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একটি কাশিনী যা জীবনকক পশরবশততি ত করকত পাকর 

আজ পর্যন্ত রীশু খ্ীষ্ট হলেন সবলেলে ববশী প্রভাবশােী ব্যক্তি।রাঁরা তাঁর ক্বনম্র 
জীবনারলভের কথা জানলতন তাঁলের মল্্য অল্প কলেকজন অনুমান কলরক্িলেন বর ক্তক্ন 
মানব ইক্তহালসর ্ারা বেলে বেলবন। ক্কন্তু রাঁরা তাঁর সবলেলে কালির মানুষ ক্িলেন 
তাঁরা তাঁলক একজন অসা্ারণ মানুষ বলে ক্েনলত বপলরক্িলেন।তাঁরা জানলতন বর রীশু 
একজন মানব সন্তান হলে জলমে ক্িলেন।ক্কন্তু ক্তক্ন বর ঈশ্বলরর কাি বথলক এলসক্িলেন 
বস ক্বষলে তাঁরা ক্বশ্বাসলরাগ্য প্রমাণ বপলেক্িলেন।

োরজন বেখক রথা, মক্থ, মাক্য , েুক এবং বরাহন নামক োরটি পুস্তলক এই জগলত রীশুর 
জীবনকালের কার্য্যাবেী সম্পলক্য  ক্ববরণ ক্েলেলিন, এই বইগুলোলক বো হে “সুসমাোর” 
রার অথ্য সুসংবাে। রীশুর অত্যন্ত ক্নকট অনুগামী ক্হলসলব তাঁলের বর অক্ভজ্ঞতা, তা 
বথলক এবং ক্বশ্বাসলরাগ্য প্রত্যক্ষেশশীর ক্ববরণ বথলক তাঁরা তাঁলের ক্ববরণ ক্েলখলিন। রক্েও 
দুজলনর ক্ববরণীলত রীশুর জমে ও তাঁর প্রারক্ভেক জীবলনর বণ্যনা রলেলি তবু তাঁর জীবলনর 
বশষ ক্তনটি বির, রখন ক্তক্ন ব্যাপকভালব একজন মহান ক্শক্ষক ক্হলসলব, একজন বরেষ্ঠ 
সামাক্জক ন্যােক্বোরক ক্হলসলব, একজন ক্বস্মেকর আলরাগ্যকত্য া ক্হলসলব এবং একজন 
আ্্যাক্মিক ক্শক্ষক ক্হলসলব পক্রক্েত হলেক্িলেন, বসই ক্তনটি বিরই তাঁলের ক্ববরণীলত 
প্রা্ালণ্যর বকন্দ্র ক্বনু্ হলেলি।

মাক্য  তাঁর সুসমাোর আরভে কলরলিন এই সূেনা কলর বর শতাব্ীপূলব্য ঈশ্বর তাঁর 
ভক্বষ্যদ্বতিালের মা্্যলম মানুলষর কালি বর প্রক্তশ্রুক্ত কলরক্িলেন রীশু বসই প্রক্তশ্রুক্ত 



iv একটি কাশিনী যা জীবনকক পশরবশততি ত করকত পাকর 
পােন কলরলিন।ঈশ্বলরর প্রক্তশ্রুক্ত ক্িে : জগলতর সমস্ত মানুষলক তাঁর শাসন অথবা 

“রালজ্যর” অ্ীলন আনবার পক্রকল্পনা সমূ্পণ্য করবার জন্য একজন মানব-ত্াতালক (“মসীহ” 
অথবা মলনানীত রাজা)এই জগলত পাঠালনা। বরাহন তাঁর সুসমাোর শুরু কলরলিন বসই 
মানব-ত্াতালক “ বাক্য “ রূলপ বণ্যনা কলর ক্রক্ন এই জগত সৃক্ষ্টর আলগ বথলকই ঈশ্বলরর 
সলগে ক্িলেন। েুক, ক্রক্ন তাঁর ক্ববরণ প্রত্যক্ষেশশীর বণ্যনার ওপর ক্ভক্তি কলর ক্েলখলিন, 
ক্তক্ন তাঁর সুসমাোর এই কথাগুক্ে ক্েলে শুরু কলরলিন: 

“আমালের মল্্য বর সব ঘটনা ঘলটলি বসগুক্ের ক্ববরণ ক্েক্পবদ্ধ করার জন্য বহু 
ব্যক্তি বেষ্টা কলরলিন। তাঁরা বসই একই ক্বষে ক্েলখলিন, রা আমরা বজলনক্ি 
তাঁলের কাি বথলক, রাঁরা প্রথম বথলক ক্নলজলের বোলখ বেলখলিন এবং এই 
বাত্য া বঘাষণা কলরলিন। তাই আমার মলন হে বর রখন আক্ম বসই সব ক্বষে 
প্রথম বথলক ভােভালব বখাঁজ খবর ক্নলেক্ি তখন তা সুন্রভালব গুক্িলে ক্েক্খ। 
রার ফলে আপক্ন জানলবন, বর ক্বষেগুক্ে আপনালক জানালনা হলেলি বসগুক্ে 
সত্য।” 

ক্নম্নক্েক্খত ক্ববরণটি রীশুর জীবন ও তাঁর ক্শক্ষাসমূহ সম্পক্ক্য ত োরটি সুসমাোর বথলক 
েেন করা এবং বসগুক্েলক একত্ কলর ততরী করা একটি অখন্ড কাক্হনী।লরাহন বর 
উলদেশ্য ক্নলে ক্ববরণটি ক্েলখলিন,লর উলদেশ্যটি স্পষ্টরূলপ সমস্ত সুসমাোলরর মম্যস্থলে 
রলেলি, বসই একই উলদেশ্য ক্নক্হত রলেলি এই কাক্হনীটিলত: 

“রীশু তাঁর ক্শষ্যলের সামলন আলরা অলনক অলেৌক্কক ক্েহ্নকার্য কলরক্িলেন, 
রা এই বইলত সব বেখা হে ক্ন। ক্কন্তু এসব বেখা হলেলি রালত বতামরা 
ক্বশ্বাস করলত পার বর রীশুই খ্ীষ্ট, ঈশ্বলরর পুত্; আর এই ক্বশ্বালসর দ্বারা 
তাঁর নালমর ম্্য ক্েলে বতামরা সকলে বরন শাশ্বত জীবন োভ করলত পার।” 

 (বরাহন  20:30, 31) 



1 যীশুর জন্ম এবং বাল্যকাল

1.1 আরম্ভ
আক্েলত বাক্য ক্িলেন, বাক্য ঈশ্বলরর সলগে ক্িলেন আর বসই বাক্যই ক্িলেন ঈশ্বর। বসই 
বাক্য আক্েলত ঈশ্বলরর সলগে ক্িলেন। তাঁর মা্্যলমই সব ক্কিুর সৃক্ষ্ট হলেক্িে এবং এর 
মল্্য তাঁলক িাডা বকান ক্কিুরই সৃক্ষ্ট হে ক্ন। তাঁর মল্্য জীবন ক্িে; আর বসই জীবন 
জগলতর মানুলষর কালি আলো ক্নলে এে। বসই আলো অন্ধকালরর মালে উজ্জ্বে হলে 
উঠে; আর অন্ধকার বসই আলোলক জে করলত পালর ক্ন। 

একজন বোক এলেন তাঁর নাম বরাহন; ঈশ্বর তাঁলক পাঠিলেক্িলেন। ক্তক্ন বসই 
আলোর ক্বষলে সাক্ষ্য বেবার জন্য সাক্ষী রূলপ এলেন রালত তাঁর মা্্যলম সকে বোক 
বসই আলোর কথা শুলন ক্বশ্বাস করলত পালর। বরাহন ক্নলজ বসই আলো ক্িলেন না; 
ক্কন্তু ক্তক্ন এলসক্িলেন রালত বোকলের কালি বসই আলোর ক্বষলে সাক্ষ্য ক্েলত 
পালরন। প্রকৃত বর আলো, তা সকে মানুষলক আলোক্কত করলত পৃক্থবীলত এলসক্িলেন। 

বসই বাক্য জগলত ক্িে এবং এই জগত তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হলেক্িে; ক্কন্তু জগত 
তাঁলক ক্েনলত পালর ক্ন। বর জগত তাঁর ক্নজস্ব বসখালন ক্তক্ন এলেন, ক্কন্তু তাঁর ক্নলজর 
বোকরাই তাঁলক গ্রহণ করে না। ক্কন্তু ক্কিু বোক তাঁলক গ্রহণ করে এবং তাঁলক ক্বশ্বাস 
করে। রারা ক্বশ্বাস করে তালের সকেলক ক্তক্ন ঈশ্বলরর সন্তান হবার অক্্কার োন 
করলেন। ঈশ্বলরর এই সন্তানরা প্রাকৃক্তক ক্নেম অনুসালর বকান ক্শশুর মলতা জমে 
গ্রহণ কলর ক্ন। মা-বাবার তেক্হক কামনা-বাসনা অনুসালরও নে, ঈশ্বলরর কাি বথলকই 
তালের জমে। 



যীশুর জন্ম এবং বাল্যকাল2

বাক্য মানুলষর রূপ ্ ারণ করলেন এবং আমালের মল্্য বসবাস করলত োগলেন। ক্পতা 
ঈশ্বলরর একমাত্ পুত্ ক্হসালব তাঁর বর মক্হমা, বসই মক্হমা আমরা বেলখক্ি। বসই বাক্য 
অনুগ্রহ ও সলত্য পক্রপূণ্য ক্িলেন। বরাহন তাঁর সম্পলক্য  মানুষলক বেলেন, “ইক্নই ক্তক্ন 
রাঁর সম্বলন্ধ আক্ম বলেক্ি। ‘ক্রক্ন আমার পলর আসলিন, ক্তক্ন আমার বথলক মহান, কারণ 
ক্তক্ন আমার অলনক আলগ বথলকই আলিন।’” 

বসই বাক্য অনুগ্রহ ও সলত্য পূণ্য ক্িলেন। আমরা সকলে তাঁর বথলক অনুগ্রলহর ওপর 
অনুগ্রহ বপলেক্ি। কারণ বমাক্শর মা্্যলম ক্বক্্-ব্যবস্থা বেওো হলেক্িে, ক্কন্তু অনুগ্রহ ও 
সলত্যর পথ রীশু খ্ীলষ্টর মা্্যলম এলসলি। ঈশ্বরলক বকউ কখনও বেলখক্ন; ক্কন্তু একমাত্ 
পুত্, ক্রক্ন ক্পতার কালি থালকন, ক্তক্নই তাঁলক প্রকাশ কলরলিন।1

1.2 বাশতিষ্মদাতা যযািকনর জন্ম সম্পককতি  একটি স্বরতিদূকতর য�াষণা
ক্রহূক্েোর রাজা বহলরালের সমলে সখক্রে নালম একজন রাজক ক্িলেন। ইক্ন ক্িলেন 
অক্বলের েলের রাজকলের একজন। সখক্রের স্তী ইেীশালবৎ ক্িলেন হালরালণর বংশ্র। 
তাঁরা উভলেই ঈশ্বলরর দৃক্ষ্টলত ্াক্ম্যক ক্িলেন। প্রভুর সমস্ত আলেশ ও ক্বক্্-ব্যবস্থা তাঁরা 
ক্নখঁুতভালব পােন করলতন। ইেীশালবৎ বন্ধ্যা হওোর েরুন তাঁলের বকান সন্তান হে ক্ন। 
তাঁলের উভলেরই অলনক বেস হলে ক্গলেক্িে। 

একবার তাঁর েলের রাজকলের ওপর োক্েত্বভার পলডক্িে, তখন সখক্রে রাজক 
ক্হলসলব মক্ন্লর ঈশ্বলরর বসবা করক্িলেন। রাজকলের কার্য প্রণােী অনুরােী তাঁলক ববলি 
বনওো হলেক্িে বরন ক্তক্ন মক্ন্লরর মল্্য ক্গলে প্রভুর সামলন ্ূপ জ্াোলত পালরন। ্ূপ 
জ্াোবার সমে বাইলর অলনক বোক জড হলে প্রাথ্যনা করক্িে। 

এমন সমে প্রভুর এক স্বগ্যদূত সখক্রের সামলন এলস উপক্স্থত হলে ্ূপলবেীর 
ডানক্েলক োঁডালেন। সখক্রে বসই স্বগ্যদূতলক বেলখ েমলক উঠলেন এবং খুব ভে 
বপলেন। ক্কন্তু স্বগ্যদূত তাঁলক বেলেন, “সখক্রে ভে বপও না, কারণ তুক্ম বর প্রাথ্যনা 
কলরি, ঈশ্বর তা শুলনলিন। বতামার স্তী ইেীশালবলতর একটি পুত্ সন্তান হলব, তুক্ম তার 
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নাম রাখলব বরাহন। বস বতামার জীবলন আনন্ ও সুলখর কারণ হলব, তার জলমের েরুণ 
আলরা অলনলক আনক্ন্ত হলব। কারণ প্রভুর দৃক্ষ্টলত বরাহন হলব এক মহান ব্যক্তি। বস 
অবশ্যই দ্াক্ষারস বা বনশার পানীে গ্রহণ করলব না। জলমের সমে বথলকই বরাহন পক্বত্ 
আমিাে পূণ্য হলব। 

“ইস্ালেেীেলের অলনক বোকলকই বস তালের প্রভু ঈশ্বলরর পলথ বফরালব। বরাহন 
এক্েলের আমিাে ও শক্তিলত প্রভুর আলগ েেলব। বস ক্পতালের মন তালের সন্তানলের 
ক্েলক বফরালব, আর অ্াক্ম্যকলের মলনর ভাব বেলে ্ াক্ম্যক বোকলের মলনর ভালবর মলতা 
করলব। প্রভুর জন্য বস এইভালব বোকলের প্রস্তুত করলব।” 

তখন সখক্রে বসই স্বগ্যদূতলক বেলেন, “আক্ম ক্কভালব জানব বর সক্ত্যই এসব হলব? 
কারণ আক্ম বতা বৃদ্ধ হলে বগক্ি, আর আমার স্তীরও অলনক বেস হলে বগলি।” 

এর উতিলর স্বগ্যদূত তাঁলক বেলেন, “আক্ম গাক্রিলেে, ঈশ্বলরর সামলন োঁক্ডলে থাক্ক; 
আর বতামার সলগে কথা বোর জন্য ও বতামালক এই সুখবর বেবার জন্যই আমালক 
পাঠালনা হলেলি। ক্কন্তু বজলন বরলখা! এইসব ঘটনা ঘটা পর্যন্ত তুক্ম ববাবা হলে থাকলব, 
কথা বেলত পারলব না, কারণ তুক্ম আমার কথা ক্বশ্বাস করলে না, ক্কন্তু আমার এইসব 
কথা ক্নরুক্পত সমলেই পূণ্য হলব।” 

এক্েলক বাইলর বোলকরা সখক্রের জন্য অলপক্ষা করক্িে, ক্তক্ন এতক্ষণ পর্যন্ত 
মক্ন্লরর মল্্য ক্ক করলিন একথা বভলব তারা অবাক হক্ছিে। পলর ক্তক্ন রখন ববক্রলে 
এলেন, তখন বোকলের সলগে কথা বেলত পারলেন না, এলত বোলকরা বুেলত পারে 
মক্ন্লরর মল্্য ক্তক্ন ক্নশ্চেই বকান েশ্যন বপলেলিন। ক্তক্ন বোকলের ইশারাে তাঁর 
বতিব্য ববাোলত োগলেন, ক্কন্তু বকানরকম কথা বেলত পারলেন না। এরপর তেক্নক 
বসবাকালর্য্যর বশলষ ক্তক্ন তাঁর বাক্ড ক্ফলর বগলেন। 

এর ক্কিুক্ষণ পলর তাঁর স্তী ইেীশালবৎ গভ্য বতী হলেন; আর পাঁে মাস পর্যন্ত বোক 
সাক্ষালত ববর হলেন না। ক্তক্ন বেলতন, “এখন প্রভুই এইভালব আমাে সাহার্য কলরলিন! 
সমালজ আমার বর েজ্া ক্িে, কৃপা কলর এখন এইভালব ক্তক্ন তা দূর কলর ক্েলেন।”2
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1.3 যীশুর জন্ম সম্পককতি  একটি স্বরতিদূকতর য�াষণা 
ইেীশালবৎ রখন িমালসর গভ্য বতী, তখন ঈশ্বর গাক্রিলেে, স্বগ্যদূতলক গােীলে নাসরৎ 
নগলর এক কুমারীর কালি পাঠালেন। এই কুমারী ক্িলেন বরালষফ নালম এক ব্যক্তির 
বাগেতিা। বরালষফ ক্িলেন রাজা োেূলের বংশ্র, আর বর কুমারীর কালি তাঁলক পাঠালনা 
হলেক্িে তাঁর নাম মক্রেম। গাক্রিলেে মক্রেলমর কালি এলস বেলেন, “বতামার মগেে 
বহাক্! প্রভু বতামার প্রক্ত মুখ তুলে বেলেলিন, ক্তক্ন বতামার সলগে আলিন।” 

এই কথা শুলন মক্রেম খুবই ক্বেক্েত ও অবাক হলে ভাবলত োগলেন, “এ বকমন 
শুলভছিা?” 

স্বগ্যদূত তাঁলক বেলেন, “মক্রেম তুক্ম ভে বপও না, কারণ ঈশ্বর বতামার ওপর সন্তুষ্ট 
হলেলিন। বশান! তুক্ম গভ্য বতী হলব আর বতামার এক পুত্ সন্তান হলব। তুক্ম তাঁর নাম 
রাখলব রীশু। ক্তক্ন হলবন মহান, তাঁলক পরলমশ্বলরর পুত্ বো হলব, আর প্রভু ঈশ্বর তাঁর 
ক্পতৃপুরুষ রাজা োেূলের ক্সংহাসন তাঁলক বেলবন। ক্তক্ন রালকালবর বংলশর বোকলের 
ওপলর ক্েরকাে রাজত্ব করলবন, তাঁর রাজলত্বর কখনও বশষ হলব না।” 

তখন মক্রেম স্বগ্যদূতলক বেলেন, “বকমন কলর সভেব? কারণ আক্ম বতা কুমারী!” 
এর উতিলর স্বগ্যদূত বেলেন, “পক্বত্ আমিা বতামার ওপর অক্্ষ্ঠান করলবন আর 

পরলমশ্বলরর শক্তি বতামালক আবৃত করলব; তাই বর পক্বত্ ক্শশুটি জমেগ্রহণ করলব তাঁলক 
ঈশ্বলরর পুত্ বো হলব। আর বশান, বতামার আমিীো ইেীশালবৎ রক্েও এখন অলনক বৃদ্ধা তবু 
বস গলভ্য  পুত্সন্তান ্ ারণ করলি। এই স্তীলোলকর ক্বষলে বোলক বেত বর তার বকান সন্তান 
হলব না, ক্কন্তু বস এখন িমালসর গভ্য বতী। কারণ ঈশ্বলরর পলক্ষ বকান ক্কিুই অসা্্য নে!” 

মক্রেম বেলেন, “আক্ম প্রভুর োসী। আপক্ন রা বলেলিন আমার জীবলন তাই বহাক্!” 
এরপর স্বগ্যদূত মক্রেলমর কাি বথলক েলে বগলেন।3

1.4 ইলীিাকবকতর সকগে মশরয়কমর সাক্াৎ
তখন মক্রেম উলঠ তাডাতাক্ড কলর ক্রহূোর পাব্যত্য অঞ্চলের একটি নগলর বগলেন। 
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বসখালন সখক্রের বাক্ডলত ক্গলে ইেীশালবতলক অক্ভবােন জানালেন। ইেীশালবৎ রখন 
মক্রেলমর বসই অক্ভবােন শুনলেন, তখনই তাঁর গলভ্য র সন্তানটি আনলন্ বনলে উঠে; 
আর ইেীশালবৎ পক্বত্ আমিালত পূণ্য হলেন। 

এরপর ক্তক্ন খুব বজালর বজালর বেলত োগলেন, “সমস্ত স্তীলোলকর মল্্য তুক্ম ্ন্যা, 
আর বতামার গলভ্য  বর সন্তান আলিন ক্তক্ন ্ন্য। ক্কন্তু আমার প্রভুর মা বর আমার কালি 
এলসলিন, এমন বসৌভাগ্য আমার ক্ক কলর হে? কারণ বর মুহূলত্য  বতামার কন্ঠস্বর আক্ম 
শুনোম, আমার গলভ্য র ক্শশুটি তখনই নলড উঠে। আর তুক্ম ্ন্যা, কারণ তুক্ম ক্বশ্বাস 
কলরি বর প্রভু বতামাে রা বলেলিন তা পূণ্য হলব।”4

1.5 মশরয়কমর ঈশ্বর স্তুশত 
তখন মক্রেম বেলেন,  

“আমার আমিা প্রভুর প্রশংসা করলি, 
আর আমার আমিা আমার ত্াণকত্য া ঈশ্বরলক বপলে আনক্ন্ত। 

কারণ তাঁর এই তুছি োসীর ক্েলক 
ক্তক্ন মুখ তুলে বেলেলিন। 

হ্যাঁ, এখন বথলক সকলেই 
আমালক ্ন্যা বেলব। 

কারণ বসই একমাত্ সব্যশক্তিমান ঈশ্বর আমার জীবলন কত না মহৎ কাজ কলরলিন। 
পক্বত্ তাঁর নাম। 

আর রাঁরা বংশানুক্রলম তাঁর উপাসনা কলর 
ক্তক্ন তালের েো কলরন। 

তাঁর বাহুর বর পরাক্রম, তা ক্তক্ন বেক্খলেলিন। 
রালের মন অহঙ্ার ও েভেপূণ্য ক্েন্তাে ভরা, তালের ক্তক্ন ক্িন্নক্ভন্ন কলর বেন। 
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ক্তক্নই শাসকলের ক্সংহাসনেু্যত কলরন, 
রারা নতনম্র তালের উন্নত কলরন। 

কু্ষ্াত্য লক ক্তক্ন উতিম দ্ব্য ক্েলে তৃপ্ত কলরন; 
আর ক্বতিবানলক ক্নঃস্ব কলর ক্বোে কলরন। 

ক্তক্ন তাঁর োস ইস্ালেেলক সাহার্য করলত এলসলিন। 
বরমন ক্তক্ন আমালের পূব্যপুরুষলের প্রক্তশ্রুক্ত ক্েলেক্িলেন,  

ক্তক্ন বতমনই করলবন। 
অরিাহাম ও তাঁর বংলশর বোকলের ক্েরকাে  

েো করার কথা ক্তক্ন মলন বরলখলিন।”5

1.6 বাশতিষ্মদাতা যযািকনর জন্ম
ইেীশালবলতর প্রসলবর সমে হলে ক্তক্ন একটি পুত্ সন্তান প্রসব করলেন। তাঁর প্রক্তলবশী 
ও আমিীেস্বজনরা রখন শুনে বর প্রভু তাঁর প্রক্ত ক্ক মহা েো কলরলিন, তখন তারা তাঁর 
আনলন্ আনক্ন্ত হে। 

ক্শশুটি রখন আট ক্েলনর, বসই সমে তাঁরা ক্শশুটিলক ক্নলে সুন্নত করালত এলেন। সবাই 
ক্শশুটির বাবার নাম অনুসালর ক্শশুর নাম সখক্রে রাখার কথা ক্েন্তা করক্িলেন। ক্কন্তু তার 
মা বলে উঠলেন, “না! ওর নাম হলব বরাহন।” 

তখন তাঁরা ইেীশালবতলক বেলেন, “আপনার আমিীেস্বজনলের মল্্য বতা কারও ঐ 
নাম বনই!” এরপর তারা ইশারা কলর বিলেটির বাবার কালি জানলত োইলেন ক্তক্ন ক্ক 
নাম ক্েলত োন। 

সখক্রে ইশারা কলর বেখার ফেক বেলে ক্নলেন ও তালত ক্েখলেন, “ওর নাম বরাহন।” 
এলত তাঁরা সকলে আশ্চর্য হলে বগলেন, তখনই সখক্রের ক্জলভর জডতা েলে বগে ও 
মুখ খুলে বগে, আর ক্তক্ন ঈশ্বলরর প্রশংসা করলত োগলেন। আশপালশর সকলে এলত 
খুব ভে বপলে বগে, ক্রহূক্েোর পাব্যত্য অঞ্চলের বোকরা সকলে এক্বষলে বোবক্ে করলত 
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োগে। রারা এসব কথা শুনে তারা সকলেই আশ্চর্য হলে বেলত োগে, “ভক্বষ্যলত এই 
বিলেটি ক্ক হলব? কারণ প্রভুর শক্তি এর সলগে আলি।”6

1.7 সখশরয়র ঈশ্বর স্তুশত 
পলর বিলেটির বাবা সখক্রে পক্বত্ আমিাে পূণ্য হলে ভাববাণী বেলত োগলেন: 

“ইস্ালেলের প্রভু ঈশ্বলরর প্রশংসা বহাক্, 
কারণ ক্তক্ন তাঁর ক্নলজর বোকলের সাহার্য করলত ও তালের মুতি করলত এলসলিন। 

