশু।
যীশু তাঁকে বললেন, “নারী, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কাকে খুঁ জছ?”
মরিয়ম তাঁকে বাগানের মালী মনে করে বললেন, “মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে
গিয়ে থাকেন তবে আমায় বলু ন তাঁকে ক�োথায় রেখেছেন, আমি তাঁকে নিয়ে যাব।”
যীশু তাঁকে বললেন, “মরিয়ম।”
তিনি ফিরে তাকালেন, আর তাঁকে ইহুদীদের ভাষায় বললেন, “রব্বি” যার অর্থ
“গুরু”।
যীশু তাঁকে বললেন, “আমাকে ধর�ো না, কারণ আমি উর্দ্ধে পিতার কাছে এখনও
যাইনি। কিন্তু তুমি আমার ভাইদের কাছে যাও, আর তাদের বল, ‘যিনি আমার পিতা ও
ত�োমাদের পিতা আর আমার ঈশ্বর ও ত�োমাদের ঈশ্বর, উর্দ্ধে আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।’”
তখন মরিয়ম মগ্দলিনী শিষ্যদের কাছে গিয়ে এই খবর জানিয়ে বললেন, “আমি
প্রভুকে দেখেছি!” আর জানালেন যে প্রভু তাঁকে এই কথা বলেছেন।340
6.3 স্ত্রীল�োকের সামনে যীশুর আবির্ভাব
হঠাৎ যীশু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, “শুভেচ্ছা নাও!” তখন তাঁরা যীশুর
কাছে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে তাঁকে প্রণাম করলেন। যীশু তাঁদের বললেন, “ভয়
কর�ো না, ত�োমরা যাও, আমার ভাইদের গিয়ে বল, তারা যেন গালীলে যায়, সেখানেই
আমার দেখা পাবে।”341
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6.4ধার্মিক নেতাদের কাছে পাহারাদারদের বিবৃতি
সেই মহিলারা যখন যাচ্ছিলেন, তখন সেই পাহারাদারদের কয়েকজন শহরে গিয়ে যা যা
ঘটেছিল তা প্রধান যাজকদের বলল। প্রধান যাজকরা ইহুদী নেতাদের সঙ্গে দেখা করে
একটা ফন্দি আঁটল�ো। তারা সেই পাহারাদারদের অনেক টাকা দিয়ে বলল, “ত�োমরা
ল�োকদের বল�ো আমরা রাতে যখন ঘু মাচ্ছিলাম সেই সময় যীশুর শিষ্যরা এসে তাঁর
দেহটা চুরি করে নিয়ে গেছে। আর একথা যদি রাজ্যপালের কানে যায়, আমরা তাঁকে
ব�োঝাব আর ত�োমাদের ঝামেলার হাত থেকে দূরে রাখব।” তারা সেই টাকা নিয়ে তাদের
যেমন বলতে শেখান�ো হয়েছিল তেমনই বলল। ইহুদীদের মধ্যে আজও এই গল্পটাই
প্রচলিত আছে।342
6.5 ইম্মায়ুর পথে
ঐ দিনই দুজন অনু গামী জেরুশালেম থেকে সাত মাইল দূরে ইম্মায়ু নামে একটি গ্রামে
যাচ্ছিলেন। এই যে সব ঘটনাগুলি ঘটে গেল, যেতে যেতে তাঁরা সে বিষয়েই পরস্পর
আল�োচনা করছিলেন। তাঁরা যখন এইসব বিষয় নিয়ে আল�োচনা করছেন, এমন সময়
যীশু নিজে এসে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। (ঘটনাটি এমনভাবেই ঘটল যাতে
তাঁরা যীশুকে চিনতে না পারেন।) যীশু তাঁদের বললেন, “ত�োমরা যেতে যেতে পরস্পর
কি নিয়ে আল�োচনা করছ?”
তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন, তাঁদের খু বই বিষন্ন দেখাচ্ছিল। তাঁদের মধ্যে ক্লিয়পা নামে
একজন তাঁকে বললেন, “জেরুশালেমের অধিবাসীদের মধ্যে আমাদের মনে হয় আপনিই
একমাত্র ল�োক, যিনি জানেন না গত কদিনে সেখানে কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেছে।”
যীশু তাঁদের বললেন, “কি ঘটেছে, ত�োমরা কিসের কথা বলছ?”
তাঁরা যীশুকে বললেন, “নাসরতীয় যীশুর বিষয়ে বলছি। তিনি ছিলেন এমন একজন
মানু ষ, যিনি তাঁর কথা ও কাজের শক্তিতে ঈশ্বর ও সমস্ত মানু ষের চ�োখে নিজেকে
এক মহান ভাববাদীরূপে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রধান যাজকরা ও নেতারা
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তাঁকে মৃ ত্যুদণ্ড দেবার জন্য ধরিয়ে দিল, তারা তাঁকে ক্রু শবিদ্ধ করে মারল। আমরা আশা
করেছিলাম যে তিনিই সেই যিনি ইস্রায়েলকে মু ক্ত করবেন।
“কেবল তাই নয়, আজ তিন দিন হল এসব ঘটে গেছে। আবার আমাদের মধ্যে
কয়েকজন স্ত্রীল�োক আমাদের অবাক করে দিলেন। তাঁরা আজ খু ব ভ�োরে সমাধির কাছে
গিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানে তাঁরা যীশুর দেহ দেখতে পান নি। সেখান থেকে ফিরে এসে
তাঁরা আমাদের বললেন যে তাঁরা স্বর্গদূতদের দর্শন পেয়েছেন, আর সেই স্বর্গদূতরা
তাঁদের বলেছেন যে যীশু জীবিত। এরপর আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে
কয়েকজন সেই সমাধির কাছে গিয়েছিলেন; আর তাঁরা দেখলেন স্ত্রীল�োকরা যা বলেছেন
তা সত্য। তাঁরা যীশুকে সেখানে দেখতে পান নি।”
তখন যীশু তাঁদের বললেন, “ত�োমরা সত্যি কিছু ব�োঝ না, ত�োমাদের মন বড়ই অসাড়,
তাই ভাববাদীরা যা কিছু বলে গেছেন ত�োমরা তা বিশ্বাস করতে পার না। খ্রীষ্টের মহিমায়
প্রবেশ লাভের পূ র্বে কি তাঁর এইসব কষ্টভ�োগ করার একান্ত প্রয়�োজন ছিল না?” আর
তিনি ম�োশির পু স্তক থেকে শুরু করে ভাববাদীদের পু স্তকে তাঁর বিষয়ে যা যা লেখা আছে,
শাস্ত্রের সে সব কথা তাঁদের বু ঝিয়ে দিলেন।
তাঁরা যে গ্রামে যাচ্ছিলেন তার কাছাকাছি এলে পর যীশু আর�ো দূরে যাবার ভাব
দেখালেন। তখন তাঁরা যীশুকে খু ব অনু র�োধ করে বললেন, “দেখু ন, বেলা পড়ে গেছে,
এখন সন্ধ্যা হয়ে এল, আপনি আমাদের এখানে থেকে যান।” তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে
থাকবার জন্য ভেতরে গেলেন।
তিনি যখন তাঁদের সঙ্গে খেতে বসলেন, তখন রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।
পরে সেই রুটি টুকর�ো টুকর�ো করে তাঁদের দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চ�োখ খু লে গেল,
তাঁরা যীশুকে চিনতে পারলেন, আর তিনি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন
তাঁরা পরস্পর বলাবলি করলেন, “তিনি যখন রাস্তায় আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন
ও শাস্ত্র থেকে আমাদের বু ঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের অন্তর কি আবেগে উদ্দীপ্ত
হয়ে ওঠে নি?”
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তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে জেরুশালেমে গেলেন। সেখানে তাঁরা সেই এগার�োজন প্রেরিত
ও তাঁদের সঙ্গে আর�ো অনেককে দেখতে পেলেন। প্রেরিত ও অন্যান্য যাঁরা সেখানে
ছিলেন তাঁরা বললেন, “প্রভু, সত্যি জীবিত হয়ে উঠেছেন। তিনি শিম�োনকে দেখা
দিয়েছেন।”
তখন সেই দুজন অনু গামীও রাস্তায় যা ঘটেছিল তা তাঁদের কাছে ব্যক্ত করলেন। আর
যীশু যখন রুটি টুকর�ো টুকর�ো করছিলেন তখন কিভাবে তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন
তাও জানালেন।343
6.6 শিষ্যদের সামনে যীশুর আবির্ভাব
দিনটা ছিল রবিবার, সেদিন সন্ধ্যায় শিষ্যরা একটি ঘরে জড়ো হলেন। ইহুদীদের ভয়ে তাঁরা
ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে দিলেন।344
তাঁরা যখন যাহা কিছু ঘটেছে তাহা অন্য শিষ্যদের বলছেন, এমন সময় যীশু তাঁদের
মাঝে এসে দাঁড়ালেন আর বললেন, “ত�োমাদের শান্তি হ�োক্!”
কিন্তু তাঁরা ভয়ে চমকে উঠলেন। তাঁরা মনে করলেন ব�োধ হয় ক�োন ভূত দেখছেন।
কিন্তু যীশু তাঁদের বললেন, “ত�োমরা এত অস্থির হচ্ছ কেন? আর ত�োমাদের মনে
সন্দেহই বা জাগছে কেন? আমার হাত ও পা দেখ, আমায় স্পর্শ করে দেখ, আত্মার
এইরূপ হাড় মাংস থাকে না, কিন্তু ত�োমরা দেখতে পাচ্ছ আমার আছে।”
এই কথা বলে তিনি তাঁদের হাত ও পা দেখালেন। তাঁদের এতই আনন্দ হয়েছিল যে
তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। যীশু তাঁদের
বললেন, “ত�োমাদের কাছে কিছু খাবার আছে কি?” তাঁরা তাঁকে এক টুকর�ো ভাজা মাছ
দিলেন। তিনি সেটি নিয়ে তাঁদের সামনে গেলেন।345
এরপর যীশু আবার তাঁদের বললেন, “ত�োমাদের শান্তি হ�োক্! পিতা যেমন আমাকে
পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি ত�োমাদের পাঠাচ্ছি।” এই বলে তিনি তাঁদের ওপর ফুঁ দিলেন,
আর বললেন, “ত�োমরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর। যদি ত�োমরা ক�োন ল�োকের পাপ ক্ষমা
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কর, তবে তাদের পাপ ক্ষমা পাবে, আর যদি কার�ো পাপ ক্ষমা না কর তার পাপের ক্ষমা
হবে না।”346
6.7 থ�োমার সামনে যীশুর আবির্ভাব
কিন্তু যীশু যখন সেখানে এসেছিলেন তখন সেই বার�োজন শিষ্যের একজন থ�োমা,যাঁর
অপর নাম দিদুমঃ তিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। অন্য শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “আমরা
প্রভুকে দেখেছি!” কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, “আমি যদি তাঁর দুহাতে পেরেকের চিহ্ন
না দেখি, আর সেই পেরেক বিদ্ধ জায়গায় আমার আঙ্গুল না দিই, আর তাঁর পাঁজরের নীচে
আমার হাত না দিই, তাহলে আমি কিছু তেই বিশ্বাস করব না।”
এক সপ্তাহ পর তাঁর শিষ্যরা আবার একটি ঘরের মধ্যে ছিলেন, আর সেদিন থ�োমা
তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। ঘরেব দরজাগুলি তখন চাবি দেওয়া ছিল। এমন সময়ে যীশু
সেখানে এলেন ও তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, “ত�োমাদের শান্তি হ�োক্।”
এরপর তিনি থ�োমাকে বললেন, “এখানে ত�োমার আঙ্গুল দাও, আর আমার হাত দুটি
দেখ। ত�োমার হাত বাড়িয়ে আমার পাঁজরের নীচে দাও। সন্দেহ ক�োর�ো না, বিশ্বাস
কর।”
এর উত্তরে থ�োমা তাঁকে বললেন, “প্রভু, আমার, ঈশ্বর আমার।”
যীশু তাঁকে বললেন, “তুমি আমায় দেখেছ তাই বিশ্বাস করেছ। ধন্য তারা, যারা
আমাকে না দেখেও বিশ্বাস করে।”347
6.8 সাতজন শিষ্যর সামনে যীশুর আবির্ভাব
এরপর তিবিরিয়া হ্রদের ধারে যীশু আবার তাঁর শিষ্যদের দেখা দিলেন। এইভাবে তিনি
দেখা দিয়েছিলেন: শিম�োন পিতর, থ�োমা যাঁর অপর নাম দিদুমঃ, গালীলের কান্নাবাসী
নথনেল, সিবদিয়ের ছেলেরা ও অপর দুজন শিষ্য, এঁরা সকলে এক জায়গায় ছিলেন।
শিম�োন পিতর তাঁদের বললেন, “আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি।”
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অপর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “আমরাও ত�োমার সঙ্গে যাব।” তাঁরা সকলে বেরিয়ে
গেলেন এবং ন�ৌকায় গিয়ে উঠলেন, কিন্তু সেই রাত্রে তাঁরা কিছু ই ধরতে পারলেন না।
এইভাবে যখন ভ�োর হয়ে আসছে, এমন সময় যীশু তীরে এসে দাঁড়ালেন; কিন্তু শিষ্যরা
তাঁকে চিনতে পারলেন না যে তিনি যীশু। যীশু তাঁদের বললেন, “বাছারা, কিছু মাছ পেলে?”
শিষ্যরা বললেন, “না।”
তিনি তাঁদের বললেন, “ন�ৌকার ডান দিকে জাল ফেল তাহলে ত�োমরা কিছু মাছ পাবে।”
সেইভাবে তাঁরা জাল ফেললে জালে এত মাছ পড়ল যে তাঁরা তা টেনে তুলতে পারলেন না।
তখন যে শিষ্যকে যীশু বেশী ভালবাসতেন, তিনি পিতরকে বললেন, “উনি প্রভু!” তাই
শিম�োন যখন শুনলেন যে উনি প্রভু, তখন তিনি গায়ের ওপর একটা কাপড় জড়িয়ে
নিলেন কারণ তিনি তখন কাজের সু বিধার জন্য খালি গায়ে ছিলেন ও হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে
পড়লেন। কিন্তু অন্যান্য শিষ্যরা ন�ৌকাতে করে তীরে এলেন। তাঁরা মাছ ভর্ত্তি জালটা টেনে
আনছিলেন। তাঁরা তীর থেকে বেশী দূরে ছিলেন না, প্রায় তিনশ�ো ফু ট দূরে ছিলেন। ডাঙ্গায়
উঠে তাঁরা দেখলেন সেখানে কাঠ কয়লার আগুন জ্বলছে, তার ওপর কিছু মাছ আর রুটিও
আছে। যীশু তাঁদের বললেন, “ত�োমরা এখন যে মাছ ধরলে তার থেকে কিছু নিয়ে এস।”
শিম�োন পিতর উঠে ন�ৌকায় গেলেন এবং জাল টেনে তীরে তুললেন, সেই জালে
একশ�ো তিপান্নটা বড় মাছ ছিল, আর এত মাছেতেও সেই জাল ছেঁ ড়েনি। যীশু তাঁদের
বললেন, “এখানে এসে সকালের জলখাবার খেয়ে নাও।” কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে কার�োর
জিজ্ঞাসা করার সাহস হল না, “আপনি কে?” কারণ তাঁরা বু ঝেছিলেন যে তিনিই প্রভু। যীশু
গিয়ে সেই রুটি নিয়ে তাঁদের দিলেন, আর সেই মাছ নিয়েও তাঁদের দিলেন।
মৃ ত্যু থেকে পু নরুত্থানের পর এই নিয়ে তৃতীয় বার যীশু তাঁর শিষ্যদের দেখা দিলেন।348
6.9 পিতরের সঙ্গে যীশুর কথ�োপকথন
তাঁরা খাওয়া শেষ করবার পর যীশু শিম�োন পিতরকে বললেন, “য�োহনের ছেলে শিম�োন,
এই ল�োকদের চেয়ে তুমি কি আমায় বেশী ভালবাস�ো?”
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পিতর তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ , প্রভু, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।”
যীশু পিতরকে বললেন, “আমার মেষশাবকদের তত্ত্বাবধান কর।”
তিনি তাঁকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, “য�োহনের ছেলে শিম�োন, তুমি কি আমায়
ভালবাস�ো?”
পিতর তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ , প্রভু, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।”
যীশু পিতরকে বললেন, “আমার মেষদের তত্ত্বাবধান কর।”
যীশু পিতরকে তৃতীয়বার বললেন, “য�োহনের ছেলে শিম�োন, তুমি কি আমায়
ভালবাস�ো?”
একথা তিনবার শ�োনায় পিতর দুঃখ পেলেন। তাই তিনি যীশুকে বললেন, “প্রভু,
আপনি সবই জানেন। আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।”
যীশু তাঁকে বললেন, “আমার মেষদের তত্ত্বাবধান কর। আমি ত�োমাকে সত্যি বলছি,
যখন তুমি যু বক ছিলে, তখন তুমি ত�োমার নিজের ক�োমর বন্ধনী বাঁধতে আর যেখানে
মন চাইত যেতে; কিন্তু যখন বৃ দ্ধ হবে, তখন তুমি ত�োমার হাত বাড়িয়ে দেবে আর
অন্য কেউ ত�োমায় ক�োমর বন্ধনী পরিয়ে দেবে। আর যেখানে তুমি যেতে চাইবে না
সেখানে নিয়ে যাবে।” (এই কথা বলে যীশু ইঙ্গিত করলেন, পিতর কি প্রকার মৃ ত্যু
দ্বারা ঈশ্বরের গ�ৌরব করবেন।) এসব কথা বলার পর তিনি পিতরকে বললেন, “আমায়
অনু সরণ কর।”
পিতর ঘু রে দেখলেন, যাঁকে যীশু ভাল�োবাসতেন সেই শিষ্য তাঁদের পেছনে
আসছেন। (এই শিষ্যই ভ�োজের সময় যীশুর বু কের ওপর হেলান দিয়েছিলেন, আর
বলেছিলেন, “প্রভু, কে আপনাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে?”) তাই পিতর তাঁকে দেখতে
পেয়ে যীশুকে বললেন, “প্রভু, ওর কি হবে?”
যীশু পিতরকে বললেন, “আমি যদি চাই যে, আমি না আসা পর্যন্ত ও থাকবে, তাতে
ত�োমার কি? তুমি আমায় অনু সরণ কর।”
তাই ভাইদের মধ্যে একথা ছড়িয়ে গেল যে, সেই শিষ্য মরবে না। কিন্তু যীশু তাকে
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বলেন নি যে তিনি মরবেন না। কেবল বলেছিলেন, “আমি যদি চাই যে আমি না আসা
পর্যন্ত সে এখানে থাকবে, তাতে ত�োমার কি?”349
6.10 যীশু কর্তৃক তাঁর শিশ্যদের মহান আজ্ঞা অর্পণ
এবার সেই এগার�ো জন শিষ্য ফিরে গিয়ে যীশু তাঁদের যেমন বলেছিলেন সেই মত�ো
গালীলের সেই পর্বতে গেলেন। তাঁরা যীশুকে দেখে ভুমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।
তবে তাঁদের কয়েকজনের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল, তখন যীশু কাছে এসে তাদের
বললেন, “স্বর্গে ও পৃ থিবীতে পূ র্ণ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃ ত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। তাই ত�োমরা
যাও, ত�োমরা গিয়ে সকল জাতির মানু ষকে আমার শিষ্য কর। পিতা, পু ত্র ও পবিত্র আত্মার
নামে বাপ্তিস্ম দাও। আমি ত�োমাদের যেসব আদেশ দিয়েছি, সেসব তাদের পালন করতে
শেখাও আর দেখ যু গান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি সর্বদাই ত�োমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।”350
6.11 যীশুর অন্তিম আদেশ
তার মৃ ত্যুর পর যীশু, তাঁর প্রেরিতদের দেখালেন যে তিনি জীবিত এবং অনেক পরাক্রম
কার্য সাধন করে তিনি এর প্রমাণ দিলেন। মৃ তদের মধ্য থেকে যীশুর পু নরুত্থানের পর 40
দিনের মধ্যে প্রেরিতরা যীশুকে বহুবার দেখেছিলেন। এই সময়ে যীশু তাঁদের ঈশ্বরের
রাজ্যের বিষয়ে নানা কথা বলেছিলেন।
আর এক সময় যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে আহার করছিলেন,351 তিনি তাঁদের বললেন,
“আমি যখন ত�োমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখনই ত�োমাদের এসব কথা বলেছিলাম, আমার
সম্বন্ধে ম�োশির বিধি-ব্যবস্থায়, ভাববাদীদের পু স্তকে ও গীতসংহিতায় যা কিছু লেখা
হয়েছে তা পূ র্ণ হতেই হবে।”
এরপর তিনি তাঁদের বু দ্ধি খু লে দিলেন, যেন তাঁরা শাস্ত্রের কথা বু ঝতে পারেন। যীশু
তাঁদের বললেন, “একথা লেখা আছে, খ্রীষ্টকে অবশ্যই কষ্ট ভ�োগ করতে হবে, আর
তিনি মৃ ত্যুর তিন দিনের দিন মৃ তদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন। এবং পাপের
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জন্য অনু শ�োচনা ও পাপের ক্ষমার কথা অবশ্যই সমস্ত জাতির কাছে ঘ�োষণা করা হবে।
জেরুশালেম থেকেই একাজ শুরু হবে আর ত�োমরাই এসবের সাক্ষী। আমার পিতা যা
দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমি ত�োমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব; কিন্তু ত�োমরা
যে পর্যন্ত না উর্দ্ধ থেকে আসা শক্তি পরিধান করছ, সেই পর্যন্ত এই শহরেই থাক।”352
তখন তিনি তাদের আদেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা জেরুশালেম ছেড়ে না যান। যীশু
বলেছিলেন, “পিতা ত�োমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে বিষয়ে এর আগেও আমি
ত�োমাদের জানিয়েছিলাম, ত�োমরা সেই প্রতিশ্রুত বিষয় পাবার অপেক্ষায় জেরুশালেমে
থেক�ো। কারণ য�োহন জলে বাপ্তাইজ করতেন, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ত�োমরা পবিত্র
আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে।”
এরপর প্রেরিতরা একত্র হয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু, এই সময় আপনি কি
ইস্রায়েলকে তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন?”
তিনি তাঁদের বললেন, “পিতা নিজেই কেবল সময় ও তারিখগুলি নির্ধারণ করেন, এসব
বিষয় ত�োমরা জানতে পারবে না; কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা ত�োমাদের কাছে আসবেন, তখন
ত�োমরা শক্তি পাবে আর ত�োমরা আমার সাক্ষী হবে। ল�োকদের কাছে ত�োমরা আমার কথা
বলবে। প্রথমে ত�োমরা জেরুশালেমের ল�োকদের কাছে সাক্ষ্য দেবে তারপর সমগ্র যিহূ দিয়া
ও শমরিয়ায়, এমনকি জগতের শেষ সীমানা পর্যন্ত ত�োমরা আমার কথা বলবে।”353
6.12 যীশুর স্বর্গার�োহণ
এরপর যীশু তাঁদের বৈথনিয়া পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ
করলেন। তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের ছেড়ে আকাশে উঠে যেতে লাগলেন
আর স্বর্গে উন্নীত হলেন।354
আর এক খানা মেঘ তাঁকে তাদের দৃষ্টির আড়াল করে দিল। যীশু যখন যাচ্ছেন, আর
প্রেরিতরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, ঠিক সেই সময় সাদা ধবধবে প�োশাক পরা
দুই ব্যক্তি তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।
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সেই দুই ব্যক্তি প্রেরিতদের বললেন, “হে গালীলের ল�োকেরা, ত�োমরা আকাশের
দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? এই যে যীশু, যাকে ত�োমাদের সামনে থেকে স্বর্গে তুলে
নেওয়া হল, তাঁকে যে ভাবে ত�োমরা স্বর্গে যেতে দেখলে, ঠিক সেই ভাবেই তিনি ফিরে
আসবেন।”355
শিষ্যরা যীশুকে প্রণাম জানিয়ে মহানন্দের সঙ্গে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। আর
সর্বক্ষণ মন্দিরে উপস্থিত থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন।356
6.13 পবিত্র আত্মার আগমন
এরপর পঞ্চাশত্তমীর দিনটি এল, সেই দিনটিতে প্রেরিতরা সকলে একই জায়গায়
সমবেত ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ আকাশ থেকে ঝ�োড়ো হাওযার শব্দের মত প্রচণ্ড