আমালের জন্য ক্তক্ন তাঁর োস োেূলের বংলশ 
একজন মহাশক্তিসম্পন্ন ত্াণকত্য ালক ক্েলেলিন। 

এ ক্বষলে তাঁর পক্বত্ ভাববােীলের মা্্যলম 
ক্তক্ন বহুপূলব্যই প্রক্তশ্রুক্ত ক্েলেক্িলেন। 

শত্রুলের হাত বথলক ও রাঁরা আমালের ঘৃণা কলর 
তালের কবে বথলক উদ্ধার করার প্রক্তশ্রুক্ত। 

ক্তক্ন বলেক্িলেন, আমালের ক্পতৃপুরুষলের প্রক্ত েো করলবন 
এবং ক্তক্ন বসই প্রক্তশ্রুক্ত স্মরলণ বরলখলিন। 

এ বসই প্রক্তশ্রুক্ত রা ক্তক্ন আমালের ক্পতৃপুরুষ অরিাহালমর কালি কলরক্িলেন। 
শত্রুলের হাত বথলক আমালের উদ্ধার করার প্রক্তশ্রুক্ত 

বরন আমরা ক্নভ্য লে তাঁর বসবা করলত পাক্র: 
আর আমালের জীবলনর বশষ ক্েন পর্যন্ত তাঁর দৃক্ষ্টলত পক্বত্ ও ্াক্ম্যক বথলক 

তাঁর বসবা কলর বরলত পাক্র। 

“এখন বহ বােক, লতামালক বো হলব পরলমশ্বলরর ভাববােী; 
কারণ তুক্ম প্রভুর পথ প্রস্তুত করবার জন্য তাঁর আলগ আলগ েেলব। 
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তুক্ম তাঁর বোকলের বেলব, ঈশ্বলরর েোে 
বতামরা পালপর ক্ষমা দ্বারা উদ্ধার পালব। 

কারণ আমালের ঈশ্বলরর েো ও করুণার উদ্ধ্য  বথলক 
এক নতুন ক্েলনর বভালরর আলো আমালের ওপর েলর পডলব। 

রাঁরা অন্ধকার ও মৃতু্যর িাোে বলস আলি তালের ওপর বসই আলো এলস পডলব; 
আর তা আমালের শাক্ন্তর পলথ পক্রোক্েত করলব।” 

বসই ক্শশু বরাহন বড হলে উঠলত োগলেন, আর ক্েন ক্েন আমিাে শক্তিশােী হলে 
উঠলত থাকলেন। ইস্ালেেীেলের কালি প্রকালশ্য ববক্রলে আসার আলগ পর্যন্ত ক্তক্ন 
ক্নজ্য ন স্থানগুক্েলত জীবনরাপন করক্িলেন।7

1.8 যীশুর জন্ম 
বসই সমে আগস্ত তকসর হুকুম জাক্র করলেন বর, বরাম সাম্রালজ্যর সব জােগাে বোক 
গণনা করা হলব। এটাই হে সুক্রোর রাজ্যপাে কুরীক্ণলের সমলে প্রথম আেমশুমাক্র। আর 
প্রলত্যলক ক্নলজর ক্নলজর শহলর নাম বেখাবার জন্য বগে। 

বরালষফ ক্িলেন রাজা োেূলের বংশ্র, তাই ক্তক্ন গােীে প্রলেলশর নাসরৎ বথলক 
রাজা োেূলের বাসভূক্ম তবৎলেহলম বগলেন। বরালষফ তাঁর বাগ্দতিা স্তী মক্রেমলক সলগে 
ক্নলে নাম বেখালত েেলেন। এই সমে মক্রেম ক্িলেন অন্তঃসত্তা। তাঁরা রখন বসখালন 
ক্িলেন, তখন মক্রেলমর প্রসব ববেনা উঠে। আর মক্রেম তাঁর প্রথম সন্তান প্রসব করলেন। 
ক্তক্ন সলে্যাজাত বসই ক্শশুলক কাপলডর টুকলরা ক্েলে জক্ডলে একটি জাবনা খাবার পালত্ 
শুইলে রাখলেন, কারণ ঐ নগলরর অক্তক্থশাোে তাঁলের জন্য জােগা ক্িে না।8

1.9 যমষপালককদর যীশুর সম্বকধে অবরত িওয়া
বসখালন গ্রালমর বাইলর বমষপােলকরা রালত মালঠ তালের বমষপাে পাহারা ক্েক্ছিে। এমন 
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সমে প্রভুর এক স্বগ্যদূত তালের সামলন উপক্স্থত হলে প্রভুর মক্হমা োরক্েলক উজ্জ্বে হলে 
বেখা ক্েে। এই বেলখ বমষপােকরা খুব ভে বপলে বগে। বসই স্বগ্যদূত তালের বেলেন, 

“ভে বনই, বেখ আক্ম বতামালের কালি এক আনলন্র সংবাে ক্নলে এলসক্ি। এই সংবাে 
সকলের জন্য মহা আনলন্র হলব। কারণ রাজা োেূলের নগলর আজ বতামালের জন্য 
একজন ত্াণকত্য ার জমে হলেলি। ক্তক্ন খ্ীষ্ট প্রভু। আর বতামালের জন্য এই ক্েহ্ন রইে, 
বতামরা বেখলব একটি ক্শশুলক কাপলড জক্ডলে একটা জাবনা খাবার পালত্ শুইলে রাখা 
হলেলি।” 

বসই সমে হঠাৎ স্বগশীে বাক্হনীর এক ক্বরাট েে ঐ স্বগ্যদূতলের সলগে বরাগ ক্েলে 
ঈশ্বলরর প্রশংসা করলত করলত বেলেন,

“স্বলগ্য ঈশ্বলরর মক্হমা, 
পৃক্থবীলত তাঁর প্রীক্তর পাত্ মনুষ্যলের মল্্য শাক্ন্ত।”

স্বগ্যদূতরা তালের কাি বথলক স্বলগ্য ক্ফলর বগলে বমষপােকরা পরস্পর বোবক্ে করলত 
োগে, “েে, আমরা তবৎলেহলম রাই, প্রভু আমালের বর ঘটনার কথা জানালেন বসখালন 
ক্গলে তা বেক্খ।” 

তারা বসখালন িুলট বগলে মক্রেম, বরালষফ এবং বসই ক্শশুটিলক একটি জাবনা খাবার 
পালত্ বশাওো অবস্থাে বেখে। বমষপােলকরা ক্শশুটিলক বেখলত বপলে, বসই ক্শশুটির 
ক্বষলে তালের রা বো হলেক্িে বসকথা সকেলক জানাে। বমষপােকলের মুলখ ঐ কথা রারা 
শুনে তারা সকলে আশ্চর্য হলে বগে। ক্কন্তু মক্রেম এই কথা মলনর মল্্য বগঁলথ ক্নলে সব 
সমে এক্বষলে ক্েন্তা করলত োগলেন। এরপর বমষপােকরা তালের কালি রা বো হলেক্িে 
বসই অনুসালর সব ক্কিু বেলখ ও শুলন ঈশ্বলরর প্রশংসা করলত করলত ঘলর ক্ফলর বগে। 

এর আট ক্েন পলর সুন্নত করার সমলে ক্শশুটির নাম রাখা হে রীশু। মাতৃগলভ্য  আসার 
আলগই স্বগ্যদূত তাঁর এই নাম বরলখক্িলেন।9
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1.10  যীশুকক মশদিকর আনয়ন উৎসরতি
বমাক্শর ক্বক্্-ব্যবস্থা অনুসালর শুক্েকরণ অনুষ্ঠালনর সমে হলে তাঁরা রীশুলক বজরুশালেলম 
ক্নলে বগলেন, বরন বসখালন প্রভুর সামলন তাঁলক উৎসগ্য করলত পালরন। কারণ প্রভুর 
ক্বক্্-ব্যবস্থাে বেখা আলি, “স্তীলোলকর প্রথম সন্তানটি রক্ে পুত্ হে, তলব তালক ‘প্রভুর 
উলদেলশ্য উৎসগ্য করলত হলব,’” আর প্রভুর ক্বক্্-ব্যবস্থা অনুসালর, “এক বজাডা ঘুঘু 
অথবা দুটি পােরার বাচ্া উৎসগ্য করলত হলব।” সুতরাং বরালষফ এবং মক্রেম বসইমত 
কাজ করবার জন্য বজরুশালেলম বগলেন। 

বজরুশালেলম বসই সমে ক্শক্মলোন নালম একজন ্াক্ম্যক ও ঈশ্বরভতি বোক 
বাস করলতন। ক্তক্ন ইস্ালেলের মুক্তির অলপক্ষাে ক্িলেন। পক্বত্ আমিা তাঁর ওপর 
অক্্ষ্ঠান করক্িলেন। পক্বত্ আমিার মা্্যলম তাঁর কালি একথা প্রকাশ করা হলেক্িে বর 
প্রভু খ্ীষ্টলক না বেখা পর্যন্ত তাঁর মৃতু্য হলব না। পক্বত্ আমিার বপ্ররণাে ক্তক্ন বসক্েন 
মক্ন্লর এলসক্িলেন। রীশুর বাবা-মা বমাক্শর ক্বক্্-ব্যবস্থা পােন করলত রীশুলক ক্নলে 
বসখালন এলেন। তখন ক্শক্মলোন রীশুলক বকালে তুলে ক্নলে ঈশ্বরলক ্ন্যবাে ক্েলে 
বেলেন,

“বহ প্রভু, লতামার প্রক্তশ্রুক্ত অনুসালর তুক্ম বতামার োসলক শাক্ন্তলত ক্বোে োও। 
কারণ আক্ম ক্নলজর বোলখ বতামার পক্রত্াণ বেলখক্ি। 

বর পক্রত্াণ তুক্ম সকে বোলকর সাক্ষালত প্রস্তুত কলরি। 
ক্তক্ন অইহুেীলের অন্তর আলোক্কত করার জন্য আলো; 

আর ক্তক্নই বতামার প্রজা ইস্ালেলের জন্য সম্ান আনলবন।”

তাঁর ক্বষলে রা বো হে তা শুলন বরালষফ ও মক্রেম আশ্চর্য হলে বগলেন। এরপর 
ক্শক্মলোন তাঁলের আশীব্যাে কলর রীশুর মা মক্রেমলক বেলেন, “ইক্ন হলবন ইস্ালেলের 
মল্্য বহু বোলকর পতন ও উত্ালনর কারণ। ঈশ্বর হলত আগত এমন ক্েহ্ন রা বহু বোকই 
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অগ্রাহ্য করলব। এলত বহু বোলকর হৃেলের বগাপন ক্েন্তা প্রকাশ হলে পডলব। রা রা ঘটলব 
তালত বতামার হৃেে ক্বেীণ্য হলব।” 

বসখালন হান্না নালম একজন ভাববাক্েনী ক্িলেন। ক্তক্ন আলশর বগাষ্ঠীর পনুলেলের 
কন্যা। তাঁর অলনক বেস হলেক্িে। ক্ববালহর পর সাত বির ক্তক্ন স্বামীর ঘর কলরন, তারপর 
েুরাক্শ বির বেস পর্যন্ত ক্তক্ন তব্ব্য জীবনরাপন কলরক্িলেন। মক্ন্র বিলড ক্তক্ন বকাথাও 
বরলতন না; উপবাস ও প্রাথ্যনাসহ বসখালন ক্েন-রাত ঈশ্বলরর উপাসনা করলতন। 

ঠিক বসই মুহূলত্য  ক্তক্ন তাঁলের ক্েলক এক্গলে এলস ঈশ্বরলক ্ন্যবাে ক্েলত আরভে 
করলেন; আর রারা বজরুশালেলমর মুক্তির অলপক্ষাে ক্িে তালের সকলের কালি বসই 
ক্শশুটির ক্বষে বেলত োগলেন।10

1.11 পশডিতকদর যীশুকক যদখকত আসা
বহলরাে রখন রাজা ক্িলেন, বসই সমে ক্রহূক্েোর তবৎলেহলম রীশুর জমে হে। বসই সমে 
প্রাে্য বথলক কলেকজন পক্ডিত বজরুশালেলম এলস রীশুর বখাঁজ করলত োগলেন। তাঁরা 
এলস ক্জলজ্ঞস করলেন, “ইহুেীলের বর নতুন রাজা জলমেলিন ক্তক্ন বকাথাে? কারণ পূব্য 
ক্েলক আকালশ আমরা তাঁর তারা বেলখ তাঁলক প্রণাম জানালত এলসক্ি।” 

রাজা যিকরাদ একথা শুকন খুব শবচশলত িকলন এবং তাঁর সকগে যজরুিাকলকমর সব যলাক শবচশলত িল। তখন শতশন ইহুদীকদর মক্্য যাঁরা প্র্ান যাজক ও ব্যবস্ার শিক্ক শিকলন, তাঁকদর যেকক শজকঞেস করকলন, “মিীি (খ্ীষ্ট) যকাথায় জন্মগ্রিণ করকবন?” তাঁরা যিকরাদকক বলকলন, “শযিূশদয়া প্রকদকির ববৎকলিকম, কারণ ভাববাদী যসরকমই শলকখ যরকিন: 

‘আর তুক্ম ক্রহূো প্রলেলশর তবৎলেহম, 
তুক্ম ক্রহূোর শাসনকত্য ালের বোলখ বকান অংলশ নগন্য নও, 

কারণ বতামার ম্্য বথলক একজন শাসনকত্য া উঠলবন 
ক্রক্ন আমার প্রজা ইস্ালেেলক েরালবন।’” 

তখন বহলরাে বসই পক্ডিতলের সলগে একালন্ত বেখা করার জন্য তাঁলের বডলক 
পাঠালেন। ক্তক্ন তাঁলের কাি বথলক বজলন ক্নলেন ঠিক বকান সমে তারাটা বেখা 
ক্গলেক্িে। এরপর বহলরাে তালের তবৎলেহলম পাঠিলে ক্েলেন আর বেলেন, “বেখ, 
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বতামরা বসখালন ক্গলে ভাে কলর বসই ক্শশুর বখাঁজ কর; আর বখাঁজ বপলে, আমালক 
জাক্নলে বরও, বরন আক্মও বসখালন ক্গলে তাঁলক প্রণাম করলত পাক্র।” 

তাঁরা রাজার কথা শুলন রওনা ক্েলেন। তাঁরা পূব্য ক্েলক আকালশ বর তারাটা উঠলত 
বেলখক্িলেন, বসটা তাঁলের আলগ আলগ েেে এবং ক্শশুটি বরখালন ক্িলেন তার ওপলর 
থামে। তাঁরা বসই তারাটি বেলখ আনলন্ আমিহারা হলেন। 

পলর বসই ঘলরর মল্্য ঢুলক ক্শশুটি ও তাঁর মা মক্রেমলক বেখলত বপলে তাঁরা মাথা 
নত কলর তাঁলক প্রণাম করলেন ও তাঁর উপাসনা করলেন। তারপর তাঁলের উপহার সামগ্রী 
খুলে ববর কলর তাঁলক বসানা, সুগক্ন্ধ গুগু্ে ও সুগক্ন্ধ ক্নর্যাস উপহার ক্েলেন। এরপর ঈশ্বর 
স্বলনে তাঁলের সাব্ান কলর ক্েলেন বরন তাঁরা বহলরালের কালি ক্ফলর না রান, তাই তাঁরা 
অন্য পলথ ক্নলজলের বেলশ ক্ফলর বগলেন।11

1.12 যীশুকক শনকয় শপতামাতার শমিকর পলায়ন 
তাঁরা েলে রাবার পর প্রভুর এক দূত স্বলনে বরালষফলক বেখা ক্েলে বেলেন, “ওলঠা! 
ক্শশুটি ও তাঁর মালক ক্নলে ক্মশলর পাক্েলে রাও। রতক্েন না আক্ম বতামালের বক্ে, বতামরা 
বসখালনই বথলকা, কারণ এই ক্শশুটিলক বমলর বফোর জন্য বহলরাে এর বখাঁজ করলব।” 

তখন বরালষফ উলঠ বসই ক্শশু ও তাঁর মালক ক্নলে রালত ক্মশলর রওনা হলেন। 
আর বহলরালের মৃতু্য না হওো পর্যন্ত বসখালন থাকলেন। এরূপ ঘটে রালত ভাববােীর 
মা্্যলম প্রভুর কথা সফে হে; প্রভু বেলেন, “আক্ম ক্মশর বথলক আমার পুত্লক বডলক 
আনোম।”12

1.13 যিকরাদ কত্তি ক ববৎকলকিকমর শিশুপুত্রকদর িত্যা 
বহলরাে রখন বেখলেন বর বসই পক্ডিতরা তাঁলক ববাকা বাক্নলেলি, তখন ক্তক্ন প্রেডি কু্রদ্ধ 
হলেন। ক্তক্ন বসই পক্ডিতলের কাি বথলক বর সমলের কথা বজলনক্িলেন, বসই ক্হসাব 
মলতা দু’বির ও তার কম বেলসর রত বিলে তবৎলেহম ও তার আলশপালশর অঞ্চলে 
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ক্িে, সকেলক হত্যা করার হুকুম ক্েলেন। এর ফলে ভাববােী ক্ররক্মের মা্্যলম ঈশ্বর বর 
কথা বলেক্িলেন তা পূণ্য হে:

“রামাে একটা শব্ বশানা বগে, 
কান্নার বরাে ও তীরি হাহাকার, 

রালহে তাঁর সন্তানলের জন্য কাঁেলিন। 
ক্তক্ন ক্কিুলতই শান্ত হলত োইলিন না, কারণ তারা বকউ আর ববঁলে বনই।”13

1.14 যীশুর পশরবাকরর শমিকর প্রত্যাবততি ন 
বহলরাে মারা রাবার পর প্রভুর এক দূত ক্মশলর বরালষফলক স্বলনে বেখা ক্েলে বেলেন, 

“ওলঠা! এই ক্শশু ও তাঁর মালক সলগে ক্নলে ইস্ালেে বেলশ ক্ফলর রাও, কারণ রাঁরা এই 
বিলের প্রাণ নালশর বেষ্টা কলরক্িে তারা সকলে মারা বগলি।” 

তখন বরালষফ উলঠ বসই ক্শশু ও তাঁর মালক ক্নলে ইস্ালেে বেলশ বগলেন। ক্কন্তু 
বরালষফ রখন শুনলেন বর বহলরালের জােগাে তাঁর পুত্ আক্খ্যোে ক্রহূক্েোর রাজা 
হলেলি, তখন ক্তক্ন বসখালন ক্ফলর বরলত ভে বপলেন। পলর আর এক স্বলনে তাঁলক 
সাব্ান কলর বেওো হে, তখন ক্তক্ন গােীলে ক্ফলর নাসরৎ নগলর বসবাস করলত 
োগলেন। এই রকম ঘটে বরন ভাববােীর মা্্যলম ঈশ্বর রা বলেক্িলেন তা পূণ্য হে: ক্তক্ন 
নাসরতীে বলে আখ্যাত হলেন।14

ক্শশুটি ক্রলম ক্রলম ববলড উঠলত োগলেন ও বক্েষ্ঠ হলে উঠলেন। ক্তক্ন জ্ঞালন পূণ্য 
হলত থাকলেন, তাঁর ওপলর ঈশ্বলরর আশীব্যাে ক্িে।15

1.15 মশদিকর বালক যীশু 
ক্নস্তারপব্য পােলনর জন্য তাঁর মা-বাবা প্রক্ত বির বজরুশালেলম বরলতন। রীশুর বেস 
রখন বালরা বির, তখন তাঁরা রথারীক্ত বসই পলব্য বরাগ ক্েলত বগলেন। পলব্যর বশলষ তাঁরা 
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রখন বাক্ড ক্ফরক্িলেন, তখন বােক রীশু বজরুশালেলমই রলে বগলেন, এক্বষলে তাঁর 
মা-বাবা ক্কিুই জানলত পারলেন না। তাঁরা মলন করলেন বর ক্তক্ন েলের সলগেই আলিন। 
তাঁরা এক ক্েলনর পথ েোর পর আমিীে-স্বজন ও বনু্ধ-বান্ধবলের মল্্য তাঁর বখাঁজ করলত 
োগলেন। ক্কন্তু তাঁলক না বপলে তাঁরা রীশুর বখাঁজ করলত করলত আবার বজরুশালেলম 
ক্ফলর বগলেন। 

বশষ পর্যন্ত ক্তন ক্েন পলর মক্ন্র েত্বলর তাঁর বেখা বপলেন। বসখালন ক্তক্ন ্ম্য 
ক্শক্ষকলের সালথ বলস তাঁলের কথা শুনক্িলেন ও তাঁলের নানা প্রশ্ন ক্জজ্ঞাসা করক্িলেন। 
রাঁরা তাঁর কথা শুনক্িলেন তাঁরা সকলে রীশুর বুক্দ্ধ আর প্রলশ্নর সঠিক উতির বেওো বেলখ 
অবাক হলে বগলেন। রীশুর মা-বাবা তাঁলক বসখালন বেলখ আশ্চর্য হলে বগলেন। তাঁর মা 
তাঁলক বেলেন, “বািা, তুক্ম আমালের সলগে বকন এমন করলে? বতামার বাবা ও আক্ম 
ভীষণ ব্যাকুে হলে বতামার বখাঁজ কলর ববডাক্ছি।” 

রীশু তখন তাঁলের বেলেন, “বতামরা বকন আমার বখাঁজ করক্িলে? বতামরা ক্ক 
জানলত না বর বরখালন আমার ক্পতার কাজ, বসখালনই আমালক থাকলত হলব?” ক্কন্তু 
ক্তক্ন তাঁলের রা বেলেন তার অথ্য তাঁরা বুেলত পারলেন না। 

এরপর ক্তক্ন তাঁলের সলগে নাসরলত ক্ফলর বগলেন, আর তাঁলের বা্্য হলে রইলেন। 
তাঁর মা এসব কথা মলনর মালে বগঁলথ রাখলেন। এইভালব রীশু বেলস ও জ্ঞালন বড হলে 
উঠলেন, আর ঈশ্বর ও মানুলষর ভােবাসা োভ করলেন।16



2 যীশুর জনসা্ারকণ্য জীবকনর শুরু

2.1 বাশতিষ্মদাতা যযািকনর পথ প্রস্তুশত করন
ক্তক্বক্রে তকসলরর রাজলত্বর পলনর বিলরর মাথাে

ক্রহূক্েোর রাজ্যপাে ক্িলেন পন্তীে পীোত। 
বসই সমে বহলরাে ক্িলেন গােীলের শাসনকত্য া 

এবং তাঁর ভাই ক্ফক্েপ ক্িলেন ক্রতুক্রো ও ত্ালখানীক্তোর শাসনকত্য া, 
েুষাক্ণে ক্িলেন অক্বেীনীর শাসনকত্য া।

হানন ও কাোফা ক্িলেন ইহুেীলের মহারাজক। বসই সমে প্রান্তলরর মল্্য সখক্রের পুত্ 
বরাহলনর কালি ঈশ্বলরর আলেশ এে। আর ক্তক্ন রে্য লনর োরপালশ সমস্ত জােগাে ক্গলে 
প্রোর করলত োগলেন বরন বোলক পালপর ক্ষমা োলভর জন্য মন বফরাে ও বাক্প্তস্ম 
বনে। ভাববােী ক্রশাইের পুস্তলক বরমন বেখা আলি:

“প্রান্তলরর মল্্য একজলনর কন্ঠস্বর বডলক বডলক বেলি, 
‘প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর। 

তাঁর জন্য েোর পথ বসাজা কর। 
সমস্ত উপত্যকা ভরাট কর, 

প্রক্তটি পব্যত ও উপপব্যত সমান করলত হলব। 
আঁকা-বাঁকা পথ বসাজা করলত হলব 
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এবং এবলডা-লখবলডা পথ সমান করলত হলব। 
তালত সকে বোলক ঈশ্বলরর পক্রত্াণ বেখলত পালব।’”17

বরাহন উলটর বোলমর ততরী বপাশাক পরলতন, বকামলর োমডার ববল্ট বাঁ্লতন। পগেপাে 
ও বনম্ু ক্িে তাঁর খাে্য। বজরুশালেম, সমগ্র ক্রহূক্েো ও রে্য লনর আশপালশর অঞ্চলের 
বোলকরা প্রান্তলর তাঁর কালি আসলত োগে। তারা এলস ক্নলজলের পাপ স্বীকার করত আর 
ক্তক্ন তালের রে্য ন নেীলত বাপ্তাইজ করলতন। 

বরাহন রখন বেখলেন বর অলনক ফরীশী ও সদূেকী তাঁর কালি বাক্প্তলস্মর জন্য 
আসলি, তখন ক্তক্ন তালের বেলেন, “বতামরা সালপর বাচ্ারা! ঈশ্বলরর আসন্ন বক্রা্ 
বথলক ক্নষৃ্ক্ত পাবার জন্য বক বতামালের বেতনা ক্েে? বতামরা কালজ বেখাও, রালত 
ববাো রাে বর বতামরা সক্ত্যই মন ক্ফক্রলেি। আর ক্নলজরা মলন মলন একথা ক্েন্তা কলর 
গব্য কলরা না বর, ‘আমালের ক্পতৃপুরুষ অরিাহাম।’ আক্ম বতামালের বেক্ি, ঈশ্বর এই 
পাথরগুক্েলকও অরিাহালমর সন্তালন পক্রণত করলত পালরন। প্রক্তটি গালির বগাডালত 
কুডুে োগালনাই আলি। আর বর গালি ভাে ফে ্লর না, তা বকলট আগুলন বফলে 
বেওো হলব।”18

তখন বোকরা তাঁলক ক্জলজ্ঞস করে, “তাহলে আমালের ক্ক করলত হলব?” 
এর উতিলর ক্তক্ন তালের বেলেন, “রক্ে কালরা দুলটা জামা থালক, তলব রার বনই তালক 

বরন তার বথলক একটি জামা বেে; আর রার খাবার আলি, বসও অলন্যর সলগে বসইরকম 
বরন ভাগ কলর বনে।” 

কলেকজন কর আোেকারীও বাপ্তাইজ হবার জন্য এে। তারা তাঁলক বেে, “গুরু, 
আমরা ক্ক করব?” 