একটা শব্দ শ�োনা গেল আর যে ঘরে তাঁরা বসেছিলেন, সেই ঘরের সর্বত্র তা ছড়িয়ে
গেল। তাঁরা তাঁদের সামনে আগুনের শিখার মত�ো কিছু দেখতে পেলেন, সেই শিখাগুলি
তাদের উপর ছড়িয়ে পড়ল ও পৃ থক পৃ থক ভাবে তাঁদের প্রত্যেকের উপর বসল। তাঁরা
পবিত্র আত্মায় পূ র্ণ হলেন আর ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। পবিত্র আত্মাই তাঁদের
এইভাবে কথা বলার শক্তি দিলেন।
সেই সময় প্রত্যেক জাতির থেকে ধার্মিক ইহুদীরা এসে জেরুশালেমে বাস করছিল।
সেই শব্দ শুনে বহুল�োক সেখানে এসে জড়ো হল। তারা সকলে হতবাক হয়ে গেল,
কারণ প্রত্যেকে তাদের নিজের নিজের ভাষায় প্রেরিতদের কথা বলতে শুনছিল।
এতে তারা আশ্চর্য হয়ে পরস্পর বলতে লাগল, “দেখ! এই যে ল�োকরা কথা বলছে,
এরা সকলে গালীলের ল�োক নয় কি! তবে আমরা কেমন করে ওদের প্রত্যেককে
আমাদের নিজের নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে শুনছি? এখানে আমরা যাঁরা আছি,
আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ল�োক; পার্থীয়, মাদীয়, এলমীয়, মিসপতামিয়া, যিহূ দিয়া,
কাপ্পাদকিয়া, পন্ত, আশিয়া, ফরুগিয়া, পাম্ফুলিয়া ও মিশর, কুরীনীর লু বিয়ার কাছে কিছু
অঞ্চলের ল�োক, র�োম থেকে এসেছে এমন অনেক ল�োক এবং ইহুদী বা ইহুদী ধর্মে
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দীক্ষিত অনেকে। ক্রীতীয় ও আরবীয় আমরা সকলেই আমাদের মাতৃভাষায় ঈশ্বরের
মহাপরাক্রান্ত কাজের বর্ণনা এদের মু খে শুনেছি।”357
6.14 সমাপ্তি
যীশু আর�ো অনেক কাজ করেছিলেন। সেগুলি যদি এক এক করে লেখা যেত, তবে
আমার ধারণা লিখতে লিখতে এত সংখ্যক বই হত যে জগতে তা ধরত�ো না।358 কিন্তু
এসব লেখা হয়েছে যাতে ত�োমরা বিশ্বাস করতে পার যে যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পু ত্র;
আর এই বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর নামের মধ্য দিয়ে ত�োমরা সকলে যেন শাশ্বত জীবন লাভ
করতে পার।359
মথির লিখিত সু সমাচারে যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা
এই হল যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা। ইনি ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর, দায়ূদ ছিলেন
অব্রাহামের বংশধর।
অব্রাহামের ছেলে ইস্হাক। ইস্হাীকের ছেলে যাক�োব। যাক�োবের ছেলে যিহূ দা ও
তার ভাইরা। যিহূ দার ছেলে পেরস ও সেরহ। (এদের মায়ের নাম তামর।) পেরসের ছেলে
হিষ্রোণ। হিষ্রোণের ছেলে রাম। রামের ছেলে অম্মীনাদব। অম্মীনাদবের ছেলে নহশ�োন।
নহশ�োনের ছেলে সল্ম�োন। সল্ম�োনের ছেলে ব�োয়স। (এর মায়ের নাম রাহব।) ব�োয়সের
ছেলে ওবেদ। এর মায়ের নাম রূৎ। ওবেদের ছেলে যিশয়। যিশয়ের ছেলে রাজা দায়ূদ।
দায়ূদের ছেলে রাজা শল�োমন। (এর মা ছিলেন ঊরিয়ের বিধবা স্ত্রী।)
শল�োমনের ছেলে রহবিয়াম। রহবিয়ামের ছেলে অবিয়। অবিয়ের ছেলে আসা। আসার
ছেলে যিহ�োশাফট। যিহ�োশাফটের ছেলে য�োরাম। য�োরামের ছেলে উষিয়। উষিয়ের
ছেলে য�োথম। য�োথমের ছেলে আহস। আহসের ছেলে হিষ্কিয়। হিষ্কিয়ের ছেলে মনঃশি।
মনঃশির ছেলে আম�োন। আম�োনের ছেলে য�োশিয়। য�োশিয়ের ছেলে যিকনিয় ও তার
ভাইরা। বাবিলে ইহুদীদের নির্বাসনের সময় এঁরা জন্মেছিলেন।
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যিকনিয়ের ছেলে শল্টীয়েল। ইনি বাবিলে নির্বাসনের পর জন্মেছিলেন। শল্টীয়েলের
ছেলে সরুব্বাবিল। সরুব্বাবিলের ছেলে অবীহূ দ। অবীহূ দের ছেলে ইলীয়াকীম।
ইলীয়াকীমের ছেলে আস�োর। আস�োরের ছেলে সাদ�োক। সাদ�োকের ছেলে আখীম।
আখীমের ছেলে ইলীহূ দ। ইলীহূ দের ছেলে ইলিয়াসর। ইলিয়াসরের ছেলে মত্তন। মত্তনের
ছেলে যাক�োব। যাক�োবের ছেলে য�োষেফ। এই য�োষেফই ছিলেন মরিয়মের স্বামী এবং
মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়, যাঁকে মশীহ বা খ্রীষ্ট বলে।
এইভাবে অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত ম�োট চ�ৌদ্দ পু রুষ। দায়ূদের পর থেকে বাবিলে
নির্বাসন পর্যন্ত ম�োট চ�ৌদ্দ পু রুষ এবং বাবিলে নির্বাসনের পর থেকে খ্রীষ্টের আগমন পর্যন্ত
ম�োট চ�ৌদ্দ পু রুষ।360
লূ কের লিখিত সু সমাচারে যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা
প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে যীশু তাঁর কাজ শুরু করেন। ল�োকেরা মনে করত তিনি
য�োষেফেরই ছেলে।
য�োষেফ হলেন এলির ছেলে। এলি মত্ততের ছেলে। মত্তত লেবির ছেলে। লেবি মল্কির
ছেলে। মল্কি যান্নায়ের ছেলে। যান্না য�োষেফের ছেলে। য�োষেফ মত্তথিয়ের ছেলে। মত্তথিয়
আম�োসের ছেলে। আম�োস নহূ মের ছেলে। নহূ ম ইষ্লির ছেলে। ইষ্লি নগির ছেলে। নগি
মাটের ছেলে। মাট মত্তথিয়ের ছেলে। মত্তথিয় শিমিয়ির ছেলে। শিমিয়ি য�োষেখের ছেলে।
য�োষেখ যূ দার ছেলে।
যূ দা য�োহানার ছেলে। য�োহানা রীষার ছেলে। রীষা সরুব্বাবিলের ছেলে। সরুব্বাবিল
শল্টীয়েলের ছেলে। শল্টীয়েল নেরির ছেলে। নেরি মল্কির ছেলে। মল্কি অদ্দীর ছেলে।
অদ্দী ক�োষমের ছেলে। ক�োষম ইল্মারদমের ছেলে। ইল্মােদম এরের ছেলে। এর যিহ�োশূ র
ছেলে। যিহ�োশূ ইলীয়েষরের ছেলে। ইলীয়েষর য�োরীমের ছেলে। য�োরীম মত্ততের ছেলে।
মত্তত লেবির ছেলে।
লেবি শিমিয়�োনের ছেলে। শিমিয়�োন যূ দার ছেলে। যূ দা য�োষেফের ছেলে। য�োষেফ
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য�োনমের ছেলে। য�োনম ইলিয়াকীমের ছেলে। ইলিয়াকীম মিলেয়ার ছেলে। মিলেয়া মিন্নার
ছেলে। মিন্না মত্তথের ছেলে। মত্তথ নাথনের ছেলে। নাথন দায়ূদের ছেলে। দায়ূদ যিশয়ের
ছেলে। যিশয় ওবেদের ছেলে। ওবেদ ব�োয়সের ছেলে। ব�োয়স সলম�োনের ছেলে।
সলম�োন নহশ�োনের ছেলে। নহশ�োন অম্মীনাদবের ছেলে। অম্মীনাদব অদমানের ছেলে।
অদমান অর্ণির ছেলে। অর্ণি হিষ্রোণের ছেলে। হিষ্রোণ পেরসের ছেলে। পেরস যিহূ দার
ছেলে। যিহূ দা যাক�োবের ছেলে। যাক�োব ইস্হাকের ছেলে। ইস্হােক অব্রাহামের ছেলে।
অব্রাহাম তেরূহের ছেলে। তেরূহ নাহ�োরের ছেলে। নাহ�োর সরূগের ছেলে। সরূগ রিয়ুর
ছেলে। রিয়ু পেলগের ছেলে। পেলগ এবরের ছেলে। এবর শেলহের ছেলে।
শেলহ কৈননের ছেলে। কৈনন অর্ফ ক্ষদের ছেলে। অর্ফ ক্ষদ শেমের ছেলে। শেম
ন�োহের ছেলে। ন�োহ লেমকের ছেলে। লেমক মথূ শেলহের ছেলে। মথূ শেলহ হন�োকের
ছেলে। হন�োক যেরদের ছেলে। যেরদ মহললেলের ছেলে। মহললেল কৈননের ছেলে।
কৈনন ইন�োশের ছেলে। ইন�োশ শেথের ছেলে। শেথ আদমের ছেলে। আদম ঈশ্বরের
ছেলে।361

যীশুর জীবনকালের কালক্রমিক তালিকা
অধু না সর্বত্র ব্যবহৃত এবং সংশ�োধিত দিনপঞ্জি অনু যায়ী প্রস্তুত নিম্নলিখিত এই তালিকাটি
যীশু ঠিক ক�োন্ সময়ে জীবিত ছিলেন সে সম্বন্ধে একটা ধারণা দেয়।যদিও বাইবেলের
প্রত্যেক পন্ডিত ব্যক্তি এই তারিখগুলির যাথার্থ সম্বন্ধে একমত নন।
তারিখ# 	ঘটনা
6 অথবা 5 খ্রীষ্টপূ র্বাব্দ	যীশুর জন্ম
4 খ্রীষ্টপূ র্বাব্দ	

মহান রাজা হের�োদের মৃ ত্যু

12 খ্রীষ্টাব্দ	র�োমে টাইবেরিয়াস সীজারের রাজত্বের শুরু
26 খ্রীষ্টাব্দ	
বাপ্তিস্মদাতা য�োহনের প্রভাবের সূ চনা
		যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণ
		যীশুর ল�োকহিতকর কার্য্যাবলীর প্রারম্ভ
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এই বিষয়সূ চিটি এই পু স্তকে ব্যবহৃত ধর্মশাস্ত্রের মূ ল পু স্তকগুলি, যেমন, মথি, মার্ক , লু ক,
য�োহন ও প্রেরিত এই পু স্তকগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে সাহায্য করবে।তার ফলে ঐ
বিষয়গুলিকে তাদের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে সহায়ক হবে।এই
পু স্তকের প্রতিটি ধর্মশাস্ত্র প্রসঙ্গের আগে একটি ছ�োট সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে।এই
সংখ্যাটি প্রতিটি পু স্তকের অন্তিমের সংখ্যাটিকে নির্দে শ করে।এবং, বিষয়সূ চির সংখ্যা
সম্বলিত ও পু স্তকে দেওয়া সংখ্যাগুলি এক।
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1.2
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2
লূ ক 1:5–25

1.8
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8
লূ ক 2:1–7

1.3
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3
লূ ক 1:26–38

1.4
1.5
1.6
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হওয়া
9
লূ ক 2:8–21

1.10
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লূ ক 1:39–45
1.11
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5
লূ ক 1:46–55
1.12
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পলায়ন
12
মথি 2:13–15
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27
য�োহন 2:1–12

2.2
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20
মথি 3:13–17
21
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য�োহন 2:13–25
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সম্পর্কি ত ব্যাখ্যা
23
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2.6

যীশুর সঙ্গে য�োহনের নিজের
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2.10 যীশু ও নীকদীম
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য�োহন 3:1–21
2.11
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2.12 একটি শমরীয়া স্ত্রীল�োকের সঙ্গে
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য�োহন 4:4–26
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32
য�োহন 4:27–38
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40
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45
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আল�োর সঙ্গে তুলনা
62
3.29
যীশু
প্রদত্ত চিন্তা বিষয়ক শিক্ষা
মথি 5:13–16
74
মথি 6:25–34
3.18 যীশু এবং ম�োশির বিধিব্যবস্থা
63
3.30 অপরকে বিচার করবার ব্যাপারে
মথি 5:17–20
যীশুর শিক্ষা
3.19	ক্রোধ সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা
75
মথি 7:1–6
64
মথি 5:21–26
3.31	নিজের যা প্রয়�োজন তা ঈশ্বরের
3.20 ব্যভিচার সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা
কাছে চাও
65
মথি 5:27–30
76
মথি 7:7–12
3.21	বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা
3.32
সংকীর্ণ
দ্বার ও প্রশস্ত দ্বার
66
মথি 5:31–32
77
মথি 7:13–14
3.22 প্রতিশ্রুতি দান নিয়ে যীশুর শিক্ষা
3.33 মানু ষের কর্মই মানু ষের পরিচয়
67
মথি 5:33–37
78
মথি 7:15–23