তখন ক্তক্ন তালের বেলেন, “রতটা কর আোে করার কথা তার বেলে ববশী আোে 
বকালরা না।” 

কলেকজন তসক্নকও তাঁলক ক্জলজ্ঞস করে, “আমালের ক্ক হলব? আমরা ক্ক করব?” 
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ক্তক্ন তালের বেলেন, “কালরা কাি বথলক বজার কলর বকান অথ্য ক্নও না। কালরা প্রক্ত 
ক্মথ্যা বোষালরাপ কলরা না। বতামালের রা ববতন তালতই সন্তুষ্ট বথলকা।” 

বোকরা মলন মলন আশা কলরক্িে, “বরাহনই হেলতা তালের বসই প্রত্যাক্শত খ্ীষ্ট।” 
তালের এই রকম ক্েন্তার জবালব বরাহন বেলেন, “আক্ম বতামালের জলে বাপ্তাইজ 

কক্র, ক্কন্তু আমার বথলক আলরা শক্তিশােী একজন আসলিন, আক্ম তাঁর জুলতার ক্ফলত 
বখােবার বরাগ্য নই। ক্তক্নই বতামালের পক্বত্ আমিাে ও আগুলন বাপ্তাইজ করলবন। 
কুলোর বাতাস ক্েলে খামার পক্রষ্ার করার জন্য কুলো তাঁর হালতই আলি, তা ক্েলে 
ক্তক্ন সব শস্য জলডা কলর তাঁর বগাোে তুেলবন আর অক্নব্যাণ আগুলন তূষ পুক্ডলে 
বেলবন।” আলরা ক্বক্ভন্ন উপলেলশর মা্্যলম বোকলের উৎসাক্হত কলর বরাহন তালের 
কালি সুসমাোর প্রোর করলতন।19

2.2 যীশুর বাশতিষ্ম গ্রিণ 
বসই সমে রীশু গােীে বথলক রে্য ন নেীর ্ালর এলেন। ক্তক্ন বরাহলনর কালি বাক্প্তলস্মর 
জন্য এক্গলে বগলেন। ক্কন্তু বরাহন তাঁলক বা্া ক্েলত বেষ্টা করলেন। বরাহন বেলেন, 

“আমারই বরং আপনার কালি বাপ্তাইজ হওো উক্েত। আর আপক্ন ক্ক না আমার কালি 
এলসলিন?” 

এর উতিলর রীশু তাঁলক বেলেন, “এখন এরকমই হলত োও, কারণ ঈশ্বলরর ইছিা 
এইভালবই আমালের পূণ্য করা উক্েত।” তখন বরাহন রীশুলক বাপ্তাইজ করলত রাজী 
হলেন। 

রীশু বাপ্তাইক্জত হলে জে বথলক উলঠ আসার সলগে সলগে তাঁর সামলন আকাশ খুলে 
বগে, আর ক্তক্ন বেখলেন ঈশ্বলরর আমিা কলপালতর মলতা বনলম তাঁর ওপলর আসলিন। 
স্বগ্য বথলক একটি স্বর বশানা বগে, বসই স্বর বেে, “এই আমার ক্প্রে পুত্, এর প্রক্ত আক্ম 
অত্যন্ত প্রীত।”20

প্রাে ক্ত্শ বির বেলস রীশু তাঁর কাজ শুরু কলরন।21
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2.3 যীশুর পরীক্া 
এরপর ক্েোবে বরন রীশুলক পরীক্ষা করলত পালর তাই আমিা রীশুলক প্রান্তলর ক্নলে 
বগলেন। একটানা েক্লিশ ক্েন ও েক্লিশ রাত বসখালন উলপাস কলর কাটালনার পর রীশু 
কু্ষক্্ত হলেন। তখন বসই পরীক্ষক ক্েোবে তাঁর কালি এলস বেে, “তুক্ম রক্ে ঈশ্বলরর 
পুত্ হও, তলব এই পাথরগুক্েলক রুটিলত পক্রণত হলত বে।” 

ক্কন্তু রীশু এর উতিলর বেলেন: “শালস্ত একথা বেখা আলি, 

‘মানুষ বকবে রুটিলত বাঁলে না, 
ক্কন্তু ঈশ্বলরর মুলখর প্রলত্যকটি বালক্যই বাঁলে।’” 

ক্েোবে তখন পক্বত্ নগরী বজরুশালেলমর মক্ন্লরর েূডাে রীশুলক ক্নলে বগে; আর 
রীশুলক বেে, “তুক্ম রক্ে ঈশ্বলরর পুত্ হও তলব োফ ক্েলে নীলে পড, কারণ শালস্ত বতা 
একথা বেখা আলি: 

‘ক্তক্ন তাঁর স্বগ্যদূতলের বতামার উপর দৃক্ষ্ট রাখলত আলেশ বেলবন 
আর তারা বতামালক তুলে ্রলবন, 

বরন পাথলরর উপর পলড বতামার পালে আঘাত না োলগ।’” 

রীশু তখন তালক বেলেন, “শালস্ত একথাও বেখা আলি, ‘বতামার প্রভু ঈশ্বরলক তুক্ম 
পরীক্ষা করলব না।’” 

এরপর ক্েোবে আবার তাঁলক খুব উঁেু একটা পাহালড ক্নলে ক্গলে জগলতর সমস্ত রাজ্য 
ও তার সম্পে বেখাে। পলর ক্েোবে রীশুলক বেে, “তুক্ম রক্ে আমার সামলন মাথা নত 
কলর আমার উপাসনা কর, তলব এসবই আক্ম বতামাে বেব।” 

তখন রীশু তালক বেলেন, “দূর হও শেতান! কারণ শালস্ত বেখা আলি, 
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‘বতামরা অবশ্যই প্রভু ঈশ্বলররই উপাসনা করলব, 
একমাত্ তাঁরই বসবা করলব।’” 

তখন ক্েোবে তাঁলক বিলড েলে বগে আর স্বগ্যদূতরা এলস রীশুর বসবা করলেন।22

2.4 বাশতিষ্মদাতা যযািকনর মসীি সম্পশকতি ত ব্যাখ্যা
বজরুশালেলমর ইহুেীরা কলেকজন রাজক ও বেবীেলক বরাহলনর কালি পাঠালেন। তাঁরা 
এলস বরাহনলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “আপক্ন বক?” বরাহন একথার জবাব বখাোখুক্েভালবই 
ক্েলেন; ক্তক্ন উতির ক্েলত অস্বীকার করলেন না। ক্তক্ন স্পষ্টভালব স্বীকার করলেন, “আক্ম 
বসই খ্ীষ্ট নই।” 

তখন তাঁরা তাঁলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “তাহলে আপক্ন বক? আপক্ন ক্ক এক্েে?” 
বরাহন বেলেন, “না, আক্ম এক্েে নই।” 
ইহুেীরা ক্জলজ্ঞস করলেন, “তলব আপক্ন ক্ক বসই ভাববােী?” 
বরাহন এর জবালব বেলেন, “না।” 
তখন তাঁরা বেলেন, “তাহলে আপক্ন বক? আমালের বেুন রালত রারা আমালের 

পাঠিলেলি তালের জবাব ক্েলত পাক্র। আপনার ক্নলজর ক্বষলে আপক্ন ক্ক বলেন?” 
ভাববােী ক্রশাইে রা বলেক্িলেন তা উললিখ কলর বরাহন বেলেন, 

“আক্ম তাঁর রব, ক্রক্ন মরু প্রান্তলর ক্েৎকার কলর বেলিন, 
‘বতামার প্রভুর জন্য পথ বসাজা কর!’” 

রালের পাঠালনা হলেক্িে তালের মল্্য ক্কিু ফরীশী সম্প্রোলের বোক ক্িে। তাঁরা 
বরাহনলক বেলেন, “আপক্ন রক্ে বসই খ্ীষ্ট নন, এক্েে নন, ভাববােীও নন, তাহলে 
আপক্ন বাপ্তাইজ করলিন বকন?” 
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এর উতিলর বরাহন বেলেন, “আক্ম জলে বাপ্তাইজ করক্ি। বতামালের মল্্য একজন 
োঁক্ডলে আলিন রাঁলক বতামরা বেন না। ক্তক্নই বসই বোক ক্রক্ন আমার পলর আসলিন। 
আক্ম তাঁর পালের েটির ক্ফলত বখােবার বরাগ্য নই।” 

রে্য ন নেীর অপর পালর তবথক্নোলত বরখালন বরাহন বোলকলের বাপ্তাইজ করক্িলেন, 
বসইখালন এইসব ঘলটক্িে।23

2.5 যীশুই ঈশ্বকরর যমষিাবক
পলরর ক্েন বরাহন রীশুলক তাঁর ক্েলক আসলত বেলখ বেলেন, “ঐ বেখ, ঈশ্বলরর 
বমষশাবক, ক্রক্ন জগলতর পাপরাক্শ বহন কলর ক্নলে রান! ইক্নই বসই বোক, রাঁর ক্বষলে 
আক্ম বলেক্িোম, ‘আমার পলর একজন আসলিন, ক্কন্তু ক্তক্ন আমার বথলক মহান, কারণ 
ক্তক্ন আমার অলনক আলগ বথলকই আলিন।’ এমনক্ক আক্মও তাঁলক ক্েনতাম না, ক্কন্তু 
ইস্ালেেীেরা বরন তাঁলক খ্ীষ্ট বলে ক্েনলত পালর এইজন্য আক্ম এলস তালের জলে 
বাপ্তাইজ করক্ি।” 

এরপর বরাহন তাঁর সালক্ষ্য বেলেন, “আক্ম ক্নলজও খ্ীষ্ট বক তা জানতাম না। ক্কন্তু 
বোকলের জলে বাপ্তাইজ করলত ঈশ্বর আমালক পাঠালেন। ঈশ্বর আমালক বেলেন, ‘তুক্ম 
বেখলত পালব এক ব্যক্তির উপর পক্বত্ আমিা এলস অক্্ষ্ঠান করলিন। আর ক্তক্নই বসই 
ব্যক্তি ক্রক্ন পক্বত্ আমিালত বাপ্তাইজ করলবন।’” বরাহন বেলেন, “আক্ম পক্বত্ আমিালক 
স্বগ্য বথলক বনলম আসলত বেলখক্ি। বসই আমিা কলপালতর আকালর এলস রীশুর উপর 
বসলেন। আক্ম তা বেলখক্ি আর তাই আক্ম বোকলের বক্ে, ‘ক্তক্নই ঈশ্বলরর পুত্।’”24

2.6 যীশুর সকগে যযািকনর শনকজর অনুরামীকদর পশরচয়সা্ন
পরক্েন বরাহন তাঁর দুজন ক্শলষ্যর সলগে আবার বসখালন এলেন। রীশুলক বসখান ক্েলে 
বরলত বেলখ ক্তক্ন বেলেন, “ঐ বেখ, ঈশ্বলরর বমষশাবক!” 

তাঁর বসই দুজন ক্শষ্য বরাহলনর কথা শুলন রীশুর অনুসরণ করলত োগলেন। রীশু 
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ক্পিন ক্ফলর বসই দুজনলক অনুসরণ করলত বেলখ তাঁলের ক্জলজ্ঞস করলেন, “বতামরা 
ক্ক োও?” 

তাঁরা রীশুলক বেলেন, “রক্বি, আপক্ন বকাথাে থালকন?” (“রক্বি” কথাটির অথ্য “গুরু।”) 
রীশু তাঁলের বেলেন, “এস বেখলব।” তখন তাঁরা ক্গলে বেখলেন ক্তক্ন বকাথাে 

থালকন। আর বসই ক্েলনর বাক্ক সমেটা তাঁরা রীশুর কালি কাটালেন। তখন সমে ক্িে 
প্রাে ক্বকাে োরলট। 

বরাহলনর কথা শুলন বর দুজন বোক রীশুর ক্পিলন ক্পিলন ক্গলেক্িলেন, তাঁলের মল্্য 
একজন হলছিন ক্শলমান ক্পতলরর ভাই আক্ন্দ্রে। আক্ন্দ্রে সলগে সলগে তাঁর ভাই ক্শলমালনর 
বেখা বপলে তালক বেলেন, “আমরা মশীলহর বেখা বপলেক্ি।” (“মশীহ” কথাটির অথ্য 

“খ্ীষ্ট।”) 
আক্ন্দ্রে, ক্শলমান ক্পতরলক রীশুর কালি ক্নলে এলেন। রীশু তাঁর ক্েলক তাক্কলে 

বেলেন, “তুক্ম বরাহলনর বিলে ক্শলমান, বতামালক তকফা বলে ডাকা হলব।” (“তকফা” 
কথাটির অথ্য “ক্পতর।”)25

2.7 শিশলপ এবং নথনকয়লকক যীশুর আহ্ান
পলরর ক্েন রীশু গােীলে রালবন বলে ঠিক করলেন। বসখালন ক্তক্ন ক্ফক্েলপর বেখা 
বপলে তাঁলক বেলেন, “আমার অনুসরণ কর।” আক্ন্দ্রে ও ক্পতর বর অঞ্চলে থাকলতন 
ক্ফক্েপ ক্িলেন বসই তবৎসসোর বোক। ক্ফক্েপ এবার নথলনেলক বেখলত বপলে বেলেন, 

“আমরা এমন একজলনর বেখা বপলেক্ি রার কথা বমাক্শ ও ভাববােীরা ক্বক্্-ব্যবস্থাে ক্েলখ 
বরলখ বগলিন। ক্তক্ন নাসরৎ ক্নবাসী বরালষলফর বিলে রীশু।” 

নথলনে তাঁলক বেলেন, “নাসরৎ! নাসরৎ বথলক ক্ক ভাে ক্কিু আসলত পালর?” 
ক্ফক্েপ বেলেন, “এলস বেলখ রাও।” 
রীশু বেখলেন নথলনে তাঁর ক্েলক আসলিন। তখন ক্তক্ন তাঁর ক্বষলে বেলেন, “এই বেখ 

একজন প্রকৃত ইস্ালেেীে, রার মল্্য বকান িেনা বনই।” 
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নথলনে তাঁলক বেলেন, “আপক্ন বকমন কলর আমালক ক্েনলেন?” 
এর উতিলর রীশু বেলেন, “ক্ফক্েপ আমার সম্পলক্য  বতামাে বোর আলগ তুক্ম রখন ডুমুর 

গালির তোে বলসক্িলে, আক্ম তখনই বতামাে বেলখক্িোম।” 
নথলনে বেলেন, “গুরু, আপক্নই ঈশ্বলরর পুত্, আপক্নই ইস্ালেলের রাজা।” 
রীশু উতিলর বেলেন, “আক্ম বতামালক ডুমুর গালির তোে বেলখক্িোম বলেই ক্ক তুক্ম 

আমালক ক্বশ্বাস করলে? এর বেলেও আলরা অলনক মহৎ ক্জক্নস তুক্ম বেখলত পালব!” পলর রীশু 
তাঁলক আরও বেলেন, “সক্ত্য সক্ত্যই আক্ম বতামালের বেক্ি। বতামরা একক্েন বেখলব স্বগ্য খুলে 
বগলি, আর ‘ঈশ্বলরর দূতরা’ মানবপুলত্র ওপর ক্েলে উলঠ রালছিন আর বনলম আসলিন।”26

2.8 যীশুর প্রথম অকলৌশকক কাযতি ্য 
তৃতীে ক্েলন গােীলের কান্না নগলর একটা ক্বলে হক্ছিে এবং রীশুর মা বসখালন ক্িলেন। 
বসই ক্বলে বাক্ডলত রীশু ও তাঁর ক্শষ্যলের ক্নমন্ত্রণ করা হলেক্িে। রখন সমস্ত দ্াক্ষারস 
ফুক্রলে বগে, তখন রীশুর মা তাঁর কালি এলস বেলেন, “এলের আর দ্াক্ষারস বনই।” 

রীশু বেলেন, “বহ নারী, তুক্ম আমাে বকন ক্জজ্ঞাসা করি ক্ক করা উক্েত? আমার 
সমে এখনও আলসক্ন।” 

তাঁর মা োকরলের বেলেন, “ইক্ন বতামালের রা ক্কিু করলত বলেন বতামরা তাই কর।” 
ইহুেী ্লম্যর রীক্ত অনুসালর আনুষ্ঠাক্নকভালব হাত পা ব্াোর জন্য বসই জােগাে 

িটা পাথলরর জলের জাো বসালনা ক্িে। এই জাোগুক্ের প্রক্তটিলত আক্শ বথলক একশ 
ক্েটার জে ্রত। 

রীশু বসই োকরলের বেলেন, “এই জাোগুক্েলত জে ভলর আন।” তখন তারা 
জাোগুক্ে কানাে কানাে ভলর ক্েে। 

তারপর রীশু তালের বেলেন, “এর বথলক ক্কিুটা ক্নলে বভালজর কত্য ার কালি ক্নলে 
রাও।” 

তখন তারা তাই করে। জে, রা দ্াক্ষারলস পক্রণত হলেক্িে, বভালজর কত্য া তা আস্বাে 
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করলেন। বসই দ্াক্ষারস বকাথা বথলক এে তা ক্তক্ন জানলতন না; ক্কন্তু বর োকররা জে 
এলনক্িে তারা তা জানত। তারপর ক্তক্ন বরলক ডাকলেন। ক্তক্ন বেলেন, “সা্ারণতঃ 
প্রথলম বোলক ভাে দ্াক্ষারস পক্রলবশন কলর আর অক্তক্থরা রখন মাতাে হলে ওলঠ 
তখন তালের ক্নম্নমালনর দ্াক্ষারস পক্রলবশন করা হে, অথে আক্ম বেখক্ি বতামরা ভাে 
দ্াক্ষারস এখনও বরলখ ক্েলেি।” 

এই প্রথম অলেৌক্কক ক্েহ্ন কলর গােীলের কান্না নগলর রীশু তাঁর মক্হমা প্রকাশ 
করলেন; আর তাঁর ক্শলষ্যরা তাঁর ওপর ক্বশ্বাস করে। 

পলর ক্তক্ন তাঁর মা, ভাইলের ও ক্শষ্যলের সলগে কফরনাহূম শহলর বগলেন। বসখালন 
তাঁরা অল্প ক্কিু ক্েন থাকলেন।27

2.9 যীশু মশদিকর 
ইহুেীলের ক্নস্তারপব্য পােলনর সমে এক্গলে এলে রীশু বজরুশালেলম বগলেন। ক্তক্ন 
বেখলেন মক্ন্লরর মল্্য বোলকরা গরু, বভডা ও পােরা ক্বক্ক্র করলি; আর বপাদোররা 
বলস আলি, এরা বোলকর টাকা ক্নলে বেে ও ব্যবসা করত। তখন ক্তক্ন ক্কিু েক্ড ক্েলে 
একটা োবুক ততরী কলর তা ক্েলে গরু, বভডা সলমত এইসব বোকলের মক্ন্র েত্বর বথলক 
বাইলর বার কলর ক্েলেন আর বপাদোরলের টাকা পেসা সব িক্ডলে বটক্বে উক্ল্টলে ক্েলেন। 
রারা পােরা ক্বক্ক্র করক্িে তালের বেলেন, “এখান বথলক এসব ক্নলে রাও! আমার ক্পতার 
এই গৃহলক বাজালর পক্রণত বকালরা না!” 

তাঁর ক্শষ্যলের মলন পডে শালস্ত বেখা আলি: 

“বতামার গৃলহর প্রক্ত আমার উৎসাহ আমালক গ্রাস করলব।” 

ইহুেীরা তখন এর জবালব তাঁলক বেে, “বতামার বর এসব করার অক্্কার আলি তার 
প্রমাণ স্বরূপ ক্ক বকান অলেৌক্কক ক্েহ্ন আমালের বেখালত পার?” 
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এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “বতামরা এই মক্ন্র বভলে বফে, আক্ম ক্তন ক্েলনর 
মল্্য এলক আবার গলড তুেব।” 

তখন ইহুেীরা বেে, “এই মক্ন্র ক্নম্যাণ করলত বিেক্লিশ বির বেলগক্িে আর তুক্ম 
ক্কনা ক্তন ক্েলনর মল্্য এটা গলড তুেলব?” 

ক্কন্তু বর মক্ন্লরর কথা ক্তক্ন বেক্িলেন তা হলছি তাঁর বেহ। রখন ক্তক্ন মৃতলের ম্্য 
বথলক পুনরুক্ত্ত হলেন, তখন তাঁর ক্শষ্যলের মলন পডে বর ক্তক্ন এই কথাই বলেক্িলেন, 
তখন তাঁরা রীশুর ক্বষলে শালস্তর কথা ও রীশুর বালক্য ক্বশ্বাস করলেন। 

ক্নস্তারপলব্যর জন্য রীশু রখন বজরুশালেলম ক্িলেন, তখন বহুলোক তাঁর ওপর ক্বশ্বাস 
করে, কারণ রীশু বসখালন বরসব অলেৌক্কক ক্েহ্নকার্য করক্িলেন তা তারা বেখে। 
ক্কন্তু রীশু ক্নলজ তালের ওপর বকান আস্থা রালখন ক্ন, কারণ ক্তক্ন এইসব বোকলের 
ভােভালবই জানলতন। বকান বোলকর কাি বথলক মানুলষর সম্বলন্ধ ক্কিু জানার তাঁর 
প্রলোজন ক্িে না, কারণ মানুলষর অন্তলর ক্ক আলি ক্তক্ন তা জানলতন।28

2.10 যীশু ও নীকদীম
ফরীশীলের মল্্য নীকেীম নালম একজন বোক ক্িলেন। ক্তক্ন ইহুেী সমালজর এক 
গুরুত্বপূণ্য বনতা। একক্েন রালত ক্তক্ন রীশুর কালি এলস বেলেন, “গুরু, আমরা জাক্ন 
আপক্ন একজন ক্শক্ষক, ঈশ্বলরর কাি বথলক এলসলিন। ঈশ্বর সহাে না হলে বকউ ক্ক 
ঐরূপ অলেৌক্কক কাজ করলত পালর, রা আপক্ন করলিন?” 

এর উতিলর রীশু তাঁলক বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, নতুন জমে না হলে 
বকান ব্যক্তি ঈশ্বলরর রাজ্য বেখলত পালব না।” 

নীকেীম তাঁলক বেলেন, “মানুষ বৃদ্ধ হলে বগলে বকমন কলর তার আবার নতুন জমে 
হলত পালর? বস ক্নশ্চেই ক্দ্বতীে বার মালের গলভ্য  প্রলবশ কলর আবার জমোলত পালর না!” 