234

বিষয়সূ চি

3.34 দুই প্রকারের ল�োক
79
মথি 7:24–27

3.44 চাষীর বীজ ব�োনার দৃষ্টান্ত
90
মথি 13:1–23

3.35	সেনা নায়কের ভৃত্যকে যীশুর সু স্থতা
প্রদান
80
লূ ক 7:1–10

3.45	ত�োমার নিজের বু দ্ধিকে ব্যবহার কর
91
মার্ক 4:21–25

3.36 একটি স্ত্রীল�োকের পু ত্রকে যীশুর
জীবনদান
81
লূ ক 7:11–17
3.37 যীশু ও বাপ্তিষ্মদাতা য�োহন
82
লূ ক 7:18–35
3.38	নিজের ল�োকদের যীশুর বিশ্রাম
প্রদান
83
মথি 11:25–30

3.46 বীজের অঙ্কুরণ ও বৃদ্ধি সম্পর্কে
যীশুর দৃষ্টান্ত
92
মার্ক 4:26–29
3.47	গম এবং আগাছার দৃষ্টান্ত
93
মথি 13:24–30
3.48 সরষে দানা ও খামিরের দৃষ্টান্ত
94
মথি 13:31–35
3.49 যীশুর আগাছার দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা
95
মথি 13:36–43

3.39 যীশু ও একটি পাপী স্ত্রীল�োক
84
লূ ক 7:36–50

3.50	ধন ও মু ক্তার দৃষ্টান্ত
96
মথি 13:44–46

3.40	গালীলে যীশু
85
লূ ক 8:1–3

3.51 মাছ ধরার জালের দৃষ্টান্ত
97
মথি 13:47–53

3.41 ঈশ্বর যীশুর শক্তির উৎস
86
মথি 12:22–37
3.42	কিছু ল�োকের যীশুর কর্তৃত্বব্যঞ্জক
অধিকার সম্পর্কে সন্দেহ
87
মথি 12:38–45

3.52 যীশু ঝড়কে শান্ত করলেন
98
মার্ক 4:35–41
3.53 একটি ল�োককে যীশুর দুষ্টাত্মা থেকে
মু ক্তিদান
99
লূ ক 8:26–27
100
মার্ক 5:3b–20

3.43 যীশুর শিষ্যরাই যীশুর প্রকৃত পরিবার 3.54 যীশুর মৃ ত বালিকাকে জীবনদান ও
88
মথি 12:46–50
অসু স্থ স্ত্রীল�োককে সু স্থতা প্রদান
89
101
লূ ক 11:27–28
মার্ক 5:21–43

235

বিষয়সূ চি
3.55	তিনটি ল�োককে যীশুর আর�োগ্য
প্রদান
102
মথি 9:27–34

4 ক্রমবর্ধমান বির�োধিতার বর্ষ

4.1

অধিক শ্রমিক প্রেরণের জন্য ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা কাছে প্রার্থনা
104
মথি 9:35–38

4.2

বার�ো জন প্রেরিতকে যীশুর প্রচারে
পাঠান�ো
105
মথি 10:1
106
মথি 10:5–42
107
মথি 11:1
108
লূ ক 9:6
109
মার্ক 6:12b–13

4.3

4.4

4.5

3.56	নিজ স্থানে যীশুকে অস্বীকার
103
মার্ক 6:1–6

বাপ্তিষ্মদাতা য�োহনের হত্যা কেমন
করে হল
110
মার্ক 6:14–29
পাঁচ হাজারের অধিক ল�োককে
যীশুর ভ�োজন প্রদান
111
মার্ক 6:30–37
112
য�োহন 6:8–15a
113
মার্ক 6:45
114
মথি 14:23a
জলের ওপর যীশুর পদচারণা
115
মথি 14:23b–33

4.6

যীশুর বহু র�োগীকে আর�োগ্য প্রদান
116
মার্ক 6:53–56

4.7

যীশুই জীবন রুটি
117
য�োহন 6:22b–59

4.8

বহু অনু গামী যীশুকে ত্যাগ করলেন
118
য�োহন 6:60–7:1

4.9

ঈশ্বরের নিয়ম আর মানু ষের রীতি
নীতি
119
মার্ক 7:1–15
120
মথি 15:12–14
121
মার্ক 7:17–23

4.10

একটি কণানীয় স্ত্রীল�োককে যীশুর
সাহায্য প্রদান
122 মথি 15:21–28

4.11

একটি বধিরকে যীশুর আর�োগ্য
প্রদান
123
মার্ক 7:31
124
মথি 15:30
125
মার্ক 7:32–36
126
মথি 15:31a
127
মার্ক 7:37b

236

বিষয়সূ চি

4.12

চার হাজারের অধিক ল�োককে যীশুর 4.21
ভ�োজন প্রদান
128
মথি 15:32–39
4.22
4.13	কিছু ল�োকের যীশুর কর্তৃত্বব্যঞ্জক
অধিকার সম্পর্কে সন্দেহ
129
মথি 16:1–4
4.23
4.14

শিষ্যদের যীশুকে ভুল ব�োঝা
130
মথি 16:5–12

4.15

বৈতসৈদাতে যীশুর একটি অন্ধকে
সু স্থতা প্রদান
131
মার্ক 8:22–26

4.16

যীশুই খ্রীষ্ট—পিতরের উক্তি
132
মথি 16:13–20

4.24

কর প্রদান সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা
138
মথি 17:24–27
ঈশ্বরের রাজ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ?
139
মথি 18:1–5
140
মার্ক 9:38–41
প্রভু তাঁর নিজের ল�োকদের
তত্ত্বাবধান করেন
141
মথি 18:6–14
ভ্রান্তিকারককে সংশ�োধন করান�ো
142
মথি 18:15–20

4.25	ক্ষমা সম্পর্কে দৃষ্টান্ত
143
মথি 18:21–35
4.26

যীশুর জেরুশালেমে গমন
144
য�োহন 7:2–13

4.27

কুটিরবাস পর্ব উৎসবে যীশুর শিক্ষা
145
য�োহন 7:14–24

4.18	ম�োশি ও এলীয়র সঙ্গে যীশু
134
লূ ক 9:28–33
135
মথি 17:5–13

4.28

যীশুই মসীহ কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে
ল�োকেদের বিস্ময়
146
য�োহন 7:25–44

4.19

যীশুর একটি ছেলেকে অশুচি আত্মা
থেকে মু ক্তি প্রদান
136
মার্ক 9:14–29

4.29

4.20

যীশুর নিজ মৃ ত্যু ও পু নরুত্থান সম্পর্কে 4.30
উক্তি
137
মার্ক 9:30–32
4.31

কয়েকজন ইহূ দী নেতার যীশুকে
অবিশ্বাস
147
য�োহন 7:45–52

4.17	নিজের অবশ্য মৃ ত্যু সম্পর্কে যীশুর
ঘ�োষনা
133
মথি 16:21–28

ব্যভিচার কর্মে লিপ্ত ধৃ ত একজন স্ত্রী
148
য�োহন 7:53–8:11
যীশুই জগতের জ্যোতি
149
য�োহন 8:12–30

237

বিষয়সূ চি
4.32

আব্রাহামের বংশ
150
য�োহন 8:31–41

4.33	শয়তানের বংশ
151
য�োহন 8:42–47

4.43	প্রার্থনার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা
161
লূ ক 11:1–13
4.44

4.34	নিজের ও আব্রাহামের সম্পর্কে যীশুর
কথন
4.45
152
য�োহন 8:48–59
4.35

একটি জন্মগত অন্ধকে যীশুর
আর�োগ্যদান
153
য�োহন 9:1–12

4.36

কয়েকজন ধর্মীয় নেতার যীশুকে প্রশ্ন
154
য�োহন 9:13–34

4.37

আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব
155
য�োহন 9:35–41

4.38	মেষপালক এবং তার মেষের পাল
156
য�োহন 10:1–21
4.39
4.40

যীশুর সঙ্গে পথে
157
লূ ক 9:51–62
বাহাত্তর জন অনু গামীকে যীশুর
প্রচারে পাঠান�ো
158
লূ ক 10:1–24