রীশু তাঁলক বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, রক্ে বকান বোক জে ও আমিা 
বথলক না জমোে, তলব বস ঈশ্বলরর রালজ্য প্রলবশ করলত পালর না। শরীর বথলকই শরীলরর 
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জমে হে আর আমিা বথলক জমে হে আ্্যাক্মিকতার। আক্ম বতামালক রা বেোম, তালত 
আশ্চর্য হলো না, ‘বতামালের নতুন জমে হওো অবশ্যই েরকার।’ বাতাস বরক্েলক ইছিা 
বসক্েলক বে আর তুক্ম তার শব্ শুনলত পাও; ক্কন্তু বকাথা বথলক আলস আর বকাথাে 
বা তা বলে রাে তুক্ম তা জালনা না। আমিা বথলক রালের জমে হে তালের সকলের ববোও 
বসইরকম হে।” 

এর উতিলর নীকেীম তাঁলক বেলেন, “এটা বকমন কলর হলত পালর?” 
তখন রীশু তাঁলক বেলেন, “তুক্ম ইস্ালেেীেলের একজন গুরুত্বপূণ্য গুরু; আর তুক্ম 

এটা জালনা না? রা সত্য আক্ম বতামালক তাই বেক্ি, আমরা রা জাক্ন তাই বক্ে, আমরা রা 
বেলখক্ি বসই ক্বষলেই সাক্ষ্য ক্েই: ক্কন্তু আমরা রাই বক্ে না বকন বতামরা তা গ্রহণ কলরা 
না। আক্ম বতামালের কালি পাক্থ্যব ক্বষলের কথা বেলে বতামরা রক্ে ক্বশ্বাস না কলরা, তলব 
আক্ম স্বগশীে ক্বষলে বকান কথা বেলে বতামরা তা বকমন কলর ক্বশ্বাস করলব? ক্রক্ন স্বগ্য 
বথলক বনলম এলসলিন বসই মানবপুত্ িাডা বকউ কখনও স্বলগ্য ওলঠক্ন। 

“মরুভূক্মর মল্্য বমাক্শ বরমন সাপলক উঁেুলত তুলেক্িলেন, বতমক্ন মানবপুত্লক 
অবশ্যই উঁেুলত ওঠালনা হলব। সুতরাং বর বকউ মানবপুত্লক ক্বশ্বাস কলর বসই অনন্ত 
জীবন পাে।” 

কারণ ঈশ্বর এই জগতলক এলতাই ভােবালসন বর ক্তক্ন তাঁর একমাত্ পুত্লক ক্েলেন, 
বরন বসই পুলত্র ওপর বর বকউ ক্বশ্বাস কলর বস ক্বনষ্ট না হে বরং অনন্ত জীবন োভ 
কলর। ঈশ্বর জগতলক বোষী সাব্যস্ত করার জন্য তাঁর পুত্লক এ জগলত পাঠানক্ন, বরং 
জগত বরন তাঁর ম্্য ক্েলে মুক্তি পাে এইজন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্লক পাঠিলেলিন। বর বকউ 
তাঁলক ক্বশ্বাস কলর তার ক্বোর হে না। ক্কন্তু বর বকউ তাঁলক ক্বশ্বাস কলর না, বস বোষী 
সাব্যস্ত হে, কারণ বস ঈশ্বলরর একমাত্ পুলত্র ওপর ক্বশ্বাস কলর ক্ন। আর এটাই ক্বোলরর 
ক্ভক্তি। জগলত আলো এলসলি, ক্কন্তু মানুষ আলোর বেলে অন্ধকারলক ববশী ভােলবলসলি, 
কারণ তারা মন্ কাজ কলরলি। বর বকউ মন্ কাজ কলর বস আলোলক ঘৃণা কলর, আর 
বস আলোর কালি আলস না, পালি তার কালজর স্বরূপ প্রকাশ হলে পলড। ক্কন্তু বর বকউ 
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সলত্যর অনুসারী হে বস আলোর কালি আলস, রালত বসই আলোলত স্পষ্ট ববাো রাে বর 
তার সমস্ত কাজ ঈশ্বলরর মা্্যলম হলেলি।29

2.11 যীশু ও বাশতিষ্মদাতা যযািন
এরপর রীশু তাঁর ক্শষ্যলের সলগে ক্রহূক্েো প্রলেলশ এলেন। ক্তক্ন বসখালন তাঁলের সলগে 
থাকলত োগলেন ও বাপ্তাইজ করলত োগলেন। বরাহনও শােীলমর ক্নকট ঐলনান নামক 
স্থালন বাপ্তাইজ করক্িলেন, কারণ বসখালন প্রেুর জে ক্িে; আর বোলকরা তাঁর কালি এলস 
বাক্প্তস্ম ক্নক্ছিে। বরাহন তখনও কারাগালর বন্ী হন ক্ন। 

বসই সমে ইহুেী রীক্ত অনুসালর শুক্ে হওোর ক্বষলে বরাহলনর ক্শষ্যলের সলগে একজন 
ইহুেীর তক্য  বাল্। পলর তারা বরাহলনর কালি এলস বেে, “গুরু, তাঁলক মলন পলড ক্রক্ন 
রে্য ন নেীর ওপালর আপনার সলগে ক্িলেন এবং রাঁর ক্বষলে আপক্ন সাক্ষ্য ক্েলেক্িলেন? 
ক্তক্ন বোলকলের বাপ্তাইজ করলিন আর সবাই তাঁর কালি রালছি।” 

এর উতিলর বরাহন বেলেন, “স্বগ্য বথলক বেওো না হলে বকউই বকান ক্কিু োভ 
করলত পালর না। বতামরা ক্নলজরাই শুলনি বর আক্ম বলেক্িোম, ‘আক্ম খ্ীষ্ট নই; ক্কন্তু 
আমালক তাঁর আলগই পাঠালনা হলেলি।’ কলন বলররই জন্য, ক্কন্তু বলরর বনু্ধ পালশ 
োঁক্ডলে থালক বলরর কথা বশানার জন্য। আর বস রখন বলরর গো শুনলত পাে তখন 
খুবই আনক্ন্ত হে। তাই আজ আমার বসই আনন্ পূণ্য হে। ক্তক্ন উতিলরাতির বড হলবন, 
আর আক্ম অবশ্যই নগন্য হলে রাব। 

“একজন ক্রক্ন উদ্ধ্য  বথলক আলসন ক্তক্ন সবার উলদ্ধ্য । বর এই জগলতর ম্্য বথলক আলস 
বস জগলতর, তাই বস রা ক্কিু বলে তা জগলতর ক্বষলেই বলে। ক্রক্ন স্বগ্য বথলক আলসন 
ক্তক্ন সবার উপলর। ক্তক্ন রা বেলখলিন আর শুলনলিন তারই সাক্ষ্য বেন; ক্কন্তু বকউই 
তাঁর সাক্ষ্য বমলন ক্নলত রাজী নে। বর তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ কলর বস তার দ্বারা প্রমাণ কলর 
বর ঈশ্বরই সত্য, কারণ ঈশ্বর রাঁলক পাঠিলেলিন ক্তক্ন ঈশ্বলরর কথাই বলেন। ঈশ্বর তাঁলক 
পক্বত্ আমিাে পূণ্য কলরলিন। ক্পতা তাঁর পুত্লক ভােবালসন, আর ক্তক্ন তাঁর হালতই সব 
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ক্কিু সঁলপ ক্েলেলিন। বর বকউ পুলত্র ওপর ক্বশ্বাস কলর বস অনন্ত জীবলনর অক্্কারী 
হে; ক্কন্তু বর পুত্লক অমান্য কলর বস বসই জীবন কখনও োভ কলর না, বরং তার ওপলর 
ঈশ্বলরর বক্রা্ থালক।” 

ফরীশীরা জানলত পারে বর রীশু বরাহলনর বেলে ববশী ক্শষ্য কলরলিন ও বাপ্তাইজ 
করলিন। রক্েও রীশু ক্নলজ বাপ্তাইজ করক্িলেন না, বরং তাঁর ক্শষ্যরাই তা করক্িলেন। 
তারপর ক্তক্ন ক্রহূক্েো বিলড েলে বগলেন এবং গােীলেই ক্ফলর বগলেন।30

2.12 একটি িমরীয়া স্তীকলাককর সকগে যীশুর ককথাপকথন
গােীলে রাবার সমে তাঁলক শমক্রোর ম্্য ক্েলে বরলত হে। 

রালকাব তাঁর বিলে বরালষফলক বর ভূক্ম ক্েলেক্িলেন তারই কালি শমরীোর শুখর 
নালম এক শহলর রীশু বগলেন। এখালনই রালকালবর কুোটি ক্িে, রীশু বসই কুোর ্ালর 
এলস বসলেন কারণ ক্তক্ন হাঁটলত হাঁটলত ক্ান্ত হলে পলডক্িলেন। তখন ববো প্রাে দুপুর। 
একজন শমরীো স্তীলোক বসখালন জে তুেলত এে। রীশু তালক বেলেন, “আমাে একটু 
জে বখলত োও বতা।” বসই সমে ক্শষ্যরা শহলর ক্কিু খাবার ক্কনলত ক্গলেক্িে। 

বসই শমরীে স্তীলোকটি তাঁলক বেে, “এক্ক আপক্ন একজন ইহুেী হলে আমার কাি 
বথলক খাবার জন্য জে োইলিন? আক্ম একজন শমরীে স্তীলোক!” (ইহুেীরা শমরীেলের 
সলগে বকানরকম বমোলমশা করত না।) 

এর উতিলর রীশু তালক বেলেন, “তুক্ম রক্ে জানলত বর ঈশ্বলরর োন ক্ক আর বক 
বতামার কাি বথলক খাবার জন্য জে োইলিন তাহলে তুক্মই আমার কালি জে োইলত 
আর আক্ম বতামালক জীবন্ত জে ক্েতাম।” 

স্তীলোকটি তাঁলক বেে, “মহাশে, আপক্ন বকাথা বথলক বসই জীবন্ত জে পালবন? এই 
কুোটি রলথষ্ট গভীর। জে বতাোর বকান পাত্ও আপনার কালি বনই। আপক্ন ক্ক আমালের 
ক্পতৃপুরুষ রালকালবর বেলে মহান? ক্তক্ন আমালের এই কুোটি ক্েলে বগলিন। ক্তক্ন ক্নলজই 
এই কুোর জে বখলতন এবং তাঁর সন্তানরা ও তাঁর পশুপােও এর বথলকই জে পান করত।” 
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রীশু তালক বেলেন, “বর বকউ এই জে পান করলব তার আবার বতষ্টা পালব। 
ক্কন্তু আক্ম বর জে ক্েই তা বর পান করলব তার আর কখনও ক্পপাসা পালব না। বসই 
জে তার অন্তলর এক প্রস্বলন পক্রণত হলে বইলত থাকলব, রা বসই ব্যক্তিলক অনন্ত 
জীবন বেলব।” 

স্তীলোকটি তাঁলক বেে, “মশাে, আমালক বসই জে ক্েন, বরন আমার আর কখনও 
ক্পপাসা না পাে আর জে তুেলত আমাে এখালন আসলত না হে।” 

ক্তক্ন তালক বেলেন, “রাও, বতামার স্বামীলক এখালন বডলক ক্নলে এস।” 
তখন বসই স্তীলোকটি বেে, “আমার স্বামী বনই।” 
রীশু তালক বেলেন, “তুক্ম ঠিকই বলেি বর বতামার স্বামী বনই। বতামার পাঁে জন 

স্বামী হলে বগলি; আর এখন বর বোলকর সলগে তুক্ম আি বস বতামার স্বামী নে, তাই 
তুক্ম রা বেলে তা সক্ত্য।” 

বসই স্তীলোকটি তখন তাঁলক বেে, “মহাশে, আক্ম বেখলত পাক্ছি বর আপক্ন একজন 
ভাববােী। আমালের ক্পতৃপুরুষরা এই পব্যলতর ওপর উপাসনা করলতন। ক্কন্তু আপনারা 
ইহুেীরা বলেন বর বজরুশালেমই বসই জােগা বরখালন বোলকলের উপাসনা করলত হলব।” 

রীশু তালক বেলেন, “বহ নারী, আমার কথাে ক্বশ্বাস কর! সমে আসলি রখন বতামরা 
ক্পতা ঈশ্বলরর উপাসনা এই পাহালড করলব না, বজরুশালেলমও নে। বতামরা শমরীেরা 
ক্ক উপাসনা কর বতামরা তা জালনা না। আমরা ইহুেীরা ক্ক উপাসনা কক্র আমরা তা জাক্ন, 
কারণ ইহুেীলের ম্্য বথলকই পক্রত্াণ আসলি। সমে আসলি, বেলত ক্ক, তা এলস বগলি, 
রখন প্রকৃত উপাসনাকারীরা আমিাে ও সলত্য ক্পতা ঈশ্বলরর উপাসনা করলব। ক্পতা ঈশ্বরও 
এইরকম উপাসনাকারীলেরই োন। ঈশ্বর আমিা, রাঁরা তাঁর উপাসনা কলর তালের আমিাে 
ও সলত্য উপাসনা করলত হলব।” 

তখন বসই স্তীলোকটি তাঁলক বেে, “আক্ম জাক্ন, মশীহ আসলিন। মশীহলক তারা খ্ীষ্ট 
বলে। রখন ক্তক্ন আসলবন, তখন আমালের সব ক্কিু জানালবন।” 

রীশু তালক বেলেন, “বতামার সলগে বর কথা বেলি আক্মই বসই মশীহ।”31
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2.13 যীশুর অনুরামীকদর প্রত্যাবততি ন
বসই সমে তাঁর ক্শষ্যরা ক্ফলর এলেন। একজন স্তীলোলকর সলগে রীশুলক কথা বেলত 

বেলখ তাঁরা আশ্চর্য হলে বগলেন। তবু বকউ তাঁলক ক্জলজ্ঞস করলেন না, “আপক্ন ক্ক 
োইলিন?” বা “আপক্ন ক্ক জন্য ওর সলগে কথা বেলিন?” 

বসই স্তীলোকটি তখন তার কেসী বফলে বরলখ গ্রালম বগে, আর বোকলের বেে, “বতামরা 
এস, একজন বোকলক বেখ, আক্ম রা ক্কিু কলরক্ি, ক্তক্ন আমালক বস সব বলে ক্েলেন। ক্তক্নই 
ক্ক বসই মশীহ নন?” তখন বোলকরা শহর বথলক বার হলে রীশুর কালি আসলত োগে। 

এরই মালে তাঁর ক্শষ্যরা তাঁলক অনুলরা্ কলর বেলেন, “গুরু, আপক্ন ক্কিু বখলে ক্নন!” 
ক্কন্তু ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, “আমার কালি এমন খাবার আলি রার কথা বতামরা 

ক্কিুই জান না।” 
তখন তাঁর ক্শষ্যরা পরস্পর বোবক্ে করলত োগে, “তাহলে ক্ক বকউ তাঁলক ক্কিু 

খাবার এলন ক্েলেলি?” 
তখন রীশু তাঁলের বেলেন, “ক্রক্ন আমাে পাঠিলেলিন, তাঁর ইছিা পােন করা ও তাঁর 

বর কাজ ক্তক্ন আমাে করলত ক্েলেলিন তা সম্পন্ন করাই হে আমার খাবার। বতামরা 
প্রােই বলে থাক, ‘আর োর মাস বাকী আলি, তারপরই ফসে কাটার সমে হলব।’ ক্কন্তু 
বতামরা বোখ বমলে একবার বক্ষলতর ক্েলক তাক্কলে বেখ, ফসে কাটবার মলতা সমে 
হলেলি। বর ফসে কাটলি বস এখনই তার মজুরী পালছি, আর বস তা করলি অনন্ত 
জীবন োলভর জন্য। তার ফলে বীজ বর ববালন আর ফসে বর কালট উভলেই একই সলগে 
আনক্ন্ত হে। এই প্রবাে বাক্যটি সত্য বর, ‘একজন বীজ ববালন আর অন্যজন কালট।’ 
আক্ম বতামালের এমন ফসে কাটলত পাঠিলেক্ি, রার জন্য বতামরা বকান পক্ররেম করক্ন। 
তার জন্য অন্যরা বখলটলি আর বতামরা তালের কালজর ফসে তুেি।”32

2.14 বহু িমরীয় যলাককদর শবশ্বাস স্াপন
বসই শহলরর অলনক শমরীে তাঁলক ওপর ক্বশ্বাস করে, কারণ বসই স্তীলোকটি সাক্ষ্য 
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ক্েক্ছিে, “আক্ম রা রা কলরক্ি সবই ক্তক্ন আমালক বলে ক্েলেলিন।” শমরীেরা তাঁর কালি 
এলস রীশুলক তালের সলগে থাকলত অনুলরা্ করে। তখন ক্তক্ন দুক্েন বসখালন থাকলেন। 
আরও অলনক বোক তাঁর কথা শুলন তাঁর ওপর ক্বশ্বাস করে। 

তারা বসই স্তীলোকটিলক বেে, “প্রথলম বতামার কথা শুলন আমরা ক্বশ্বাস কলরক্িোম, 
ক্কন্তু এখন আমরা ক্নলজরা তাঁর কথা শুলন ক্বশ্বাস কলরক্ি ও বুেলত বপলরক্ি বর ইক্ন 
সক্ত্যই জগলতর উদ্ধারকত্য া।”33

2.15 যীশুর রালীকল প্রত্যাবততি ন 
দুক্েন পর ক্তক্ন বসখান বথলক গােীলে েলে বগলেন। কারণ রীশু ক্নলজই বলেক্িলেন বর 
একজন ভাববােী কখনও তাঁর ক্নলজর বেলশ সম্ান পান না। তাই ক্তক্ন রখন গােীলে 
এলেন, গােীলের বোকরা তাঁলক সােলর গ্রহণ করে। বজরুশালেলম ক্নস্তারপলব্যর সমে 
ক্তক্ন রা রা কলরক্িলেন তা তারা বেলখক্িে, কারণ তারাও বসই পলব্যর সমে বসখালন 
ক্গলেক্িে।34

2.16 এক রাজকমতিচারীর যিকলকক যীশুর আকরার্য দান 
পলর রীশু আবার গােীলের কান্না নগলর বগলেন। এখালনই ক্তক্ন জেলক দ্াক্ষারলস 

পক্রণত কলরক্িলেন। কফরনাহূম শহলর একজন রাজকম্যোরীর বিলে খুবই অসুস্থ ক্িে। 
ক্তক্ন রখন শুনলেন বর রীশু ক্রহূক্েো বথলক গােীলে এলসলিন, তখন রীশুর কালি ক্গলে 
তাঁলক ক্মনক্ত কলর বেলেন, ক্তক্ন বরন কফরনাহূলম ক্গলে তার বিলেলক সুস্থ কলরন, 
কারণ তার বিলে তখন মৃতু্যশর্যাে ক্িে। রীশু তালক বেলেন, “বতামরা বকউই বকান 
অলেৌক্কক ক্েহ্ন ও ক্বস্মেকর কালজর ক্নেশ্যন না বপলে আমার উপর ক্বশ্বাস করলব না।” 

বসই রাজকম্যোরী তাঁলক বেলেন, “মহাশে, আমার বিলেটি মারা রাবার আলগ অনুগ্রহ 
কলর আসুন!” 

রীশু তাঁলক বেলেন, “বাক্ড রাও, বতামার বিলে ববঁলে বগে।” 
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রীশু তাঁলক বর কথা বেলেন, বস কথা ক্তক্ন ক্বশ্বাস কলর বাক্ড েলে বগলেন। ক্তক্ন রখন 
বাক্ড ক্ফলর রাক্ছিলেন তখন পলথ তাঁর োকররা তাঁর সলগে বেখা কলর বেে, “আপনার 
বিলে ভাে হলে বগলি।” 

ক্তক্ন তালের ক্জলজ্ঞস করলেন, “বস কখন ভাে হলেলি?” 
তারা বেে, “গতকাে দুপুর একটার সমে তার জ্র বিলডলি।” 
বিলেটির বাবা বুেলত পারলেন বর ঠিক বসই সমেই রীশু তালক বলেক্িলেন, “বতামার 

বিলে বাঁেে।” তখন বসই রাজকম্যোরী ও তাঁর পক্রবালরর সকলে রীশুর ওপর ক্বশ্বাস করলেন। 
ক্রহূক্েো বথলক গােীলে আসার পর রীশু এই ক্দ্বতীে বার অলেৌক্কক কাজ করলেন।35

2.17 যীশুর সুসমাচার প্রদান শুরু
রীশু বসখান বথলক সবূেূন ও নপ্তাক্ের সীমানার মল্্য গােীে হ্রলের ্ালর কফরনাহূলম 
ক্গলে বাস করলত োগলেন। এই সকে ঘটে রালত ভাববােী ক্রশাইের মা্্যলম ঈশ্বর রা 
বলেক্িলেন তা পূণ্য হে: 

“সাগলরর পলথ রে্য লনর পক্শ্চমপালর সবূেূন ও নপ্তাক্ে বেশ, 
অইহুেীলের গােীে। 

বর বোকরা অন্ধকালর বাস কলর, 
তারা মহালজ্যাক্ত বেখলত বপে, 

আর রারা মৃতু্যিাোর বেলশ থালক, 
তালের উপর আলোর উেে হে।”

বসই সমে বথলক রীশু এই বলে প্রোর করলত শুরু করলেন, বর36 “সমে এলস 
বগলি; ঈশ্বলরর রাজ্য খুব কালি। বতামরা পালপর পথ বথলক মন বফরাও এবং ঈশ্বলরর 
সুসমাোলর ক্বশ্বাস কর।”37
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ঐ সংবাে বসই অঞ্চলের সব জােগাে িক্ডলে পডে। ক্তক্ন তালের সমাজ-গৃলহ ক্শক্ষা 
ক্েলত োগলেন, আর সবাই তাঁর প্রশংসা করলত োগে।38

2.18 শনজ নরকর যীশু অস্বীক্ত িকলন 
এরপর রীশু নাসরলত বগলেন, এখালনই ক্তক্ন প্রক্তপাক্েত হলেক্িলেন। তাঁর রীক্ত অনুসালর 
ক্বরোমবালর ক্তক্ন সমাজ-গৃলহ ক্গলে বসখালন শাস্ত পাঠ করার জন্য উলঠ োঁডালেন। তাঁর 
হালত ভাববােী ক্রশাইের বেখা পুস্তকটি বেওো হে। ক্তক্ন পুস্তকটি খুলে বসই অংশটি 
বপলেন, বরখালন বেখা আলি:

“প্রভুর আমিা আমার ওপর আলিন 
কারণ েীন েক্রলদ্র কালি সুসমাোর প্রোলরর জন্য ক্তক্নই আমাে ক্নরুতি 

কলরলিন। 
ক্তক্ন আমালক বন্ীলের কালি স্বা্ীনতার কথা 

ও অন্ধলের কালি দৃক্ষ্ট ক্ফলর পাবার কথা বঘাষণা করলত পাঠিলেলিন; 
আর ক্নর্যাক্ততলের মুতি করলত বলেলিন। 

এিাডা প্রভুর অনুগ্রহ োলনর বৎসলরর কথা বঘাষণা করলতও পাঠিলেলিন।”

এরপর ক্তক্ন পুস্তকটি গুটিলে বসখানকার সহােকলের হালত ক্েলে বসলেন। বস সমে 
রারা সমাজ-গৃলহ ক্িে, তালের সকলের দৃক্ষ্ট তাঁর ওপর ক্গলে পডে। তখন ক্তক্ন তালের 
বেলেন, “শালস্তর এই কথা রা বতামরা শুনলে তা আজ পূণ্য হে।” 

সকলেই তাঁর খুব প্রশংসা করে, তাঁর মুলখ অপূব্য সব কথা শুলন তারা আশ্চর্য হলে 
বগে। তারা বেে, “এ ক্ক বরালষলফর বিলে নে?” 

তখন ক্তক্ন তালের বেলেন, “বতামরা ক্নশ্চেই আমার ক্বষলে প্রেক্েত প্রবােটি বেলব, 
‘ক্েক্কৎসক, আলগ ক্নলজলক সুস্থ কর। কফরনাহূলম বর সমস্ত কাজ কলরি বলে আমরা 
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শুলনক্ি বস সব এখন এখালন ক্নলজর গ্রালমও কর বেক্খ!’” তারপর রীশু বেলেন, “আক্ম 
বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বকান ভাববােী তাঁর ক্নলজর গ্রালম গ্রাহ্য হন না। 

“সক্ত্য বেলত ক্ক এক্েের সমলে রখন সালড ক্তন বির ্লর আকাশ রুদ্ধ ক্িে এবং 
সারা বেলশ ভেঙ্র দুক্ভ্য ক্ষ েেক্িে, বসই সমর ইস্ালেে বেলশ অলনক ক্ব্বা ক্িে। ক্কন্তু 
তালের কালরা কালি এক্েেলক পাঠালনা হে ক্ন, বকবে সীলোন প্রলেলশ সাক্রফলত বসই 
ক্ব্বার কালিই তাঁলক পাঠালনা হলেক্িে। 

“আবার ভাববােী ইেীশালের সমলে ইস্ালেে বেলশ অলনক কুষ্ঠলরাগী ক্িে, ক্কন্তু 
তালের বকউ সুস্থ হে ক্ন, বকবে সুরীে নামান সুস্থ হলেক্িে।” 

এই কথা শুলন সমাজ-গৃলহর সমস্ত বোক বরলগ আগুন হলে বগে। তারা উলঠ রীশুলক 
নগলরর বাইলর বার কলর ক্েে আর নগরটি বর পাহালডর ওপর ক্িে তার বশষ প্রালন্ত তাঁলক 
বঠলে ক্নলে বগে, বরন পাহালডর েূডা বথলক তাঁলক নীলে বফলে ক্েলত পালর। ক্কন্তু ক্তক্ন 
তালের মােখান ক্েলে েলে বগলেন।39



3 যলাকশপ্রয়তা বষতি

3.1 যীশুর শকিু শিষ্য শনবতিাচন
রীশু রখন গােীে হ্রলের ্ার ক্েলে রাক্ছিলেন, তখন ক্তক্ন দুই ভাইলক বেখলত বপলেন, 
ক্শলমান রার অন্য নাম ক্পতর ও তাঁর ভাই আক্ন্দ্রে। তাঁরা তখন হ্রলে জাে বফেক্িলেন। 
রীশু তাঁলের বেলেন, “আমার সলগে েে, মাি নে, বকমন কলর মানুষ ্রলত হে, আক্ম 
তা বতামালের বশখাব।” ক্শলমান এবং আক্ন্দ্রে তখনই জাে বফলে রীশুর সলগে েেলেন। 

বসখান বথলক রীশু আরও এক্গলে বগলে আলরা দুজন বোকলক বেখলত বপলেন। 
ক্সবক্েলের বিলে রালকাব ও তাঁর ভাই বরাহন। রীশু বেখলেন, তাঁরা তাঁলের বাবার সলগে 
বনৌকালত জাে সারালছিন। রীশু তাঁলের ডাকলেন, তাঁরা তখনই বনৌকা ও তাঁলের বাবালক 
বিলড রীশুর সলগে েেলেন।40

একক্েন রীশু ক্গলনষরত হ্রলের ্ালর োঁক্ডলেক্িলেন। বহুলোক তাঁর োরপালশ ভীড 
কলর োঁক্ডলে ঈশ্বলরর ক্শক্ষা শুনক্িে। ক্তক্ন বেখলেন, হ্রলের ্ালর দুটি বনৌকা োঁক্ডলে 
আলি আর বজলেরা বনৌকা বথলক বনলম জাে ্ুলছি। ক্তক্ন একটি বনৌকাে উঠলেন, বসই 
বনৌকাটি ক্িে ক্শলমালনর। রীশু তাঁলক তীর বথলক বনৌকাটিলক একটু দূলর ক্নলে বরলত 
বেলেন। তারপর ক্তক্ন বনৌকাে বলস বসখান বথলক বোকলের ক্শক্ষা ক্েলত োগলেন। 

তাঁর কথা বশষ হলে ক্তক্ন ক্শলমানলক বেলেন, “এখন গভীর জলে বনৌকা ক্নলে েে, 
আর বসখালন মাি ্রার জন্য বতামালের জাে বফে।” 

ক্শলমান উতির ক্েলেন, “প্রভু, আমরা সারা রাত ্ লর কলঠার পক্ররেম কলর ক্কিুই ্ রলত 
পাক্র ক্ন; ক্কন্তু আপক্ন রখন বেলিন তখন আক্ম জাে বফেব।” তাঁরা জাে বফেলে প্রেুর 
মাি জালে ্রা পডে। মালির ভালর তালের জাে ক্িঁলড রাবার উপক্রম হে। তখন তাঁরা 



যলাকশপ্রয়তা বষতি 35

সাহালর্যর জন্য ইশারা কলর অন্য বনৌকার সগেীলের ডাকলেন। সগেীরা এলস দুলটা বনৌকাে 
এত মাি ববাোই করলেন বর বসগুলো ডুলব রাবার উপক্রম হে। 

এই বেলখ ক্পতর রীশুর পালে পলড বেলেন, “প্রভু আক্ম একজন পাপী। আপক্ন আমার 
কাি বথলক েলে রান।” কারণ জালে এত মাি ্রা পলডলি বেলখ ক্তক্ন ও তাঁর সগেীরা 
সকলে অবাক হলে ক্গলেক্িলেন। ক্সবক্েলের বিলে রালকাব ও বরাহন রাঁরা তাঁর ভাগীোর 
ক্িলেন তাঁরাও অবাক হলে ক্গলেক্িলেন। 

তখন রীশু ক্শলমানলক বেলেন, “ভে বপও না, এখন বথলক তুক্ম মাি নে বরং মানুষ 
্রলব।” 

এরপর তাঁরা বনৌকাগুলো তীলর এলন সব ক্কিু বফলে বরলখ রীশুর সলগে েেলেন।41

3.2 যীশু কত্তি ক একটি যলাককক অশুশচ আত্া যথকক মুশতি প্রদান 
এরপর তাঁরা কফরনাহূম শহলর বগলেন। পরক্েন, শক্নবার সকালে, অথ্যাৎ ক্বরোমবালর ক্তক্ন 
সমাজ-গৃলহ ক্গলে বোকলের ক্শক্ষা ক্েলত শুরু করলেন। রীশুর ক্শক্ষা শুলন সবাই আশ্চর্য 
হলেন, কারণ ক্তক্ন ব্যবস্থার ক্শক্ষলকর মলতা নে ক্কন্তু সমূ্পণ্য কতৃি্য ত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির মলতাই 
ক্শক্ষা ক্েলতন। বসই সমাজ-গৃলহ হঠাৎ অশুক্ে আমিাে পাওো এক ব্যক্তি বেঁক্েলে বেে, 

“বহ নাসরতীে রীশু! আপক্ন আমালের কালি ক্ক োন? আপক্ন ক্ক আমালের ধ্ংস করলত 
এলসলিন? আক্ম জাক্ন আপক্ন বক, আপক্ন ঈশ্বলরর বসই পক্বত্ ব্যক্তি!” 

ক্কন্তু রীশু তালক ্ মক ক্েলে বেলেন, “েুপ কর! এই বোকটার বভতর বথলক ববক্রলে 
এলসা!” সলগে সলগে বসই অশুক্ে আমিা ঐ বোকটালক দুমলড মুেলড প্রেডি বজালর ক্েৎকার 
কলর বোকটির মল্্য বথলক ববক্রলে এে। 

এলত প্রলত্যলক অবাক হলে ক্নলজলের মল্্য বোবক্ে করলত োগে, “এ ক্ক ব্যাপার? 
এটা ক্ক একটা নতুন ক্শক্ষা? সমূ্পণ্য কতৃি্য লত্বর সলগে ক্তক্ন ক্শক্ষা বেন, এমনক্ক অশুক্ে 
আমিালের আলেশ কলরন এবং তারা তাঁর আলেশ মালন।” আর গােীলের সমস্ত অঞ্চলে 
তাঁর কথা িক্ডলে পডে।42
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3.3 বহু যলাককক যীশুর আকরার্যদান
তখন রীশু ও তাঁর ক্শষ্যরা সমাজ-গৃহ বিলড রালকাব এবং বরাহনলক সলগে ক্নলে বসাজা 
ক্শলমান এবং আক্ন্দ্রলের বাক্ডলত বগলেন।। বসখালন ক্শলমালনর শাশুডী জ্লর শর্যাশােী 
ক্িলেন। তাঁরা সলগে সলগে ক্শলমালনর শাশুডীর জ্লরর কথা রীশুলক বেলেন। রীশু তাঁর 
কালি বগলেন এবং তাঁর হাত ্লর উঠিলে বসালেন, সলগে সলগে তাঁর জ্র বিলড বগে এবং 
ক্তক্ন তাঁলের বসবা করলত োগলেন। 

সূর্য অস্ত রাওোর পর সলন্ধ্য হলে, বোলকরা অলনক অসুস্থ ও ভূলত পাওো বোকলক 
রীশুর কালি ক্নলে এে। আর শহলরর সমস্ত বোক বসই বাক্ডর েরজাে জমা হে। ক্তক্ন 
বহু অসুস্থ বরাগীলক নানা প্রকার বরাগ বথলক সুস্থ করলেন এবং বোকলের মল্্য বথলক 
বহু ভূত তাডালেন। ক্কন্তু ক্তক্ন ভুতলের বকান কথা বেলত ক্েলেন না, কারণ তারা তাঁলক 
ক্েনত।43

3.4 যীশুর একাকী প্রাথতিনা 
পলরর ক্েন বভার হবার আলগ, রাত থাকলত থাকলত ক্তক্ন বাক্ড বথলক ববক্রলে পডলেন 
আর ক্নজ্য ন স্থালন ক্গলে প্রাথ্যনাে কাটালেন। ক্শলমান ও তাঁর সগেী রাঁরা রীশুর সলগে ক্িলেন, 
তাঁলক খঁুজলত ববক্রলে পডলেন। পলর রীশুলক বেখলত বপলে বেলেন, “সবাই আপনার 
বখাঁজ করলি।” 

ক্কন্তু ক্তক্ন তালের বেলেন, “েে, আমরা অন্য শহলর রাই।লরন বসখালনও আক্ম প্রোর 
করলত পাক্র, কারণ বসই জন্যই আক্ম এলসক্ি।”44

3.5 যলাককদর যীশুর শিক্াদান ও আকরার্যকরণ
রীশু গােীলের সব জােগাে ঘুলর ঘুলর, ইহুেীলের সমাজ-গৃলহ ক্গলে ক্শক্ষা ক্েলত োগলেন 
এবং সকলের কালি স্বগ্যরালজ্যর ক্বষলে সুসমাোর প্রোর করলত োগলেন। ক্তক্ন বোকলের 
মল্্য নানারকম বরাগ-ব্যাক্্ ভাে করলত থাকলেন। সমস্ত সুক্রো বেলশ তাঁর কথা িক্ডলে 
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পডে, ফলে বোকরা নানা বরালগ অসুস্থ বরাগীলের সুস্থ করার জন্য তাঁর কালি ক্নলে এলো, 
বরমন ব্যথা-লবেনাগ্রস্ত, ভূলত পাওো, মৃগীলরাগী ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আর ক্তক্ন তালের 
সকেলকই ভাে করলেন। গােীে, ক্েকাপক্ে, বজরুশালেম, ক্রহূক্েো ও রে্য লনর ওপার 
বথলকও বহুলোক তাঁর ক্পিলন ক্পিলন েেে।45

3.6 এক কুষ্ঠ যরারীকক যীশুর আকরার্যদান
একক্েন এক কুষ্ঠলরাগী তাঁর কালি এলস হাঁটু বগলড ক্বনীতভালব তাঁর সাহার্য োইে। বস 
রীশুলক বেে, “আপক্ন ইলছি করলে আমালক ভাে কলর ক্েলত পালরন।” 

রীশু তার প্রক্ত মমতাে পূণ্য হলে হাত বাক্ডলে তালক স্পশ্য কলর বেলেন, “আক্ম 
তা-ই োই, তুক্ম ভাে হলে রাও।” আর সলগে সলগে তার কুষ্ঠ বরাগ তালক বিলড বগে 
এবং বস সুস্থ হে। 

রীশু তালক তখনই ক্বোে ক্েলেন। ক্তক্ন তালক দৃঢ়ভালব বেলেন, “বেখ, একথা 
কাউলক বলো না, ক্কন্তু রাজলকর কালি ক্নলজলক বেখাও এবং কুষ্ঠলরাগ বথলক সুস্থ 
হওোর জন্য বমাক্শর ক্ব্ান অনুরােী ঈশ্বরলক উপহার োও, এলত সকলে জানলত পারলব 
বর তুক্ম সমূ্পণ্য সুস্থ হলেি।” ক্কন্তু বস বাইলর ক্গলে তার সুস্থ হওোর কথা এত ববশী প্রোর 
করলত ও োরক্েলক বেলত োগে বর রীশু আর প্রকালশ্য বকান শহলর প্রলবশ করলত 
পারলেন না। কালজই ক্তক্ন শহলরর বাইলর ক্নজ্য লন বথলক বগলেন আর বোকরা োরক্েক 
বথলক তাঁর কালি আসলত োগে।46

3.7 একটি পগুে যলাককক যীশুর আকরার্যদান 
কলেকক্েন পলর ক্তক্ন কফরনাহূলম ক্ফলর এলে এই খবর োরক্েলক িক্ডলে পডে বর ক্তক্ন 
বাক্ড ক্ফলর এলসলিন। এর ফলে এত বোক জড হে বর বসখালন ক্তে ্ারলণরও জােগা 
রইে না, এমনক্ক েরজার বাইলরও এতটুকু জােগা রইে না। ক্তক্ন তালের কালি ঈশ্বলরর 
বাক্য প্রোর করলত োগলেন। বসই সমে োরজন বোক খালট কলর এক পগুেলক তাঁর কালি 
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ক্নলে এে। তারা বসই পগুে বোকটিলক রীশুর কালি ক্নলে বরলত পারে না, তাই রীশু 
বরখালন ক্িলেন বসখানকার িালের ক্কিু টাক্ে খুলে ফাঁকা কলর, ঠিক তাঁর সামলন খাটিো 
সলমত বসই পগুে বোকটিলক নাক্মলে ক্েে। তালের ক্বশ্বাস বেলখ রীশু বসই পগুে বোকটিলক 
বেলেন, “বািা, বতামার সব পালপর ক্ষমা হে।” 

বসখালন ক্কিু ব্যবস্থার ক্শক্ষক বলস ক্িলেন, তাঁরা মলন মলন ভাবলত োগলেন, “এ 
বোকটি এমন কথা বেলি বকন? এ বর ঈশ্বর ক্নন্া করলি; ঈশ্বর িাডা আর বক পাপ 
ক্ষমা করলত পালরন?” 

রীশু ক্নলজর আমিাে ব্যবস্থার ক্শক্ষকলের মলনর কথা জানলত বপলর তখনই তালের 
বেলেন, “বতামরা এসব কথা ভাবি বকন? বকানটা বো সহজ, ‘বতামার পাপ ক্ষমা করা 
হে’ অথবা ওঠ, বতামার খাটিো ক্নলে েলে রাও?” ক্কন্তু পৃক্থবীলত পাপ ক্ষমা করার 
ক্ষমতা বর মানবপুলত্র আলি এটা আক্ম বতামালের প্রমাণ কলর বেব। তাই ক্তক্ন বসই পগুে 
বোকটিলক বেলেন, “আক্ম বতামাে বেক্ি ওঠ! বতামার খাটিোটি তুলে ক্নলে বতামার 
ঘলর েলে রাও।” 

বস উলঠ োঁডাে এবং সলগে সলগে তার খাটিোটি তুলে ক্নলে সকলের সামলন ক্েলে বেঁলট 
ববক্রলে বগে। এলত সকলে আশ্চর্য হলে ঈশ্বলরর প্রশংসা কলর বেে, “এর আলগ আমরা 
এমন কখনও বেক্খক্ন।”47

3.8 যলবীর যীশুকক অনুরমন
এরপর ক্তক্ন আবার হ্রলের ্ালর ক্ফলর বগলে, সমস্ত বোক তাঁর কালি এে, আর ক্তক্ন 
তালের ক্শক্ষা ক্েলত োগলেন। পলর ক্তক্ন পলথ বরলত বরলত বেখলেন, এক কর 
আোেকারী, আেলফলের বিলে বেক্ব কর আোলের ঘলর বলস আলিন। ক্তক্ন তালক 
বেলেন, “এস, আমার সালথ েে।” তা শুলন বেক্ব উলঠ পডলেন এবং রীশুর সলগে বগলেন। 

পলর ক্তক্ন বেক্বর বাক্ডলত এলস বখলত বসলেন, আর অলনক কর আোেকারী এবং 
মন্ বোক রীশুর ও তাঁর ক্শষ্যলের সলগে বখলত বসে, (কারণ তালের মল্্য অলনলকই 
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তাঁর অনুগামী ক্িে।) ক্কন্তু ফরীশী েলের ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা রীশুলক কর আোেকারী ও 
মন্ বোকলের সলগে বখলত বেলখ তাঁর ক্শষ্যলের বেলেন, “রীশু কর আোেকারী ও মন্ 
বোকলের সলগে বখলত বলসন বকন?” 

এই কথা শুলন রীশু তালের বেলেন, “সুস্থ বোলকর ক্েক্কৎসলকর প্রলোজন বনই, 
ক্কন্তু বরাগীলের জন্যই ক্েক্কৎসলকর প্রলোজন। আক্ম ্াক্ম্যকলের নে, ক্কন্তু পাপীলের 
ডাকলত এলসক্ি।”48

3.9 উপবাস সম্পককতি  যীশুর একটি প্রকনের উত্তর
তারা রীশুলক বেে, “বরাহলনর অনুগামীরা প্রােই প্রাথ্যনা ও উপবাস কলর, ফরীশীলের 
অনুগামীরাও তা কলর; ক্কন্তু আপনার অনুগামীরা বতা সব সমেই বভাজন পান করলি।” 

রীশু তালের বেলেন, “বর সলগে থাকলত ক্ক বতামরা বর রাত্ীলের উলপাস কলর 
থাকলত বেলত পার? ক্কন্তু এমন সমে আসলি রখন বরলক তালের কাি বথলক সক্রলে 
বনওো হলব আর বসই সমে তারা উলপাস করলব।” 

ক্তক্ন তালের কালি একটি দৃষ্টান্ত ক্েলে বেলেন, “নতুন জামা বথলক একটি টুকলরা 
ক্িঁলড ক্নলে বকউ ক্ক পুরালনা জামাে তাক্ে বেে? রক্ে বকউ তা কলর তলব বস তার 
নতুন জামাটি ক্িঁডে, আবার বসই বিঁডা কাপলডর টুকলরা পুরালনার সলগে মানালব না। 
পুরালনা োমডার থক্েলত বকউ টাটকা দ্াক্ষারস রালখ না, রাখলে টাটকা দ্াক্ষারস োমডার 
থক্েটি ফাটিলে বেলব তালত রসও পলড রালব আর থক্েও নষ্ট হলব। টাটকা দ্াক্ষারস 
নতুন োমডার থক্েলত রাখাই উক্েত; আর পুরালনা দ্াক্ষারস পান করার পর বকউ টাটকা 
দ্াক্ষারস পান করলত োে না, কারণ বস বলে ‘পুরাতনটাই ভাে।’” 49

3.10 জলািকয় একটি যলাককক যীশুর আকরার্যদান 
এরপর ইহুেীলের এক ক্বলশষ পলব্যর সমে এলে রীশু বজরুশালেলম বগলেন। বজরুশালেলম 
বমষ ফটলকর কালি একটা পুকুর ক্িে। ইরিীেলত বসই পুকুরটিলক তবলথসো বো হত। 
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এই পুকুরটির পাঁেটি োঁেনী ঘাট ক্িে; ঘালটর বসইসব োতালে অলনক অসুস্থ বোক শুলে 
থাকত; তালের মল্্য বকউ বকউ অন্ধ, বকউ বকউ বখাঁডা এমনক্ক পগুে বরাগীও থাকত। 
বসখালন একজন বোক ক্িে বর আটক্ত্শ বির ্লর বরালগ ভুগক্িে। রীশু তালক বসখালন 
পলড থাকলত বেখলেন। ক্তক্ন জানলতন বর বস েীঘ্যক্েন ্লর বরালগ ভুগলি, তাই তালক 
বেলেন, “তুক্ম ক্ক সুস্থ হলত োও?” 

বসই অসুস্থ বোকটি বেে, “মহাশে আমার এমন বকান বোক বনই, জে বেঁলপ ওঠার 
সমে বর আমালক পুকুলর নাক্মলে বেলব। আক্ম ওখালন বপৌঁিালনার আলগই বকউ না বকউ 
আমার আলগ পুকুলর বনলম পলড।” 

রীশু তালক বেলেন, “ওঠ! বতামার ক্বিানা গুটিলে নাও, বেঁলট ববডাও।” বোকটি সলগে 
সলগে ভাে হলে বগে, আর তার ক্বিানা তুলে ক্নলে হাঁটলত থাকে। 

এ ঘটনা ক্বরোমবালর ঘটে, তাই বর বোকটি আলরাগ্য োভ কলরক্িে তালক ইহুেীরা 
বেে, “আজ ক্বরোমবার, এভালব বতামার ক্বিানা বলে ববডালনা ক্বক্্-ব্যবস্থা ক্বরুদ্ধ কাজ 
হলছি।” 

বস তখন তালের বেে, “ক্রক্ন আমালক সাক্রলে তুলেলিন ক্তক্ন বলেক্িলেন, ‘বতামার 
ক্বিানা তুলে ক্নলে বেঁলট ববডাও।’” 

তারা বসই বোকটিলক ক্জলজ্ঞস করে, “বক বতামালক বলেলি বর বতামার ক্বিানা 
গুটিলে ক্নলে বেঁলট ববডাও?” 

ক্কন্তু বর বোকটি আলরাগ্যোভ কলরক্িে বস জানত না, ক্তক্ন বক। কারণ বসই জােগাে 
অলনক বোক ভীড কলরক্িে এবং রীশু বসখান বথলক েলে ক্গলেক্িলেন। 

পলর রীশু মক্ন্লরর মল্্য বসই বোকটিলক বেখলত বপলে তালক বেলেন, “বেখ, তুক্ম 
এখন সুস্থ হলে বগি; আর পাপ বকালরা না, রালত বতামার আরও খারাপ ক্কিু না হে!” 

এরপর বসই বোকটি ইহুেীলের কালি ক্গলে বেে বর, রীশুই তালক আলরাগ্য োন 
কলরলিন। 

আর এই কারলণই ইহুেীরা রীশুলক ক্নর্যাতন করলত শুরু করে; কারণ ক্তক্ন ক্বরোমবালর 
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এইসব কাজ করক্িলেন। তখন রীশু তালের বেলেন, “আমার ক্পতা সব সমে কাজ কলর 
েলেলিন, তাই আক্মও কাজ কক্র।” 

তখন ইহুেীরা রীশুলক হত্যা করার জন্য আলরা দৃঢ় প্রক্তজ্ঞ হলে উঠে। তারা বেে, 
“ক্তক্ন বর বকবে ক্বরোমবালর ক্বক্্-ব্যবস্থার ক্বরুদ্ধ কাজ করক্িলেন তাই নে, ক্তক্ন ঈশ্বরলক 
তাঁর ক্পতা বলে সলম্বা্ন কলরক্িলেন। আর এইভালব ক্তক্ন ক্নলজলক ঈশ্বলরর সমান জাক্হর 
করক্িলেন।”50

3.11 পুত্র জীবন দান ককরন  
এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি পুত্ ক্নলজ বথলক ক্কিু 
করলত পালরন না। ক্পতালক রা করলত বেলখন বকবে তাই করলত পালরন। ক্পতা রা ক্কিু 
কলরন পুত্ও তাই কলরন। ক্পতা পুত্লক ভােবালসন, আর ক্পতা রা ক্কিু কলরন তা পুত্লক 
বেখান আর এর বথলক আলরা মহান মহান কাজ পুত্লক ক্তক্ন বেখালবন, তখন বতামরা 
আশ্চর্য হলে রালব। ক্পতা মৃতলের জীবন োন কলরন, বতমক্ন পুত্ও রালক ইছিা কলরন 
তালক জীবন বেন। 

“ক্পতা কারও ক্বোর কলরন না, ক্কন্তু সমস্ত ক্বোলরর ভার ক্তক্ন পুত্লক ক্েলেলিন, রালত 
ক্পতালক বরমন সমস্ত বোক সম্ান কলর বতমক্ন পুত্লকও সম্ান কলর। বর পুত্লক সম্ান 
কলর না, বস ক্পতালকও সম্ান কলর না, কারণ ক্পতাই বসইজন ক্রক্ন পুত্লক পাঠিলেলিন। 

“আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বর বকউ আমার কথা বশালন, আর ক্রক্ন আমাে 
পাঠিলেলিন তাঁর ওপর ক্বশ্বাস কলর বস অনন্ত জীবন োভ কলর এবং বস অপরা্ী বলে 
ক্বলবক্েত হলব না। বস মৃতু্য বথলক জীবলন উতিীণ্য হলে বগলি। আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি 
সমে আসলি; বেলত ক্ক এলস বগলি, রখন মৃলতরা ঈশ্বলরর পুলত্র রব শুনলব, আর রারা 
শুনলব তারা বাঁেলব। ক্পতার ক্নলজর বরমন জীবন োন করার ক্ষমতা রলেলি ঠিক বতমনই 
ক্তক্ন তাঁর পুত্লকও জীবন োন করার ক্ষমতা ক্েলেলিন। এবং ক্পতা বসই পুলত্র হালতই 
সমস্ত ক্বোলরর অক্্কার ক্েলেলিন, কারণ এই পুত্ই মানবপুত্। 
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“এই কথা শুলন বতামরা অবাক হলো না, কারণ সমে আসলি, রারা কবলরর মল্্য আলি 
তারা সবাই মানবপুলত্র রব শুনলব। তারপর তারা তালের কবর বথলক বাইলর আসলব। 
রারা সৎকম্য কলরলি তারা উক্ত্ত হলব ও অনন্ত জীবন োভ করলব। আর রারা মন্ কাজ 
কলরক্িে তারা পুনরুক্ত্ত হলব এবং বোষী বলে ক্বলবক্েত হলব। 

“আক্ম ক্নলজর বথলক ক্কিুই করলত পাক্র না। আক্ম (ঈশ্বলরর কাি বথলক) বরমন শুক্ন 
বতমক্ন ক্বোর কক্র; আর আক্ম রা ক্বোর কক্র তা ন্যাে, কারণ আক্ম আমার ইছিামলতা 
কাজ কক্র না, বরং ক্রক্ন (ঈশ্বর) আমালক পাঠিলেলিন তাঁরই ইছিাপূরণ করার বেষ্টা কক্র।51

3.12  শনকজর কত্তি ত্বব্যঞ্জক অশ্কাকরর প্রমাণ শদকলন যীশু 
“আক্ম রক্ে আমার ক্নলজর পলক্ষ সাক্ষ্য ক্েই তলব আমার বসই সাক্ষ্য সত্য বলে গৃহীত হলব 
না। অন্য একজন আলিন ক্রক্ন আমার পলক্ষ সাক্ষ্য বেন এবং আক্ম জাক্ন, বর সাক্ষ্যই 
ক্তক্ন বেন না বকন তা সত্য। 