4.41

সবচেয়ে গুরুত্বপূ র্ণ আদেশ, একটি
ভাল�ো শমরীয়র দৃষ্টান্ত
159
লূ ক 10:25–37

4.42

মার্থা ও মরিয়ম
160
লূ ক 10:38–42

যীশু ধর্মীয় নেতাদের সমাল�োচনা
করেন
162
লূ ক 11:37–54
সাবধানবানী ও উৎসাহ
163
লূ ক 12:1–12

4.46

একটি ধনী মূ র্খে র দৃষ্টান্ত
164
লূ ক 12:13–21

4.47

যীশুকে অনু সরণ করলে সমস্যা
আসবে
165
লূ ক 12:49–53

4.48	নিজেদের মন পরিবর্ত ন কর
166
লূ ক 13:1–9
4.49

4.50
4.51

একটি স্ত্রীল�োককে বিশ্রামবারে যীশুর
আর�োগ্যদান
167 লূ ক 13:10–17
যীশুর সঙ্গে যিহূ দী নেতাদের বির�োধ
168
য�োহন 10:22–42

সংকীর্ণ দ্বার
169
লূ ক 13:22–30

4.52	জেরুশালেমে যীশুর মৃ ত্যু হবে
170
লূ ক 13:31–35
4.53

যীশু একজন ফরীশীর ঘরে গেলেন
171
লূ ক 14:1–14

238

বিষয়সূ চি

4.54	ভ�োজে নিমন্ত্রিত ল�োকদের দৃষ্টান্ত
172
লূ ক 14:15–24

4.66

দশজন কুষ্ঠর�োগীকে যীশুর
আর�োগ্যদান
184
লূ ক 17:11–19

4.67

ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন
185
লূ ক 17:20–37

4.56	হারিয়ে যাওয়া মেষের দৃষ্টান্ত
174
লূ ক 15:1–7

4.68

একটি বিধবার দৃষ্টান্ত
186
লূ ক 18:1–8

4.57	হারিয়ে যাওয়া মু দ্রার দৃষ্টান্ত
175
লূ ক 15:8–10

4.69

একটি ফরীশী ও একটি কর
আদায়কারীর দৃষ্টান্ত
187
লূ ক 18:9–14

4.55

যীশুকে অনু সরণ করার জন্য
পরিকল্পনা কর
173
লূ ক 14:25–35

4.58	হারিয়ে যাওয়া ছেলের দৃষ্টান্ত
176 লূ ক 15:11–32

4.59	বিশ্বাসঘাতক পরিচালকের দৃষ্টান্ত
177
লূ ক 16:1–15
4.60	ধনী ল�োক ও দরিদ্র ল�োক
178
লূ ক 16:19–31
4.61	ক্ষমা, বিশ্বাস এবং কর্ত ব্য
179
লূ ক 17:1–10

4.70	বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা
188
মথি 19:3–8
189
মার্ক 10:10–12
190
মথি 19:10–12
4.71

যীশুর দ্বারা ছ�োট ছেলেমেয়েদের
স্বাগত
191
মার্ক 10:13–16

4.72

একটি ধনী ল�োক যীশুর অনু গামী
হতে অস্বীকার করেন
192
মার্ক 10:17–31

4.62

লাসারের মৃ ত্যু
180
য�োহন 11:1–16

4.63

লাসারের ব�োনদের যীশুর সান্ত্বনাদান
4.73
181
য�োহন 11:17–37

4.64

যীশু কর্তৃক লাসারকে পু নর্জীবন দান
182
য�োহন 11:38–44

4.65

দ্রাক্ষা ক্ষেতের মজু রদের দৃষ্টান্ত
193
মথি 20:1–16

4.74	নিজ মৃ ত্যু ও পু নরুত্থান সম্বন্ধে
পু নরায় যীশুর কথন
194
ধর্মীয় নেতাদের যীশুকে হত্যার চক্রান্ত
লূ ক 18:31–34
183
য�োহন 11:45–54

239

বিষয়সূ চি
4.75

একটি মায়ের একটি বিশেষ অনু গ্রহ
প্রার্থনা
195
মথি 20:20–28

4.76

বরতিময় নামে এক অন্ধকে যীশুর
আর�োগ্যকরণ
196
মার্ক 10:46–52

5.1

4.77

কর আদায়কারী সক্কেয়
197
লূ ক 19:1–10

4.78

দশটি ভৃত্যের দৃষ্টান্ত
198
লূ ক 19:11–28

4.79

প্রধান যাজকদের লাসারকে হত্যার
চক্রান্ত
199
য�োহন 11:55–12:1, 9–11

5 যে সপ্তাহে যীশু মারা যান

যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ
200
য�োহন 12:12–13a
201
লূ ক 19:29–36a
202
মার্ক 11:8–10
203
মথি 21:4–5
204
য�োহন 12:16
205
লূ ক 19:39–44
206
মার্ক 11:11

5.2

যীশু বললেন ডুমু র গাছ মরে যাবে
207
মার্ক 11:12–14

5.3

যীশু কর্তৃক ব্যবসায়ীদের মন্দির
থেকে বহিষ্করণ
208 মার্ক

11:15–17

209 মথি 21:14–16
210
211

লূ ক 19:47–48
মার্ক 11:19

5.4

শুকন�ো ডুমু র গাছ, বিশ্বাস এবং
প্রার্থনা
212
মার্ক 11:20–25

5.5	ধর্মীয় নেতাদের যীশুর কর্তৃত্বব্যঞ্জক
অধিকারকে অস্বীকার
213
মার্ক 11:27–33
5.6

দুটি পু ত্রের দৃষ্টান্ত
214
মথি 21:28–32

5.7

দুষ্ট চাষীদের দৃষ্টান্ত
215
মথি 21:33–46

5.8	বিবাহের ভ�োজ সংক্রাম্ত দৃষ্টান্ত
216
মথি 22:1–14
5.9	কৈসরকে কর দেওয়া উচিৎ কিনা?
217
মথি 22:15–22
5.10	বিবাহ এবং সাত ভাই
218
মথি 22:23–33

240

বিষয়সূ চি

5.11 সবচেয়ে গুরুত্বপূ র্ণ আদেশ
219
মথি 22:34–36
220
মার্ক 12:29–31
221
মথি 22:40
222
মার্ক 12:32–34ab

5.19 মানবপু ত্র সকল ল�োকের বিচারকর্তা
235
মথি 25:31–46
5.20 পু নরায় যীশুর নিজ মৃ ত্যু সম্পর্কে
কথন
236
য�োহন 12:20–50

5.12 খ্রীষ্ট দায়ূদের পু ত্র অথবা দায়ূদের প্রভু? 5.21 বৈথনিয়াতে মরিয়মের যীশুকে
223
মথি 22:41–46
অভিসিক্ত করা
237
5.13 যীশু কর্তৃক ধর্মীয় নেতাদের
মার্ক 14:1–3a
238
সমাল�োচনা
য�োহন 12:2–8
239
224
মার্ক 14:8–9
মথি 23:1–39
5.14 একটি বিধবা তার সর্বস্ব দান করল�ো
225
মার্ক 12:41–44
5.15 ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যীশুর সাবধানবানী
226
মার্ক 13:1–13
227
মথি 24:14
228
মার্ক 13:14–31

5.22	যিহূ দার যীশুর শত্রুদের সাহায্য
করবার প্রতিশ্রুতি
240
লূ ক 22:3–4
241
মথি 26:15–16
5.23	নিস্তার পর্বের প্রস্তুতি
242
লূ ক 22:7–14

5.16 সময় কবে আসবে তা একমাত্র
ঈশ্বরই জানেন
229
মথি 24:36–41
230
লূ ক 21:34–36
231
মার্ক 13:34–37
232
মথি 24:42b–51

অনু গামীদের সঙ্গে যীশুর অন্তিম ভ�োজ
(5.24–40)
5.24	ভ�োজে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা
243
লূ ক 22:15–18