“বতামরা সকলেই বরাহলনর কালি বোক পাঠিলেি আর ক্তক্ন সলত্যর পলক্ষ সাক্ষ্য 
ক্েলেলিন। ক্কন্তু আক্ম বকান মানুলষর সালক্ষ্যর ওপর ক্নভ্য র কক্র না। তবু আক্ম এসব কথা 
বেক্ি, রালত বতামরা উদ্ধার বপলত পার। বরাহন ক্িলেন বসই প্রেীলপর মলতা রা জ্লে 
এবং আলো বেে; আর বতামরা ক্কিু সমলের জন্য তার বসই আলো উপলভাগ কলর 
আনক্ন্ত হলেক্িলে। 

“ক্কন্তু বরাহলনর সাক্ষ্য বথলক আলরা বড সাক্ষ্য আমার আলি; কারণ ক্পতা বর সব কাজ 
আমাে করলত ক্েলেলিন, বস সব কাজ আক্মই করক্ি, আর বসই সব কাজই প্রমাণ করলি 
বর ক্পতা আমাে পাঠিলেলিন। ক্পতা, ক্রক্ন আমালক পাঠিলেলিন, এমনক্ক আমার পলক্ষ 
সাক্ষ্য ক্েলে বগলিন, বতামরা বকউই কখনও তাঁর রব বশানক্ন, তাঁর আকারও বেখক্ন। 
আর তাঁর ক্শক্ষাও বতামালের অন্তলর বনই, কারণ ঈশ্বর রাঁলক পাঠিলেলিন, বতামরা তাঁলক 
ক্বশ্বাস কলরা না। বতামরা সকলেই খুব মলনালরাগ সহকালর শাস্তগুক্ে পড, কারণ বতামরা 
মলন কলরা বসগুক্ের ম্্য ক্েলেই বতামরা অনন্ত জীবন োভ করলব আর বসই শাস্তগুক্েই 
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আমার ক্বষলে সাক্ষ্য ক্েলছি। তবু বতামরা বসই জীবন োভ করলত আমার কালি আসলত 
োও না। 

“মানুলষর প্রশংসা আক্ম গ্রহণ কক্র না। আক্ম বতামালের সকেলকই জাক্ন আর এও জাক্ন 
বর বতামরা ঈশ্বরলক ভালোবালসা না। আক্ম আমার ক্পতার নালম এলসক্ি, তবু বতামরা 
আমাে গ্রহণ কলরা না; ক্কন্তু অন্য বকউ রক্ে তার ক্নলজর নালম আলস তালক বতামরা গ্রহণ 
করলব। বতামরা ক্কভালব ক্বশ্বাস করলত পালরা? বতামরা বতা একজন অন্য জলনর কাি 
বথলক প্রশংসা বপলত োও। আর বর প্রশংসা একমাত্ ঈশ্বলরর কালি বথলক আলস তার 
বখাঁজ বতামরা কলরা না। মলন কলরা না বর আক্মই বসই ব্যক্তি বর ক্পতার কালি বতামালের 
ওপর বোষালরাপ করব। বতামালের সাহার্য করলবন বলে বর বমাক্শর ওপর বতামরা আশা 
রালখা ক্তক্নই বতামালের ক্বরুলদ্ধ অক্ভলরাগ করলবন। বতামরা রক্ে বমাক্শলক ক্বশ্বাস করলত 
তলব আমালকও ক্বশ্বাস করলত, কারণ বমাক্শ তা আমার ক্বষলেই ক্েলখলিন। বতামরা রখন 
বমাক্শর বেখাে ক্বশ্বাস কলরা না, তখন আক্ম রা বক্ে তা বকমন কলর ক্বশ্বাস করলব?”52

3.13 যীশু শবশ্ামবাকরর প্রভু 
বকান এক ক্বরোমবালর রীশু শস্য বক্ষলত্র ম্্য ক্েলে রাক্ছিলেন; আর তাঁর ক্শলষ্যরা 
বরলত বরলত শলস্যর শীষ ক্িঁলড ক্িঁলড খাক্ছিলেন। এলত ফরীশীরা তাঁলক বেে, “বেখ, 
ক্বরোমবালর বতামার ক্শলষ্যরা এমন কাজ বকন করলি, রা করা উক্েত নে?” 

ক্তক্ন তালের বেলেন, “োেূে ও তাঁর সগেীরা খাবালরর অভালব কু্ষ্াত্য  হলে ক্ক 
কলরক্িলেন বতামরা ক্ক পড ক্ন? অক্বোথর রখন প্র্ান রাজক ক্িলেন বসই সমে োেূে 
বকমন কলর ঈশ্বলরর গৃলহ ক্গলে বর রুটি রাজক িাডা অন্য আর কালরা খাওো ক্বক্্-সম্ত 
ক্িে না, তা ক্নলজ বখলেক্িলেন ও তাঁর সগেীলের খাইলেক্িলেন?53

“এিাডা বতামরা ক্ক বমাক্শর ক্বক্্-ব্যবস্থা পডক্ন বর ক্বরোমবালর মক্ন্লরর মল্্য বর 
রাজকরা কাজ কলরন তাঁরাও ক্বরোমবালরর ক্বক্্-ব্যবস্থা েঙ্ঘন কলরন; আর তার জন্য 
তালের বকান বোষ হে না? ক্কন্তু আক্ম বতামালের বেক্ি, মক্ন্র বথলকও মহান ক্কিু 
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এখালন আলি। ‘বক্েোন ও তনলবে্য বথলক আক্ম েোই োই।’ শালস্তর এই বাণীর অথ্য ক্ক 
তা রক্ে বতামরা জানলত, তলব রারা বোষী নে তালের বতামরা বোষী করলত না।”54

রীশু তালের আলরা বেলেন, “মানুলষর জন্যই ক্বরোমবালরর সৃক্ষ্ট হলেলি, ক্কন্তু 
ক্বরোমবালরর জন্য মানুষ সৃষ্ট হেক্ন। তাই মানবপুত্ ক্বরোমবালররও প্রভু।”55

এরপর রীশু বসখান বথলক তালের সমাজ-গৃলহ বগলেন। বসখালন একজন বোক ক্িে, 
রার একটা হাত শুক্কলে পগুে হলে ক্গলেক্িে। রীশুলক বোষী করবার উলদেশ্য ক্নলে বোকরা 
তাঁলক ক্জলজ্ঞস করে, “বমাক্শর ক্বক্্-ব্যবস্থা অনুসালর ক্বরোমবালর ক্ক বরাগীলক সুস্থ করা 
উক্েত?” 

ক্কন্তু ক্তক্ন তালের বেলেন, “্র বতামালের মল্্য কারও একটা বভডা আলি, বসই 
বভডাটা রক্ে ক্বরোমবালর গলত্য  পলড রাে, তলব তুক্ম ক্ক তালক ্লর তুেলব না? আর 
বভডার বেলে মানুলষর মূে্য অলনক ববশী। তাই বমাক্শর ক্বক্্-ব্যবস্থা অনুসালর ক্বরোমবালর 
ভাে কাজ করা ন্যােসগেত।” 

তারপর রীশু বসই বোকটিলক বেলেন, “বতামার হাতটা বাক্ডলে োও।” বস তার 
হাতটা বাক্ডলে ক্েলে পর বসটা ভাে হলে অন্য হাতটার মলতা হলে বগে। তখন ফরীশীরা 
বাইলর ক্গলে রীশুলক বমলর বফোর জন্য েক্রান্ত করলত োগে।56

3.14 একটি শবরাট জনতার যীশুকক অনুরমন
রীশু তাঁর ক্শষ্যলের ক্নলে গােীে হ্রলের ক্েলক বগলেন। গােীে, ক্রহূক্েো, বজরুশালেম, 
ইলোম এমন ক্ক রে্য ন নেীর অপর পালর বসার ও সীলোন বথলক বহুলোক তাঁলের ক্পিলন 
ক্পিলন এে। ক্তক্ন বর সমস্ত অলেৌক্কক কাজ কলরক্িলেন তা শুলন এই ক্বশাে জনতা 
তাঁর কালি এলসক্িে। 

রালত ভীলডর োপ তাঁর ওপলর না পলড, তাই ক্তক্ন ক্শষ্যলের তাঁর জন্য একটা বিাট 
বনৌকা প্রস্তুত রাখলত বেলেন। ক্তক্ন বহু বোকলক সুস্থ কলরক্িলেন, তাই সমস্ত বরাগী 
তাঁলক স্পশ্য করার জন্য বঠোলঠক্ে করক্িে। অশুক্ে আমিাে পাওো বরাগীরা তাঁলক বেখলত 



যলাকশপ্রয়তা বষতি 45

বপলেই তাঁর পালের সামলন পলড বেঁক্েলে বেক্িে, “আপক্ন ঈশ্বলরর পুত্!” ক্কন্তু ক্তক্ন 
তালের কলঠারভালব ক্তরস্ার করক্িলেন রালত তারা তাঁর পক্রেে না বেে।57

আর এইভালব তাঁর ক্বষলে ভাববােী ক্রশাইের মা্্যলম বো ঈশ্বলরর বাণী পূণ্য হে: 

“এই আমার োস, 
এঁলক আক্ম মলনানীত কলরক্ি। 

আমার অক্ত ক্প্রে জন, 
রার উপর আক্ম সন্তুষ্ট। 

আক্ম তাঁর উপলর আমার আমিার প্রভাব রাখব, 
তালত ক্তক্ন অইহুেীলের কালি ন্যােনীক্তর বাণী প্রোর করলবন। 

ক্তক্ন কেহ ক্ববাে করলবন না, 
বোলকরা পলথ ঘালট তাঁর গোর স্বর শুনলব না। 

মেকালনা ববতগাি ক্তক্ন ভােলবন না, 
ক্মট্-ক্মট্ কলর জ্েলত থাকা পেলতলক ক্তক্ন ক্নক্ভলে বেলবন না 

রতক্েন না ন্যােনীক্তলক জেী কলরন ততক্েন। 
সব্যজাক্তর বোক তাঁর ওপর প্রত্যাশা রাখলব।” 58

3.15 যীশুর বাকরা জন যপ্রশরতকক শনবতিাচন 
রীশু বসই সমে একবার প্রাথ্যনা করার জন্য একটি পব্যলত বগলেন। সারা রাত ্লর ঈশ্বলরর 
কালি প্রাথ্যনাে কাটালেন। সকাে হলে ক্তক্ন তাঁর অনুগামীলেব ক্নলজর কালি ডাকলেন ও 
তাঁলের ম্্য বথলক বালরাজনলক মলনানীত কলর তাঁলের “বপ্রক্রত” পলে ক্নলোগ করলেন।59 
বরন তাঁরা তাঁর সালথ সালথ থালক এবং বাক্য প্রোলরর জন্য বরন ক্তক্ন তাঁলের পাঠালত 
পালরন। তাঁলের ক্তক্ন ভূত িাডাবার ক্ষমতাও ক্েলেন। ক্তক্ন বর বালরাজনলক মলনানীত 
কলরন তাঁলের নাম ক্শলমান রালক ক্তক্ন নাম ক্েলেন ক্পতর; রালকাব ক্রক্ন ক্সবক্েলের 
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বিলে এবং রালকালবর ভাই বরাহন; (রালের ক্তক্ন নাম ক্েলেক্িলেন, ববালনরগশ রার অথ্য 
“বমঘধ্ক্নর পুত্।”) আক্ন্দ্রে, ক্ফক্েপ, বথ্যেমে, মক্থ, বথামা, আেলফলের বিলে রালকাব, 
থলদেে, বেশ-ভতি,েলের ক্শলমান এবং ক্রহূো ঈষ্ক্রলোতীে (বর রীশুলক শত্রুর হালত 
্ক্রলে ক্েলেক্িে।)60

পাহালডর ওপর বথলক বেওো ক্শক্ষা  (3.16–34)

3.16 ঈশ্বকরর আিীবতিাদ্ন্য যলাকসমূি
রীশু অলনক বোলকর ভীড বেলখ একটা পাহালডর ওপর উলঠ বগলেন। ক্তক্ন বসখালন 
বসলে ক্শষ্যরা তাঁর কালি এলেন। এরপর ক্তক্ন তাঁলের কালি ক্শক্ষা ক্েলত শুরু করলেন, 
বেলেন: 

“্ন্য বসই বোলকরা রারা আমিাে নত-নম্র, 
কারণ স্বগ্যরাজ্য তালেরই। 

্ন্য বসই বোলকরা রারা বশাক কলর, 
কারণ তারা ঈশ্বলরর কাি বথলক সান্ত্বনা পালব। 

ক্বনেী বোলকরা ্ন্য। 
তারা ঈশ্বলরর প্রক্তশ্রুত বেলশর অক্্কার োভ করলব। 

্ন্য বসই বোলকরা, রারা ন্যােপরােণতার জন্য কু্ষ্াত্য  ও তৃষ্াত্য  
কারণ তারা তৃপ্ত হলব। 

রারা েোবান তারা ্ন্য, 
কারণ তারা েো পালব। 

রালের অন্তর পক্রশুদ্ধ তারা ্ন্য, 
কারণ তারা ঈশ্বলরর েশ্যন পালব। 
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্ন্য তারা রারা তালের ক্েন্তাে পক্রশুদ্ধ, 
কারণ তারা ঈশ্বলরর সলগে থাকলব। 

্ন্য তারা রারা শাক্ন্ত স্থাপলনর জন্য কাজ কলর, 
কারণ তারা ঈশ্বলরর সন্তানরূলপ পক্রক্েত হলব। 

ঈশ্বলরর পলথ েেলত ক্গলে রারা ক্নর্যাতন বভাগ করলি তারা ্ন্য, 
কারণ স্বগ্যরাজ্য তালেরই হলব। 

“বতামরা আমার অনুসারী হলেি বলে রখন বোলক বতামালের অপমান ও ক্নর্যাতন 
কলর আর বতামালের নালম ক্মথ্যা কুৎসা রটাে তখন বতামরা ্ন্য। বতামরা আনন্ কলরা, 
খুশী হও, কারণ স্বলগ্য বতামালের জন্য মহাপুরস্ার সক্ঞ্চত আলি। বতামালের আলগ বর 
ভাববােীরা ক্িলেন বোলক তাঁলেরও এভালবই ক্নর্যাতন কলরলি।61

3.17 যীশুকত্তি ক স্বীয় শিষ্যকদর লবন ও আকলার সকগে তুলনা 
“বতামরা পৃক্থবীর েবন, ক্কন্তু েবন রক্ে তার ক্নলজর স্বাে হারাে তলব বকমন কলর তা 
আবার বনান্তা করা রালব? তখন তা আর বকান কালজ োলগ না। তা বকবে বাইলর বফলে 
বেওো হে আর বোকরা তা মাক্ডলে রাে। 

“বতামরা জগলতর আলো, পাহালডর ওপলর বকান শহর, রা কখনও েুকালনা রাে না। 
বাক্ত বজ্লে বকউ পালত্র নীলে রালখ না, তা বাক্তোলনর ওপলরই রালখ আর তা ঘলরর 
সকেলক আলো বেে। বতমক্ন বতামালের আলোও বোকলের সামলন উজ্জ্বে বহাক্, বরন 
তারা বতামালের সৎকাজ বেলখ বতামালের স্বলগ্যর ক্পতা ঈশ্বলরর মক্হমা কীত্য ন কলর।62

3.18 যীশু এবং যমাশির শবশ্ব্যবস্া 
“বভলবা না বর আক্ম বমাক্শর ক্বক্্-ব্যবস্থা ও ভাববােীলের ক্শক্ষা ধ্ংস করলত এলসক্ি। 
আক্ম তা ধ্ংস করলত আক্সক্ন বরং তা পূণ্য করলতই এলসক্ি। আক্ম বতামালের সক্ত্য 
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বেক্ি আকাশ ও পৃক্থবীর বোপ না হওো পর্যন্ত ক্বক্্-ব্যবস্থার ক্বনু্ ক্বসগ্যও বোপ হলব না, 
ক্বক্্-ব্যবস্থার সবই পূণ্য হলব। 

“তাই বকউ রক্ে এইসব আলেলশর মল্্য অক্ত সামান্য আলেশও অমান্য কলর আর 
অপরলক তা করলত ক্শক্ষা বেে, তলব বস স্বগ্যরালজ্য সব বথলক তুছি বলে গন্য হলব। ক্কন্তু 
রারা ক্বক্্-ব্যবস্থা পােন কলর ও অপরলক তা পােন করলত ক্শক্ষা বেে, তারা স্বগ্যরালজ্য মহান 
বলে গন্য হলব। আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি ব্যবস্থার ক্শক্ষক ও ফরীশীলের বথলক বতামালের 
্াক্ম্যকতা রক্ে উন্নত মালনর না হে তলব বতামরা স্বগ্যরালজ্য প্রলবশ করলত পারলব না।63

3.19 য্া্ সম্বকধে যীশুর শিক্া
“বতামরা শুলনি, আমালের ক্পতৃপুরুষলের কালি বো হলেক্িে, ‘নরহত্যা কলরা না; 
আর বকউ নরহত্যা করলে তালক ক্বোরােলে তার জবাবক্েক্হ করলত হলব।’ ক্কন্তু আক্ম 
বতামালের বেক্ি, রক্ে বকউ বকালনা বোলকর প্রক্ত কু্রদ্ধ হে ক্বোলর তালক তার জবাবক্েক্হ 
করলত হলব। আর বকউ রক্ে বকান বোকলক বলে, ‘ওলর মূখ্য’ (অথ্যাৎ ক্নলব্যা্) তলব তালক 
ইহুেী মহাসভার সামলন তার জবাব ক্েলত হলব। বকউ রক্ে কাউলক বলে ‘তুক্ম পাষডি,’ 
তলব তালক নরলকর আগুলনই তার জবাব ক্েলত হলব। 

“মক্ন্লর রজ্ঞলবেীর সামলন তনলবে্য উৎসগ্য করার সমে রক্ে বতামার মলন পলড বর 
বতামার ক্বরুলদ্ধ বতামার ভাইলের বকান অক্ভলরাগ আলি, তলব বসই তনলবে্য রজ্ঞলবেীর 
সামলন বরলখ েলে রাও, প্রথলম ক্গলে তার সলগে বস ক্বষলে ক্মটমাট কলর নাও, পলর এলস 
বতামার তনলবে্য উৎসগ্য বকালরা। 

“বতামার শত্রু রক্ে বতামার ক্বরুলদ্ধ মামো করলত োে তলব আোেলত ক্নলে রাবার 
সমে পলথই তার সলগে তাডাতাক্ড ক্মটমাট কলর বফে; তা না হলে বস বতামালক 
ক্বোরলকর হালত তুলে বেলব, ক্বোরক বতামালক রক্ষীর হালত বেলব আর রক্ষীরা বতামালক 
কারাগালর পাঠালব। আক্ম বতামাে সক্ত্য বেক্ি, বসখান বথলক তুক্ম িাডা পালব না, রতক্ষণ 
না বতামার বেনার বশষ পেসাটা েুক্কলে োও।64
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3.20 ব্যশভচার সম্পককতি  যীশুর শিক্া 
“বতামরা শুলনি, একথা বো হলেলি: ‘বরৌনপাপ কলরা না।’ ক্কন্তু আক্ম বতামালের বেক্ি 
বকউ রক্ে বকান স্তীলোলকর ক্েলক োেসাপূণ্য দৃক্ষ্টলত তাকাে তলব বস মলন মলন তার 
সলগে বরৌন পাপ করে। বসই রকম বতামার ডান বোখ রক্ে পাপ করার জন্য বতামাে 
প্রলরাক্েত কলর তলব তা উপলড বফলে োও। সমস্ত বেহ ক্নলে নরলক রাওোর বেলে 
বরং তার একটা অংশ হারালনা বতামার পলক্ষ ভালো। রক্ে বতামার ডান হাত পাপ করলত 
প্রলরাক্েত কলর, তলব তা বকলট বফলে োও। বতামার সমস্ত শরীর নরলক রাওোর বেলে 
বরং তার একটা অগে নষ্ট হওো বতামার পলক্ষ ভালো।65

3.21 শববাি-শবকছেদ সম্পককতি  যীশুর শিক্া
““আবার বো হলেলি, ‘বকউ রক্ে তার স্তীলক ত্যাগ করলত োে, তলব তালক ত্যাগপত্ 
ক্েলত হলব।’ ক্কন্তু আক্ম বতামালের বেক্ি, একমাত্ বরৌনপালপর বোষ িাডা অন্য বকান 
কারলণ বকউ রক্ে তার স্তীলক ত্যাগ কলর, তলব বস তালক ব্যাক্ভোক্রণী হবার পলথ নাক্মলে 
বেে। আর বর বকউ স্তীলক ক্বলে কলর বসও বরৌনপাপ কলর।66

3.22 প্রশতশ্রুশত দান শনকয় যীশুর শিক্া
“বতামরা একথা ও শুলনি, আমালের ক্পতৃপুরুষলের বো হলেক্িে, ‘বতামরা ঈশ্বলরর 
উলদেলশ্য বর সব প্রক্তশ্রুক্ত কর তা বভলো না, বতামালের কথা মলতা বস সবই পূণ্য 
কলরা।’ ক্কন্তু আক্ম বতামালের বেক্ি, বতামরা বকান শপথই কলরা না। স্বলগ্যর নালম কলরা 
না, কারণ তা ঈশ্বলরর ক্সংহাসন। পৃক্থবীর নালম শপথ কলরা না, কারণ পৃক্থবী ঈশ্বলরর 
পােপীঠ। বজরুশালেলমর নালমও শপথ কলরা না, কারণ তা হে মহান রাজার নগরী। এমন 
ক্ক বতামার মাথার ক্েক্ব্যও ক্েও না, কারণ বতামার মাথার একগািা েুে সাো অথবা কালো 
করার ক্ষমতা বতামার বনই । বতামালের কথার ‘হ্যাঁ’ বরন ‘হ্যাঁ’ আর ‘না’ বরন ‘না’ হে, 
এিাডা অন্য আর রা ক্কিু তা মলন্র কাি বথলক আলস।67
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3.23 প্রশতকিা্ গ্রিণ সম্বকধে যীশুর শিক্া
“বতামরা শুলনি, একথা বো হলেলি বর, ‘বোলখর বেলে বোখ ও োঁলতর বেলে োঁত।’ 
ক্কন্তু আক্ম বতামালের বেক্ি, দুষ্ট বোকলের প্রক্তলরা্ কলরা না, বরং বকউ রক্ে বতামার 
ডান গালে েড মালর, তলব তার ক্েলক অপর গােটিও বাক্ডলে ক্েও। বকউ রক্ে বতামার 
পাজামা বনবার জন্য আোেলত মামো করলত োে; তলব তালক বতামার ্ূক্তটাও বিলড 
ক্েও। রক্ে বকউ তার ববাো ক্নলে বতামালক এক মাইে পথ বরলত বা্্য কলর, তার সলগে 
দু মাইে বরও। বকউ রক্ে বতামার কাি বথলক ক্কিু োে, তালক তা ক্েও। বতামার কাি 
বথলক বকউ ্ার োইলে তালক তা ক্েলত অস্বীকার কলরা না।68

3.24 শনকজর িত্রুকক ভালবাসার শিক্া শদকলন যীশু 
“বতামরা তালের বেলত শুলনি, ‘বতামার প্রক্তলবশীলক ভােবালসা,শত্রুলক ঘৃণা কলরা।’ 
ক্কন্তু আক্ম বতামালের বেক্ি, বতামালের শত্রুলের ভােবালসা। রাঁরা বতামালের প্রক্ত 
ক্নর্যাতন কলর তালের জন্য প্রাথ্যনা কলরা, বরন বতামরা স্বলগ্যর ক্পতার সন্তান হলত পার। 
ক্তক্ন বতা ভাে মন্ সকলের উপর সূর্য্যালোক বেন, ্াক্ম্যক অ্াক্ম্যক সকলের উপর বৃক্ষ্ট 
বেন। আক্ম একথা বেক্ি, কারণ রাঁরা বতামালের ভােবালস বতামরা রক্ে বকবে তালেরই 
ভােবাস, তলব বতামরা ক্ক পুরস্ার পালব? কর আোেকারীরাও ক্ক তাই কলর না? বতামরা 
রক্ে বকবে বতামালের ভাইলেরই শুলভছিা জানাও, তলব অন্যলের বথলক আর ববশী 
ক্ক করলে? ক্ব্মশীরাও বতা এমন কলর থালক। তাই বতামালের স্বলগ্যর ক্পতা বরমন ক্সদ্ধ 
বতামরাও বতমন ক্সদ্ধ হও।69

3.25 দান সম্পককতি  যীশুর শিক্া
“সাব্ান! বোক বেখালনা ্ম্য-কম্য বা ঈশ্বলরর কাজ কলরা না। তাহলে বতামালের স্বলগ্যর 
ক্পতার কাি বথলক বকান পুরস্ার পালব না। 

“তাই তুক্ম রখন বকান অভাবী মানুষলক ক্কিু োও, তখন তূরী বাক্জলে তা ক্েও না। 
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রারা ভডি তারা বোকলের প্রশংসা পাবার আশাে সমাজ-গৃলহ ও পলথ-ঘালট ঐভালব 
তূরী বাক্জলে োন কলর। আক্ম বেক্ি, তালের পুরস্ার তারা বপলে বগলি। ক্কন্তু তুক্ম 
রখন অভাবী বোকলের ক্কিু োন কর, তখন বতামার ডান হাত ক্ক করলি তা বতামার বাঁ 
হাতলক জানলত ক্েও না, বরন বতামার োন বগাপলন বেওো হে। তাহলে বতামার ক্পতা 
ঈশ্বর ক্রক্ন বগাপলন সব ক্কিু বেলখন, ক্তক্ন বতামাে পুরস্ার বেলবন।70

3.26 যীশু প্রদত্ত প্রাথতিনা সম্বধেীয় শিক্া
“বতামরা রখন প্রাথ্যনা কর, তখন ভডিলের মলতা কলরা না, তারা বোকলের কালি 
ক্নলজলের বেখাবার জন্য সমাজ-গৃলহ ও রাস্তার বমালড বমালড োঁক্ডলে প্রাথ্যনা করলত 
ভােবালস। আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, তারা তালের পুরস্ার বপলে বগলি। ক্কন্তু তুক্ম 
রখন প্রাথ্যনা কর, তখন বতামার ঘলরর বভতলর ক্গলে েরজা বন্ধ কলর বতামার ক্পতা রাঁলক 
বেখা রাে না, তাঁর কালি প্রাথ্যনা কলরা। তাহলে বতামার ক্পতা ক্রক্ন বগাপলন রা ক্কিু করা 
হে বেলখন, ক্তক্ন বতামালক পুরস্ার বেলবন। 

“বতামরা রখন প্রাথ্যনা কর, তখন ক্ব্মশীলের মলতা একই প্রাথ্যনার পুনরাবৃক্তি কলরা 
না, কারণ তারা মলন কলর তালের বাক্য বাহুলে্যর গুলন তারা প্রাথ্যনার উতির পালব। তাই 
বতামরা তালের মলতা হলো না, কারণ বতামালের োওোর আলগই বতামালের ক্পতা 
জালনন বতামালের ক্ক প্রলোজন আলি। তাই বতামরা এইভালব প্রাথ্যনা কলরা, 

‘বহ আমালের স্বলগ্যর ক্পতা, 
বতামার নাম পক্বত্ বলে মান্য বহাক্। 

বতামার রাজত্ব আসুক। 
বতামার ইছিা বরমন স্বলগ্য বতমক্ন পৃক্থবীলতও পূণ্য বহাক্। 

বর খাে্য আমালের প্রলোজন তা আজ আমালের োও। 
আমালের কালি রারা অপরা্ী, আমরা বরমন তালের ক্ষমা কলরক্ি, 
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বতমক্ন তুক্মও আমালের সব অপরা্ ক্ষমা কর। আমালের প্রলোভলন  

পডলত ক্েও না, 
ক্কন্তু মলন্র হাত বথলক উদ্ধার কর।’ 

বতামরা রক্ে অন্যলের অপরা্ ক্ষমা কর, তলব বতামালের স্বলগ্যর ক্পতাও বতামালের 
ক্ষমা করলবন। ক্কন্তু বতামরা রক্ে অন্যলের ক্ষমা না কর, তলব বতামালের স্বলগ্যর ক্পতা 
বতামালের অপরা্ ক্ষমা করলবন না।71

3.27 উপবাস শবষকয় যীশুর শিক্া
“রখন বতামরা উপবাস কর, তখন ভডিলের মলতা মুখ শুকলনা কলর বরলখা না। তারা বর 
উপবাস কলরলি তা বোলকলের বেখাবার জন্য তারা মুখ শুকলনা কলর ঘুলর ববডাে। আক্ম 
বতামালের সক্ত্য বেক্ি, তারা তালের পুরস্ার বপলে বগলি। ক্কন্তু তুক্ম রখন উপবাস করলব, 
বতামার মাথাে বতে ক্েও আর মুখ ্ ুলো। বরন অন্য বোলক জানলত না পালর বর তুক্ম উপবাস 
করি। তাহলে বতামার ক্পতা ঈশ্বর, রাঁলক তুক্ম বোলখ বেখলত পাছি না, ক্তক্ন বেখলবন। 
বতামার ক্পতা ঈশ্বর ক্রক্ন বগাপন ক্বষেও বেখলত পান, ক্তক্ন বতামাে পুরস্ার বেলবন।72

3.28 গুরুত্বপূণতিতা সম্পককতি  যীশুর শিক্া
“এই পৃক্থবীলত বতামরা ক্নলজলের জন্য ্ন-সম্পে সঞ্চে কলরা না। এখালন ঘুন ্লর ও 
মরলে পলড তা নষ্ট হলে রাে, আর বোলর ক্সঁ্ বকলট তা েুক্রও করলত পালর। বরং স্বলগ্য 
বতামার জন্য সম্পে সঞ্চে কর, বসখালন ঘুন ্রলব না, মরলেও পডলব না, বোলরও েুক্র 
করলব না। বতামার ্ন-সম্পে বরখালন রলেলি, বতামার মনও বসখালন পলড থাকলব। 

“বোখই বেলহর প্রেীপ, তাই বতামার বোখ রক্ে ক্নম্যে হে, বতামার সারা বেহও উজ্জ্বে 
হলব। ক্কন্তু বতামার বোখ রক্ে অশুক্ে হে, তলব বতামার সমস্ত বেহ অন্ধকালর বিলে রালব। 
বতামার মল্্যকার আলো রক্ে অন্ধকারাছিন্নই হে, তলব বস অন্ধকার ক্নলজ ক্ক ভীষণ। 
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“বকান মানুষ দুজন কত্য ার োসত্ব করলত পালর না। বস হেলতা প্রথম জনলক ঘৃণা করলব 
ও ক্দ্বতীে জনলক ভােবাসলব অথবা প্রথম জলনর প্রক্ত অনুগত হলব ও ক্দ্বতীে জনলক 
তুছি করলব। ঈশ্বর ও ্ন-সম্পক্তি এই উভলের োসত্ব বতামরা করলত পালরা না।73

3.29 যীশু প্রদত্ত শচন্া শবষয়ক শিক্া 
“তাই আক্ম বতামালের বেক্ি, ববঁলে থাকার জন্য ক্ক আহার করব বা ক্ক পান করব এ 
ক্নলে ক্েন্তা কলরা না। আর ক্ক পরব একথা বভলব বেলহর ক্বষলেও ক্েন্তা কলরা না। খালে্যর 
বেলে জীবন ক্ক মূে্যবান নে, অথবা বপাশালকর বেলে বেহটা ক্ক মূে্যবান নে? আকালশর 
পাখীলের ক্েলক একবার তাকাও, বেখ, তারা বীজ ববালন না বা ফসেও কালট না, অথবা 
বগাো ঘলর ক্নলে ক্গলে তা জমাও কলর না। বতামালের স্বলগ্যর ক্পতা ঈশ্বর তালের আহার 
বরাগান। বতামরা ক্ক ওলের বথলক আরও মূে্যবান নও? বতামালের মল্্য বক ভাবনা ক্েন্তা 
কলর ক্নলজর আেু এক ঘন্া বাডালত পালর? 

“বপাশালকর ক্বষলেই বা বকন এত ক্েন্তা কর? মালঠর ক্েক্ে ফুেগুক্ের ক্েলক বেলে বেখ 
ক্কভালব তারা ফুলট উলঠলি। তারা পক্ররেম কলর না, ক্নলজলের জন্য বপাশাকও ততরী কলর 
না। ক্কন্তু আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, রাজা শলোমন তার সমস্ত জাঁকজমক সলত্তও তার 
বপাশালক ঐ ফুেগুক্ের একটির মলতাও ক্নলজলক সাজালত পালর ক্ন। মালঠ বর ঘাস আলি 
আর কাে উনুলন বফলে বেওো হলব, ঈশ্বর রখন তালের এত সুন্র কলর সাজান, তখন 
বহ অল্প ক্বশ্বাসী বোলকরা, ক্তক্ন ক্ক বতামালের আরও সুন্র কলর সাজালবন না? 

“বতামরা এই বলে ক্েন্তা কলরা না, ‘আমরা ক্ক খালবা?’ বা ‘ক্ক পান করলবা?’ বা ‘ক্ক 
পরলবা?’ ক্ব্মশীরাই এসব ক্নলে ক্েন্তা কলর। বতামালের স্বলগ্যর ক্পতা ঈশ্বর বতা জালনন 
এসব ক্জক্নলসর বতামালের প্রলোজন আলি। তাই বতামরা প্রথলম ঈশ্বলরর রালজ্যর ক্বষলে 
ও তাঁর ইছিা ক্ক তা পূণ্য করলত বেষ্টা কর, তাহলে বতামালের রা ক্কিু প্রলোজন বস সব 
বেওো হলব। কােলকর জন্য ক্েন্তা কলরা না; কােলকর ক্েন্তা কােলকর জন্য থাক। প্রক্তটি 
ক্েলনর পলক্ষ বসই ক্েলনর কষ্টই রলথষ্ট।74
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3.30 অপরকক শবচার করবার ব্যাপাকর যীশুর শিক্া
“পলরর ক্বোর কলরা না, তাহলে বতামার ক্বোরও বকউ করলব না। কারণ বরভালব বতামরা 
অন্যর ক্বোর কর, বসই ভালব বতামালেরও ক্বোর করা হলব; আর বরভালব তুক্ম মাপলব 
বসই ভালব বতামার জন্যও মাপা হলব। 

“বতামার ভাইলের বোলখ বর কুলটা আলি বকবে তা-ই বেখি; ক্কন্তু ক্নলজর বোলখর 
মল্্য বর ততিা আলি তা বেখলত পাও না? রখন বতামার ক্নলজর বোলখই একটা ততিা 
রলেলি তখন ক্কভালব বতামার ভাইলক বেি, ‘এস বতামার বোখ বথলক কুলটাটা বার 
কলর ক্েই?’ ভডি! প্রথলম বতামার ক্নলজর বোখ বথলক ততিাটা বার কলর বফে, তাহলে 
বতামার ভাইলের বোখ বথলক কুলটাটা বার করার জন্য স্পষ্ট বেখলত পালব। 

“বকান পক্বত্ বস্তু কুকুরলক ক্েও না আর শুলোলরর সামলন বতামালের মুলতিা িঁুলডা 
না, তাহলে বস তা পালের তোে মাক্ডলে নষ্ট করলব ও বতামার ক্েলক ক্ফলর বতামাে 
আক্রমণ করলব।75

3.31 শনকজর যা প্রকয়াজন তা ঈশ্বকরর কাকি চাও 
“োইলত থাক, বতামালের বেওো হলব। খঁুজলত থাক, পালব। েরজাে ্াক্া ক্েলত থাক, 
বতামালের জন্য েরজা খুলে বেওো হলব। কারণ বর োইলত থালক বস পাে, বর খঁুজলত 
থালক বস খঁুলজ পাে, আর বর েরজাে ্ াক্া ক্েলত থালক তার জন্য েরজা খুলে বেওো হে। 

“বতামার বিলে রক্ে বতামার কালি রুটি োে, তলব বতামালের মল্্য এমন বকউ আলি 
ক্ক, বর তার সন্তানলক রুটির বেলে পাথলরর টুকলরা বেলব? রক্ে বস একটা মাি োে 
তলব বাবা ক্ক তার হালত একটা সাপ তুলে বেলব? ক্নশ্চে না। বতামরা মন্ হলেও রক্ে 
বতামালের সন্তানলের ভাে ভাে ক্জক্নস ক্েলত জালনা, তলব বতামালের স্বলগ্যর ক্পতা 
ঈশ্বলরর কালি রারা োে, তালের ক্তক্ন ক্নশ্চেই উৎকৃষ্ট ক্জক্নস বেলবন। 

“তাই অপলরর কাি বথলক বতামরা বর ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তালের প্রক্তও বতমক্ন 
ব্যবহার কর। এটাই হে বমাক্শর ক্বক্্-ব্যবস্থা ও ভাববােীলের ক্শক্ষার অথ্য।76
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3.32 সংকীণতি দ্ার ও প্রিস্ত দ্ার
“সংকীণ্য েরজা ক্েলে বসই পলথ প্রলবশ কলরা, বর পথ স্বলগ্যর ক্েলক ক্নলে রাে। বর পথ 
ধ্ংলসর ক্েলক ক্নলে রাে তার েরজা প্রশস্ত, পথও েওডা, বহু বোক বসই পলথই েেলি। 
ক্কন্তু বর পথ জীবলনর ক্েলক বগলি তার েরজা সংকীণ্য আর পথও দুগ্যম, খুব অল্প বোকই 
তার সন্ধান পাে।77

3.33 মানুকষর কমতিই মানুকষর পশরচয়
“ভডি ভাববােীলের বথলক সাব্ান। তারা বতামালের কালি ক্নরীহ বমলষর িদ্মলবলশ আলস 
অথে বভতলর তারা ক্হংস্ বনকলড বাঘ। তালের জীবলনর ফে বেলখই বতামরা তালের 
ক্েনলত পারলব। বকউ ক্ক কাঁটালোলপর মল্্য বথলক দ্াক্ষা বা ক্শোেকাঁটার বভতর বথলক 
ডুমুর বপলত পালর? ঠিক বসই ভালব প্রলত্যক ভাে গালি ভাে ফেই ্লর, ক্কন্তু খারাপ 
গালি খারাপ ফেই ্লর। ভাে গালি খারাপ ফে এবং খারাপ গালি ভাে ফে ্রলত 
পালর না। বর গালি ভাে ফে ্লর না তা বকলট আগুলন বফলে বেওো হে। তাই আক্ম 
বতামালের আবার বেক্ি, তারা রা কলর তা বেলখই বতামরা তালের ক্েনলত পারলব। 

“রারা আমালক প্রভু, প্রভু বলে তালের প্রলত্যলকই বর স্বগ্যরালজ্য প্রলবশ করলত পারলব 
তা নে। আমার স্বলগ্যর ক্পতার ইছিা বর পােন করলব, বকবে বসই স্বগ্যরালজ্য প্রলবশ করলত 
পারলব। বসই ক্েন অলনলক আমাে বেলব, ‘প্রভু, প্রভু আমরা ক্ক আপনার নালম ভাববাণী 
বক্েক্ন? আপনার নালম আমরা ক্ক ভূতলের তাডাই ক্ন? আপনার নালম আমরা ক্ক অলনক 
অলেৌক্কক কাজ কক্রক্ন?’ তখন আক্ম তালের স্পষ্ট বেব, ‘আক্ম বতামালের কখনও আপন 
বলে জাক্নক্ন, দুলষ্টর েে! আমার সামলন বথলক দূর হও।’78

3.34 দুই প্রকাকরর যলাক 
“তাই বক্ে, বর বকউ আমার কথা বশালন ও তা পােন কলর, বস এমন এক বুক্দ্ধমান 
বোলকর মলতা বর পাথলরর ক্ভলতর ওপর তার বাক্ড ততরী করে। পলর বৃক্ষ্ট নামে, বন্যা 
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এে এবং প্রেডি বোলডা বাতাস বলে বসই বাক্ডর গালে োগে; ক্কন্তু বসই বাক্ডটা ্লস 
পডে না, কারণ তা পাথলরর ওপলর ততরী করা হলেক্িে। 

“আবার বর বকউ আমার এইসব কথা শুলন তা পােন না কলর, বস একজন মূখ্য বোলকর 
মলতা, বর বাক্ের উপলর বাক্ড ততরী কলরক্িে। পলর বৃক্ষ্ট নামে, বন্যা এে, আর বোলডা 
বাতাস এলস তার বাক্ডলত ্াক্া মারে, তালত বাক্ডটা ক্ক সাংঘাক্তক ভালবই না ্লস 
পডে।” 79

3.35 যসনা নায়ককর ভ্ত্যকক যীশুর সুস্তা প্রদান
রীশু বোকলের রা বেলত বেলেক্িলেন তা বো বশষ কলর কফরনাহূম শহলর বগলেন। 
বসখালন একজন বরামীে শতপক্তর এক ক্রীতোস গুরুতর অসুলখ মরনাপন্ন হলেক্িে। 
এই ক্রীতোসটি শতপক্তর অক্ত ক্প্রে ক্িে। শতপক্ত রখন রীশুর কথা শুনলত বপলেন 
তখন ইহুেীলের কলেকজন বনতালক ক্েলে রীশুর কালি বলে পাঠালেন, বরন রীশু এলস 
তার োলসর জীবন রক্ষা কলরন। তাঁরা রীশুর কালি এলস তালক ক্বলশষভালব অনুলরা্ 
কলর বেলেন, “রাঁর জন্য আপনালক এই কাজ করলত বেক্ি, ক্তক্ন একজন বরাগ্য বোক। 
কারণ ক্তক্ন আমালের বোকলের ভােবালসন, আর ক্তক্ন আমালের জন্য একটা সমাজ-গৃহ 
ক্নম্যাণ কলর ক্েলেলিন।” 

তখন রীশু তালের সলগে বগলেন। ক্তক্ন রখন বসই বাক্ডর কািাকাক্ি এলসলিন তখন 
বসই শতপক্ত তাঁর বনু্ধলের ক্েলে বলে পাঠালেন, “প্রভু আপক্ন আর কষ্ট করলবন না, কারণ 
আপক্ন বর আমার বাক্ডলত আলসন তার বরাগ্য আক্ম নই। এই কারলণই আক্ম ক্নলজলক 
আপনার কালি রাবার উপরুতি মলন কক্র না। আপক্ন বকবে মুলখ বেুন তালতই আমার ঐ 
োস ভাে হলে রালব। কারণ আক্মও একজলনর অ্ীলন কাজ কক্র, আর আমার অ্ীলনও 
তসক্নকরা কাজ কলর। আক্ম রক্ে কাউলক বক্ে ‘রাও’ তখন বস রাে, আবার কাউলক রক্ে 
বক্ে ‘এস’ তলব বস আলস। আর আক্ম রখন একজনলক বক্ে, ‘এটা কর,’ তখন বস তা কলর।” 

এই কথা শুলন রীশু আশ্চর্য হলেন। বর সব বোক ভীড কলর তাঁর ক্পিলন ক্পিলন 
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আসক্িে, তালের ক্েলক ক্ফলর ক্তক্ন বেলেন, “আক্ম বতামালের বেক্ি, এমন ক্ক 
ইস্ালেেীেলের মল্্যও এত বড ক্বশ্বাস আক্ম কখনও বেক্খক্ন।” 

বসনাপক্ত রালের পাঠিলেক্িলেন, তারা বাক্ড ক্ফলর ক্গলে বেখে বর বসই োকর ভাে 
হলে বগলি।80

3.36 একটি স্তীকলাককর পুত্রকক যীশুর জীবনদান 
এর অল্প ক্েন পলরই রীশু নাক্েন নালম একটি নগলরর ক্েলক রাক্ছিলেন। তাঁর ক্শষ্যরা এবং 
আরও অলনক বোক তাঁর সলগে সলগে রাক্ছিে। ক্তক্ন রখন বসই নগলরর ফটলকর কািাকাক্ি 
এলসলিন, তখন একজন মৃত বোকলক বলে ক্নলে রাওরা হক্ছিে। বসই মৃত বোকটি ক্িে 
তার ক্ব্বা মালের একমাত্ পুত্। বসই নগলরর অলনক বোক বসই ক্ব্বার সলগে সলগে 
রাক্ছিে। বসই ক্ব্বালক বেলখ তার জন্য প্রভুর খুবই েো হে। ক্তক্ন তালক বেলেন, “তুক্ম 
বেঁলো না।” তারপর ক্তক্ন কালি এলস শলবর খাট িঁুলেন, তখন রারা মৃতলেহ বলে ক্নলে 
রাক্ছিে তারা োঁক্ডলে পডে। এমন সমে রীশু বেলেন, “রুবক, আক্ম বতামাে বেক্ি তুক্ম 
ওলঠা।” তখন বসই বোকটি উলঠ বসে, আর কথা বেলত শুরু করে। রীশু তখন তালক 
তার মালের কালি ক্ফক্রলে ক্েলেন। 

এই বেলখ সকলের মন ভে ও ভক্তিলত পূণ্য হে। তারা ঈশ্বলরর প্রশংসা কলর বেলত 
োগে, “আমালের মল্্য একজন মহান ভাববােীর আক্বভ্য াব হলেলি।” তারা আরও বেলত 
োগে, “ঈশ্বর তাঁর বোকলের সাহার্য করলত এলসলিন।” 

রীশুর ক্বষলে এইসব কথা ক্রহূক্েো ও তার আশপালশর সব জােগাে িক্ডলে পডে।81

3.37 যীশু ও বাশতিষ্মদাতা যযািন 
বাক্প্তস্মোতা বরাহলনর অনুগামীরা এইসব ঘটনার কথা বরাহনলক জানাে। তখন বরাহন 
তাঁর দুজন অনুগামীলক বডলক প্রভুর কালি ক্জলজ্ঞস কলর পাঠালেন বর, “রাঁর আগমলণর 
কথা আলি আপক্নই ক্ক বসই, না আমরা অন্য কালরার জন্য অলপক্ষা করব?” 
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বসই বোলকরা রীশুর কালি এলস বেে, “বাক্প্তস্মোতা বরাহন আপনার কালি 
আমালের ক্জলজ্ঞস করলত পাঠিলেলিন। ‘রাঁর আসবার কথা আপক্নই ক্ক বসই ব্যক্তি, না 
আমরা অন্য কালরা অলপক্ষাে থাকব?’” 