5.17 দশ কন্যার দৃষ্টান্ত
233
মথি 25:1–13

5.26	কে বির�োধী হবে তাই নিয়ে যীশুর
মন্তব্য
245
য�োহন 13:18–26ab
246
মথি 26:24–25

5.18	তিনটি দাসের দৃষ্টান্ত
234
মথি 25:14–30

5.25 যীশু নিজ শিষ্যদের পা ধ�োওয়ালেন
244
য�োহন 13:2b–17

বিষয়সূ চি
247

য�োহন 13:26c–30

5.27 ঈশ্বরের সঙ্গে নূ তন নিয়ম
248
মথি 26:26
249
লূ ক 22:19b–20a
250
মথি 26:27b
251
লূ ক 22:20b
252
মথি 26:28b–29
5.28 সবচেয়ে গুরুত্বপূ র্ণ কে ?
253
লূ ক 22:24–30
5.29 যীশুর নতুন আদেশ
254
য�োহন 13:31–35
5.30 যীশু বললেন যে পিতর তাঁকে
অস্বীকার করবে
255
মথি 26:31–32
256
লূ ক 22:31–32
257
মার্ক 14:29–31
258
লূ ক 22:35–38
5.31 আপন শিষ্যদের যীশুর সান্ত্বনা দান
259
য�োহন 14:1–4
5.32	পিতার কাছে যাওয়ার জন্য একমাত্র
পথ যীশু
260
য�োহন 14:5–14
5.33 যীশুর পবিত্র আত্মা পাঠান�োর
প্রতিশ্রুতি
261
য�োহন 14:15–31

241

5.34 যীশু একটি দ্রাক্ষালতার মত
262
য�োহন 15:1–17
5.35 শিষ্যদের প্রতি যীশুর সাবধানবাণী
263
য�োহন 15:18–16:4b
5.36 পবিত্র আত্মার কার্য্য
264
য�োহন 16:4c–15
5.37	শ�োকের আনন্দে রূপান্তর
265
য�োহন 16:16–33
5.38 যীশুর তাঁর পিতার সঙ্গে কথ�োপকথন
266
য�োহন 17:1–5
5.39 অনু গামীদের জন্য যীশুর প্রার্থনা
267
য�োহন 17:6–19
5.40 তাঁতে বিশ্বাস স্থাপন করবে এমন
ল�োকদের জন্য যীশুর প্রার্থনা
268
য�োহন 17:20–26
5.41 যীশুর একাকী প্রার্থনা
269
মথি 26:30
270
মথি 26:36b–39
271
লূ ক 22:43–44
272
মথি 26:40–46
5.42 যীশুর বন্দী অবস্থা
273
য�োহন 18:2–3
274
মথি 26:48–49
275
লূ ক 22:48
276
য�োহন 18:4–5a, 6–9
277
মার্ক 14:46

242

বিষয়সূ চি
278

য�োহন 18:10
লূ ক 22:51
280
য�োহন 18:11a
281
মথি 26:52b
282
য�োহন 18:11b
283
মথি 26:53–56
284
মার্ক 14:51–52
279

5.43 যীশুকে হাননের সামনে আনয়ন
285
য�োহন 18:12–14
5.44	পিতর কর্তৃক যীশুকে প্রথমবার
অস্বীকার
286
য�োহন 18:15–16
287
য�োহন 18:18
288
মার্ক 14:66–68
5.45 যীশুর প্রতি হাননের প্রশ্ন
289
য�োহন 18:19–24
5.46	পিতর কর্তৃক দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার
যীশুকে অস্বীকার
29 0
য�োহন 18:25a
291
মার্ক 14:69–70
29 2
য�োহন 18:26
29 3
মার্ক 14:71
29 4
লূ ক 22:60b–62
5.47 মহাসভার সামনে যীশু
295
মথি 26:57
29 6
মার্ক 14:55–65

5.48	যিহূ দার আত্মহত্যা
29 7
মথি 27:1–10
5.49 যীশুকে পীলাতের সামনে আনয়ন
29 8
মার্ক 15:1
299
য�োহন 18:28–32
300
লূ ক 23:2
301
য�োহন 18:33–38a
302
মথি 27:13–14
303
য�োহন 18:38b
304
লূ ক 23:5–7
5.50 পীলাতের যীশুকে হের�োদের কাছে
পাঠান�ো
305
লূ ক 23:8–12
5.51 পীলাতের দ্বারা যীশুকে মু ক্তির চেষ্টা
306
লূ ক 23:13–15
307
মথি 27:15–21
5.52	ক্রুশে চড়ান�োর জন্য যীশুকে সমর্পণ
308
য�োহন 19:1–15
309
মথি 27:24–25
310
লূ ক 23:24–25
5.53 পীলাতের সৈন্য দ্বারা যীশুকে বিদ্রূপ
311
মথি 27:27–31
5.54 যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল
312
লূ ক 23:26–32
313
মথি 27:33–34

243

বিষয়সূ চি
314

323

315

324

লূ ক 23:33b–34a
য�োহন 19:23–24
316
য�োহন 19:19–22
317
মথি 27:39–43
318
লূ ক 23:39–43
319
য�োহন 19:25–27

5.56 যীশুকে সমাধিস্থ করা হল
325
য�োহন 19:38–40
326
মথি 27:60
327
মার্ক 15:47
328
লূ ক 23:56

5.55 যীশুর মৃ ত্যু
320
মথি 27:45–47
321
য�োহন 19:28–30a
322
লূ ক 23:46

6.1

যীশুর পু নরুত্থান
330
মার্ক 16:1a
331
লূ ক 24:10b, d
332
মার্ক 16:1b–2
333
মথি 28:2–6
334
লূ ক 24:2–7
335
মার্ক 16:7
336
লূ ক 24:8
337
মথি 28:8ab
338
লূ ক 24:10b–11
339
য�োহন 20:3–10

5.57 যীশুর সমাধির ওপর পাহারা
329
মথি 27:62–66

6 শেষের চল্লিশ দিন

6.2

মরিয়মের সামনে যীশুর আবির্ভাব
340
য�োহন 20:11–18

6.3

স্ত্রীল�োকের সামনে যীশুর আবির্ভাব
341 মথি 28:9–10

মথি 27:51–54
য�োহন 19:31–37

6.4	ধার্মিক নেতাদের কাছে
পাহারাদারদের বিবৃতি
342
মথি 28:11–15
6.5

ইম্মায়ুর পথে
343
লূ ক 24:13–35

6.6

শিষ্যদের সামনে যীশুর আবির্ভাব
344
য�োহন 20:19ab
345
লূ ক 24:36–43
346
য�োহন 20:21–23

6.7	থ�োমার সামনে যীশুর আবির্ভাব
347
য�োহন 20:24–29
6.8

সাতজন শিষ্যর সামনে যীশুর
আবির্ভাব
348
য�োহন 21:1–14

244

বিষয়সূ চি

6.9	পিতরের সঙ্গে যীশুর কথ�োপকথন
349
য�োহন 21:15–23
6.10 যীশু কর্তৃক তাঁর শিষ্যদের মহান
আজ্ঞা অর্পণ
350
মথি 28:16–20
6.11

যীশুর অন্তিম আদেশ
351
প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ 1:3–4a
352
লূ ক 24:44–49
353
প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ 1:4b–8

6.12 যীশুর স্বর্গার�োহণ
354
লূ ক 24:50–51
355
প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ 1:9b–11

356

লূ ক 24:52–53

6.13 পবিত্র আত্মার আগমন
357
প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ 2:1–11
6.14 সমাপ্তি
358
য�োহন 21:25
359
য�োহন 20:31
মথির লিখিত সু সমাচারে যীশু খ্রীষ্টের বংশ
তালিকা
360
মথি 1:1–17
লূ কের লিখিত সু সমাচারে যীশু খ্রীষ্টের বংশ
তালিকা
361
লূ ক 3:23–38