বসই সমে রীশু অলনক বোকলক ক্বক্ভন্ন বরাগ ও ব্যাক্্ বথলক সুস্থ করক্িলেন, অশুক্ে 
আমিাে পাওো বোকলের ভাে করক্িলেন, আর অলনক অন্ধ বোকলক দৃক্ষ্ট শক্তি োন 
করক্িলেন। তখন ক্তক্ন তালের প্রলশ্নর জবালব বেলেন, “বতামরা রা বেখলে ও শুনলে 
তা ক্গলে বরাহনলক বে। অন্ধরা বেখলত পালছি, বখাঁডারা হাঁটলি, কুষ্ঠ বরাগীরা সুস্থ হলছি, 
বক্্ররা শুনলি, মরা মানুষ ববঁলে উঠলি; আর েক্রদ্রা সুসমাোর শুনলত পালছি। ্ ন্য বসই 
বোক, বর আমালক গ্রহণ করার জন্য মলন বকান ক্দ্ব্া ববা্ কলর না।” 

বরাহলনর কাি বথলক রারা এলসক্িে তারা েলে বগলে পর রীশু সমলবত বসই 
বোকলের কালি বরাহলনর ক্বষলে বেলেন, “বতামরা প্রান্তলরর মল্্য ক্ক বেখলত 
ক্গলেক্িলে? বাতালস একটি ববত গাি দুেলি তাই? তা না হলে ক্ক বেখলত ক্গলেক্িলে? 
একজন বোক ববশ জমকালো বপাশাক পরা? না। রারা োমী জামা কাপড পলর এবং 
ক্বোলস জীবন কাটাে তারা বতা প্রাসালে থালক। তলব বতামরা ক্ক বেখলত ক্গলেক্িলে? 
একজন ভাববােীলক? হ্যাঁ, আক্ম বতামালের বেক্ি, বতামরা রালক বেলখি ক্তক্ন একজন 
ভাববােীর বথলকও মহান। ইক্ন বসই বোক রার ক্বষলে বেখা হলেলি: 

‘বেখ, আক্ম বতামার আলগ আলগ আমার এক সহােকলক পাঠাক্ছি। 
বস বতামার আলগ ক্গলে বতামার পথ প্রস্তুত করলব।’ 

আক্ম বতামালের বেক্ি, স্তীলোলকর গভ্য জাত সকে মানুলষর মল্্য বরাহলনর বেলে 
বরেষ্ঠ বকউ বনই, তবু ঈশ্বলরর রালজ্য কু্ষদ্তম ব্যক্তিও বরাহলনর বেলে মহান।” 

(রারা রীশুর প্রোর শুলনক্িে, তালের মল্্য পাপীষ্ঠরা ও কর আোেকারীরাও বরাহলনর 
বাক্প্তস্ম ক্নলে স্বীকার করে বর ঈশ্বর ন্যােপরােণ। ক্কন্তু ফরীশী ও ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা 
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বরাহলনর কালি বাক্প্তস্ম ক্নলত অস্বীকার কলর তালের জীবলন ঈশ্বলরর ইছিালক অগ্রাহ্য 
করে।) 

“তাহলে আক্ম ক্কলসর সলগে এই রুলগর বোকলের তুেনা করব? এরা বকমন ্রলণর 
বোক? এরা বিাট বিলেলের মলতা, রারা হালট বলস এলক অপরলক বলে, 

‘আমরা বতামালের জন্য বাঁক্শ বাজাোম, 
ক্কন্তু বতামরা নােলে না। 

আমরা বতামালের জন্য বশাকগাথা গাইোম, 
ক্কন্তু বতামরা কাঁেলে না।’ 

কারণ বাক্প্তস্মোতা বরাহন এলসলিন, ক্তক্ন রুটি খান না আর দ্াক্ষারসও পান কলরন না, 
আর বতামরা বে, ‘ওলক ভূলত বপলেলি।’ মানবপুত্ এলস পানাহার কলরন; আর বতামরা 
বে, ‘বেখ! ও বপটুক, মে্যপােী, আবার পাপী ও কর আোেকারীলের বনু্ধ।’ প্রজা তার 
কালজর দ্বারাই প্রমাণ কলর বর তা ক্নলে্য াষ।”82

3.38 শনকজর যলাককদর যীশুর শবশ্াম প্রদান 
এই সমে রীশু বেলেন, “স্বগ্য ও পৃক্থবীর প্রভু, আমার ক্পতা, আক্ম বতামার প্রশংসা 
কক্র, কারণ জগলতর জ্ঞানী ও পক্ডিতলের কালি এসব তত্ত তুক্ম বগাপন বরলখ ক্শশুর 
মলতা সরে বোকলের কালি তা প্রকাশ কলরি। হ্যাঁ, ক্পতা এইভালবই বতা তুক্ম এটা 
করলত বেলেক্িলে। 

“আমার ক্পতা সব ক্কিুই আমার হালত সঁলপ ক্েলেলিন। ক্পতা িাডা পুত্লক বকউ 
জালন না; আর পুত্ িাডা ক্পতালক বকউ জালন না। পুত্ রার কালি ক্পতালক প্রকাশ 
করলত ইছিা কলরন বস-ই তাঁলক জালন। 

“বতামরা রারা রোন্ত-ক্ান্ত ও ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা আমার কালি এস, আক্ম 
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বতামালের ক্বরোম বেব। আমার বজাোে বতামালের কাঁল্ তুলে নাও, আর আমার কাি 
বথলক বশখ, কারণ আক্ম ক্বনেী ও নম্র, তালত বতামালের প্রাণ ক্বরোম পালব। কারণ 
আমার বেওো বজাোে বলে বনওো সহজ ও আমার বেওো ভার হাল্া।”83

3.39 যীশু ও একটি পাপী স্তীকলাক
একক্েন একজন ফরীশী তার বাক্ডলত রীশুলক ক্নমন্ত্রণ করে। তাই ক্তক্ন তার বাক্ডলত ক্গলে 
বসখালন খাবার আসন ক্নলেন। 

বসই নগলর একজন দুশ্চক্রত্া স্তীলোক ক্িে। ফরীশীর বাক্ডলত রীশু বখলত এলসলিন 
জানলত বপলর বস একটা বশ্বত পাথলরর ক্শক্শলত কলর বহুমূে্য আতর ক্নলে এে। বস 
রীশুর ক্পিলন তাঁর পালের কালি নতজানু হলে বেঁলে বেঁলে বোলখর জলে তাঁর পা 
ক্ভজালত োগে। তারপর বস তার মাথার েুে ক্েলে তাঁর পা মুক্িলে ক্েে, আর তাঁর পালে 
েুমু ক্েলে বসই আতর তাঁর পালে বঢলে ক্েে। 

বর ফরীশী রীশুলক ক্নমন্ত্রণ কলরক্িে, এই বেলখ বস মলন মলন বেে, “এই বোকটা 
রক্ে ভাববােী হে তলব ক্নশ্চেই বুেলত পারত, বর তার পা িঁুলছি বস বক এবং ক্ক ্রলণর 
স্তীলোক, এবং এও জানলত পারত বর স্তীলোকটি পাপী।” 

এর জবালব রীশু তালক বেলেন, “ক্শলমান, বতামালক আমার ক্কিু বোর আলি।” 
ক্শলমান বেে, “ববশ বতা গুরু, বেুন।” 
রীশু বেলেন, “বকান এক মহাজলনর কালি দুজন বোক টাকা ্ ারত। একজন পাঁেলশা 

রূলপার মুদ্া আর একজন পঞ্চাশ রূলপার মুদ্া। ক্কন্তু তারা বকউই ঋণ বশা্ করলত না 
পারালত ক্তক্ন েো কলর উভলের ঋণই মকুব কলর ক্েলেন। এখন এলের মল্্য বক তাঁলক 
ববশী ভােবাসলব?” 

ক্শলমান বেে, “আক্ম মলন কক্র রার ববশী ঋণ মকুব করা হে বস-ই।” 
রীশু তালক বেলেন, “তুক্ম ঠিক বলেি।” এরপর রীশু বসই স্তীলোকটির ক্েলক ক্ফলর 

ক্শলমানলক বেলেন, “তুক্ম এই স্তীলোকটিলক বেখি? আক্ম বতামার বাক্ডলত এোম আর 
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তুক্ম আমাে পা ব্াবার জে পর্যন্ত ক্েলে না। ক্কন্তু ও বোলখর জলে আমার পা ্ুইলে ক্েে 
আর ক্নলজর েুে ক্েলে তা মুক্িলে ক্েে। স্বাগত জানাবার প্রথা অনুসালর তুক্ম আমাে েুমু 
ক্েলে না; ক্কন্তু আক্ম আসার পর বথলকই বস আমার পালে েুমু ক্েলে েলেলি। তুক্ম আমার 
মাথাে বতে ক্েলে অক্ভলষক করলে না; ক্কন্তু বস আমার পালে সুগক্ন্ধ আতর বঢলে তা 
অক্ভক্ষতি করে। এলতই ববাো রাে বর বস ববশী ভােবাসা বেখালছি, বসইজন্যই আক্ম 
বেক্ি, এর পাপ অলনক হলেও তা ক্ষমা করা হলেলি; ক্কন্তু রালক অল্প ক্ষমা করা হে, 
বস অল্প ভােবালস।” 

এরপর রীশু বসই স্তী বোকটিলক বেলেন, “বতামার পালপর ক্ষমা হে।” 
রারা তাঁর সলগে বখলত বলসক্িে, তারা পরস্পর বোবক্ে করলত োগে, “ইক্ন বক বর 

পাপ ক্ষমা কলরন?” 
ক্কন্তু রীশু বসই স্তী বোকটিলক বেলেন, “বতামার ক্বশ্বাসই বতামাে মুতি কলরলি, 

বতামার শাক্ন্ত বহাক্।”84

3.40 রালীকল যীশু 
এরপর রীশু গ্রালম ও নগলর নগলর ঘুলর ঈশ্বলরর রালজ্যর সুসমাোর প্রোর করলত 
োগলেন; তাঁর সলগে ক্িলেন বসই বালরাজন বপ্রক্রত। এমন কলেকজন স্তীলোকও তাঁর 
সলগে ক্িলেন, রাঁরা নানারকম বরাগ ব্যাক্্ বথলক সুস্থ হলেক্িলেন ও অশুক্ে আমিার কবে 
বথলক মুতি হলেক্িলেন। এঁলের মল্্য ক্িলেন মক্রেম মগ্দেীনী, এঁর মল্্য বথলক রীশু 
সাতটি মন্ আমিা দূর কলর ক্েলেক্িলেন। রাজা বহলরালের বাক্ডর অ্্যক্ষ কূলষর স্তী 
বশাশন্না ও আলরা অলনক স্তীলোক ক্িলেন। রীশু ও তাঁর ক্শষ্যলের বসবা রলনের জন্য 
এঁরা ক্নলজলের টাকা খরে করলতন।85

3.41 ঈশ্বর যীশুর িশতির উৎস
বসই সমে বোলকরা ভূলত পাওো একজন বোকলক রীশুর কালি ক্নলে এে। বোকটা অন্ধ 
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ও ববাবা ক্িে। রীশু তালক সুস্থ করলেন: তালত বস বেখলত বপে ও কথা বেলত পারে। 
এই বেলখ বোলকরা ক্বক্স্মত হলে বেে, “ইক্নই ক্ক োেূলের সন্তান?” 

ফরীশীরা একথা শুলন বেলেন, “এ বতা ভূতলের শাসনকত্য া ববল্সবূলের শক্তিলত 
ভূতলের তাডাে।” 

রীশু ফরীশীলের মলনর কথা বুেলত বপলর তালের বেলেন, “ক্ববালে ক্বভতি বর বকান 
রাজ্যই ধ্ংস হলে রাে। বর শহর বা পক্রবার ক্নলজলের মল্্য ক্ববালে ক্বভতি তা টিলক 
থাকলত পালর না। শেতান রক্ে ভূতলক তাডাে তলব বস ক্নলজই ক্নলজর ক্বরুলদ্ধ ভাগ 
হলে বগলে তার রাজ্য ক্ক কলর টিলক থাকলব? আক্ম রক্ে ববল্সবূলের শক্তিলত ভূত 
তাডাই, তলব বতামালের বোলকরা কার শক্তিলত তালের তাডাে? সুতরাং বতামালের 
ক্নলজলের অনুগামীরাই প্রমাণ করলব বর বতামরা ভুে বেি। ক্কন্তু আক্ম রক্ে ঈশ্বলরর 
আমিার শক্তিলত ভূতলের তাডাই, তলব ঈশ্বলরর রাজ্য বতা বতামালের কালি এলস বগলি। 
আবার বেক্ি, বকান শক্তিমান বোকলক আলগ না ববঁল্ বকউ ক্ক তার বাক্ডলত ঢুলক 
তার সবক্কিু েুট করলত পালর? তালক বাঁ্বার পর তলবই বতা তার বাক্ডর সবক্কিু েুট 
করলত পারলব। বর আমার পক্ষ নে, বস আমার ক্বপলক্ষ, বর আমার সলগে কুডাে় না, বস 
তা িডালছি। 

“তাই আক্ম বতামালের বেক্ি, মানুলষর সব পাপ এবং ঈশ্বর-ক্নন্ার ক্ষমা হলব, ক্কন্তু 
পক্বত্ আমিার ক্বরুলদ্ধ বকান অসম্ানজনক কথাবাত্য ার ক্ষমা হলব না। মানবপুলত্র ক্বরুলদ্ধ 
বকউ রক্ে বকান কথা বলে, তালক ক্ষমা করা হলব, ক্কন্তু পক্বত্ আমিার ক্বরুলদ্ধ কথা বেলে 
তার ক্ষমা বনই, এরুলগ বা আগামী রুলগ কখনই না। 

“ভাে ফে বপলত হলে ভাে গাি থাকা েরকার, ক্কন্তু খারাপ গাি থাকলে বতামরা 
খারাপ ফেই পালব, কারণ ফে বেলখই গাি বেনা রাে। বতামরা কােসাপ! বতামালের 
মলতা দুষ্ট বোলকরা ক্ক কলর ভাে কথা বেলত পালর? মানুলষর অন্তলর রা আলি, মুখ 
ক্েলে বতা বস কথাই ববর হে। ভাে বোক তার অন্তলর ভাে কথাই সক্ঞ্চত রালখ, 
আর ভাে কথাই বলে; ক্কন্তু রার অন্তলর মন্ ক্বষে থালক, বস তার মুখ ক্েলে মন্ 
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কথাই বলে। আক্ম বতামালের বেক্ি, বোলক রত ববক্হলসবী কথা বলে, ক্বোলরর ক্েলন 
তার প্রক্তটি কথার ক্হসাব তালের ক্েলত হলব। বতামালের কথার সুত্ ্লরই বতামালের 
ক্নলে্য াষ বো হলব, অথবা বতামালের কথার ওপর ক্ভক্তি কলরই বতামালের বোষী 
সাব্যস্ত করা হলব।”86

3.42 শকিু যলাককর যীশুর কত্তি ত্বব্যঞ্জক অশ্কার সম্পককতি  সকদিি 
এরপর কলেকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার ক্শক্ষক রীশুর কালি এলস বেলেন, “বহ গুরু, আমরা 
আপনার কাি বথলক বকান ক্েহ্ন বা অলেৌক্কক কাজ বেখলত োই।” 

রীশু তালের বেলেন, “এ রুলগর দুষ্ট ও পাপী বোলকরা ক্েলহ্নর বখাঁজ কলর; ক্কন্তু 
ভাববােী বরানার ক্েহ্ন িাডা আর বকান ক্েহ্নই তালের বেখান হলব না। বরানা বরমন বসই 
ক্বরাট মালির বপলট ক্তন ক্েন ক্তন রাত ক্িলেন, বতমনই মানবপুত্ ক্তন ক্েন ক্তন রাত 
পৃক্থবীর অন্তঃস্থলে কাটালবন। ক্বোলরর ক্েলন নীনবীে বোলকরা এই কালের বোকলের 
ক্বরুলদ্ধ উলঠ োঁক্ডলে তালের বোষী করলব, কারণ নীনবীে বোলকরা বরানার প্রোলরর 
ফলে তালের মন বফরাে। আর বেখ, বরানার বেলে এখালন আরও একজন মহান আলিন। 

“ক্বোলরর ক্েলন েক্ক্ষণ বেলশর রাণী উলঠ এই রুলগর বোকলের বোষী সাব্যস্ত করলব, 
কারণ রাজা শলোমলনর জ্ঞালনর কথা বশানবার জন্য ক্তক্ন পৃক্থবীর প্রান্ত বথলক এলসক্িলেন, 
আর বেখ শলোমলনর বেলে মহান একজন এখালন আলিন। 

“রখন বকান দুষ্ট আমিা বকান মানুলষর ম্্য বথলক বার হলে রাে, তখন বস জেক্বহীন 
শুকলনা অঞ্চলে ক্বরোম পাবার জন্য বঘারাঘুক্র করলত থালক ক্কন্তু তা পাে না। তারপর বস 
বলে, ‘আক্ম বর ঘর বিলড ববক্রলে এলসক্ি, বসখালন ক্ফলর রাব।’ আর ক্ফলর এলস বেলখ 
বসই ঘর খাক্ে পলড আলি; পক্রষ্ার ও সাজালনা আলি। পলর বস ক্গলে তার বথলক আলরা 
খারাপ অন্য সাতটা দুষ্ট আমিালক সলগে কলর ক্নলে আলস। তারপর তারা সকলে বসখালন 
ক্গলে বাস করলত থালক, তালত বসই বোকটার প্রথম অবস্থা বথলক বশষ অবস্থা আলরা 
খারাপ হলে ওলঠ। এই রুলগর মন্ বোকলের অবস্থাও বসরকম হলব।”87
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3.43 যীশুর শিষ্যরাই যীশুর প্রক্ত পশরবার 
রীশু রখন সমলবত বোকলের সলগে কথা বেক্িলেন, তখন তাঁর মা ও ভাইরা এলস তাঁর 

সলগে কথা বোর ইছিাে বাইলর োঁক্ডলে অলপক্ষা করক্িলেন। বসই সমে একজন বোক 
তাঁলক বেে, “বেখুন, আপনার মা ও ভাইরা বাইলর োঁক্ডলে আলিন, তাঁরা আপনার সলগে 
কথা বেলত োন।” 

রীশু তখন তালক বেলেন, “বক আমার মা? কারাই বা আমার ভাই?” এরপর ক্তক্ন 
তাঁর অনুগামীলের বেক্খলে বেলেন, “বেখ! এরাই আমার মা, আমার ভাই। হ্যাঁ, বর বকউ 
আমার স্বলগ্যর ক্পতার ইছিা পােন কলর, বসই আমার মা, ভাই ও ববান।”88 

একক্েন রীশু রখন এইসব কথা বেক্িলেন, তখন বসই ভীলডর ম্্য বথলক একজন 
স্তীলোক ক্েৎকার কলর বলে উঠে, “্ন্য বসই মা, ক্রক্ন আপনালক গলভ্য  ্ ারণ কলরক্িলেন, 
আর রাঁর স্তন আপক্ন পান কলরক্িলেন।” 

ক্কন্তু রীশু বেলেন, “এর বথলকও ্ন্য তারা রারা ঈশ্বলরর ক্শক্ষা বশালন ও তা পােন 
কলর।”89

3.44 চাষীর বীজ যবানার দৃষ্টান্ 
বসই ক্েনই রীশু ঘর বথলক ববর হলে হ্রলের ্ালর এলস বসলেন। তাঁর োরপালশ বহু 

বোক এলস জড হে, তাই ক্তক্ন একটা বনৌকাে উলঠ বসলেন, আর বসই সমলবত জনতা 
তীলর োঁক্ডলে রইে। তখন ক্তক্ন দৃষ্টালন্তর মা্্যলম তালের অলনক ক্বষলে ক্শক্ষা ক্েলত 
োগলেন। 

ক্তক্ন বেলেন, “একজন োষী বীজ বুনলত বগে। বস রখন বীজ বুনক্িে, তখন 
কতকগুক্ে বীজ পলথর ্ালর পডে, আর পাক্খরা এলস বসগুক্ে বখলে বফেে। আবার 
কতকগুক্ে বীজ পাথুলর জক্মলত পডে, বসখালন মাটি ববশী ক্িে না। মাটি ববশী না থাকালত 
তাডাতাক্ড অঙ্কুর ববর হে। ক্কন্তু সূর্য উঠলে পর অঙ্কুরগুক্ে েেলস বগে, আর বশকড 
মাটির গভীলর রােক্ন বলে তা শুক্কলে বগে। আবার ক্কিু বীজ কাঁটালোলপর মল্্য পডে। 
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কাঁটালোপ ববলড উলঠ োরাগুলোলক বেলপ ক্েে। ক্কিু বীজ ভাে জক্মলত পডে, তালত 
ফসে হলত োগে। বস রা বুলনক্িে, বকাথাও তার ক্ত্শগুণ, বকাথাও ষাটগুণ, বকাথাও 
শতগুণ ফসে হে। রার বশানার মলতা কান আলি বস শুনুক!” 

রীশুর ক্শষ্যরা তাঁর কালি এলস বেলেন, “বকন আপক্ন দৃষ্টালন্তর মা্্যলম বোকলের 
সলগে কথা বেলেন?” 

এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “স্বগ্যরালজ্যর ক্বষলে ঈশ্বলরর গুপ্ত সত্য ববাোর 
ক্ষমতা বকবে মাত্ বতামালেরই বেওো হলেলি, ক্কন্তু সকেলক এ ক্ষমতা বেওো হে 
ক্ন। কারণ রার ক্কিু আলি, তালক আরও বেওো হলব, তালত তার প্রেুর হলব; ক্কন্তু 
রার বনই, তার রা আলি তাও তার কাি বথলক বকলড বনওো হলব। আক্ম তালের 
সলগে দৃষ্টালন্তর মা্্যলম কথা বক্ে, কারণ তারা বেলখও বেলখ না, শুলনও বশালন না 
আর তারা ববালেও না। এলের এই অবস্থার ম্্য ক্েলেই ভাববােী ক্রশাইের ভাববাণী 
পূণ্য হলেলি: 

‘বতামরা শুনলব আর শুনলব, 
ক্কন্তু বুেলব না। 
বতামরা তাক্কলে থাকলব, 
ক্কন্তু ক্কিুই বেখলব না। 
এইসব বোকলের অন্তর অসাড, 
এরা কালন বশালন না, 
বোখ থাকলতও সত্য বেখলত অস্বীকার কলর। 
এরকমটাই ঘলটলি বরন এরা বোলখ বেলখ, 
কালন শুলন 
আর অন্তলর বুলে 
ভাে হবার জন্য আমার কালি ক্ফলর না আলস।’ 
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ক্কন্তু ্ন্য বতামালের বোখ, কারণ তা বেখলত পাে; আর ্ন্য বতামালের কান, কারণ 
তা শুনলত পাে। আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বতামরা রা বেখি অলনক ভাববােী ও 
্াক্ম্যক বোলকরা বেখলত বেলেও তা বেখলত পাে ক্ন। আর বতামরা রা রা শুনি, তা তারা 
শুনলত বেলেও শুনলত পাে ক্ন। 

“এখন তলব বসই োষী ও তার বীজ ববানার মম্যাথ্য বশান। 
“বকউ রখন স্বগ্যরালজ্যর ক্শক্ষার ক্বষে শুলনও তা ববালে না, তখন দুষ্ট আমিা এলস 

তার অন্তলর রা ববানা হলেক্িে তা সক্রলে বনে। এটা হে বসই পলথর ্ালর পডা বীলজর 
কথা। 

“আর পাথুলর জক্মলত বর বীজ পলডক্িে, তা বসই সব বোকলের কথাই বলে রারা 
স্বগ্যরালজ্যর ক্শক্ষা শুলন সলগে সলগে আনলন্র সালথ তা গ্রহণ কলর; ক্কন্তু তালের মল্্য বসই 
ক্শক্ষার বশকড ভাে কলর গভীলর বরলত বেে না বলে তারা অল্প সমলের জন্য ক্স্থর থালক। 
রখন বসই ক্শক্ষার জন্য সমস্যা, দুঃখ কষ্ট ও তাডনা আলস, তখনই তারা ক্পক্িলে রাে। 

“কাঁটালোলপ বর বীজ পলডক্িে, তা এমন বোকলের ক্বষে বলে রারা বসই ক্শক্ষা বশালন, 
ক্কন্তু সংসালরর ক্েন্তা ভাবনা ও ্নসম্পক্তির মাো বসই ক্শক্ষালক বেলপ রালখ। বসজন্য 
তালের জীবলন বকান ফে হে না। 

“বর বীজ উৎকৃষ্ট জক্মলত ববানা হে, তা এমন বোকলের কথা প্রকাশ কলর রারা ক্শক্ষা 
বশালন, তা ববালে এবং ফে বেে। বকউ একশ গুণ, বকউ ষাট গুণ আর বকউ বা ক্তক্রশ 
গুণ ফে বেে।”90

3.45 যতামার শনকজর বুশধিকক ব্যবিার কর
ক্তক্ন তালের আলরা বেলেন, “প্রেীপ বজ্লে ক্ক বকউ ্ামা োপা ক্েলে বা খালটর নীলে 
রালখ? বাক্তোলনর ওপলর রাখবার জন্য ক্ক তা জ্ালে না? কারণ এমন বগাপন ক্কিুই বনই 
রা প্রকাশ করা রালব না, এমন েুকালনা ক্কিু বনই রা প্রকাশ হলব না। রক্ে বতামালের কান 
থালক তলব বশান! তারপর ক্তক্ন তালের বেলেন, বতামরা রা শুনি বসই ক্বষলে মলনালরাগ 
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োও। বর োঁক্ডপালিাে তুক্ম মাপলব বসই োঁক্ডপালিাে বতামালের জন্যও বমলপ বেওো হলব, 
এমনক্ক আলরা ববশী বেওো হলব। কারণ রার আলি তালক আলরা বেওো হলব; আর রার 
বনই তার রা আলি তাও তার কাি বথলক বকলড বনওো হলব।”91

3.46 বীকজর অঙ্কুরণ ও ব্শধি সম্পককতি  যীশুর দৃষ্টান্ 
ক্তক্ন আলরা বেলেন, “ঈশ্বলরর রাজ্য এইরকম, একজন বোক জক্মলত বীজ িডাে। পলর 
বস ক্েন রাত ঘুক্মলে বজলগ উঠে; ইক্তমল্্য ঐ বীজ বথলক অঙ্কুর হে ও বাডলত োগে; 
বকমন কলর বাডলি বস তা জানে না। জক্মলত ক্নলজ বথলক োরা গাি বড হলত োগে। 
প্রথলম অঙ্কুর, তারপর শীষ এবং শীলষর মল্্য সমূ্পণ্য শস্য োনা হে। বসই ফসে পাকলে 
পলর বস সালথ সালথ কালস্ত োগাে কারণ ফসে কাটার সমে হলেলি।”92

3.47 রম এবং আরািার দৃষ্টান্
এবার রীশু তালের কালি আর একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন। “স্বগ্যরাজ্য এমন একজন 

বোলকর মলতা ক্রক্ন তাঁর জক্মলত ভাে বীজ বুনলেন। ক্কন্তু বোলকরা রখন সবাই ঘুক্মলে 
ক্িে, তখন বসই মাক্েলকর শত্রু এলস গলমর মল্্য শ্যামা ঘালসর বীজ বুলন ক্েলে েলে 
বগে। বশলষ গলমর োরা রখন ববলড উলঠ ফে ্রে, তখন তার মল্্য শ্যামাঘাসও বেখা 
বগে। বসই মাক্েলকর মজুররা এলস তাঁলক বেে, ‘আপক্ন ক্ক জক্মলত ভাে বীজ ববালনন 
ক্ন? তলব শ্যামাঘাস বকাথা বথলক এে?’ 

“ক্তক্ন তালের বেলেন, ‘এটা ক্নশ্চেই বকান শত্রুর কাজ।’ 
“তাঁর োকলররা তখন তাঁলক বেে, ‘আপক্ন ক্ক োন, আমরা ক্গলে ক্ক শ্যামা ঘাসগুক্ে 

উপলড বফেব?’ 
“ক্তক্ন বেলেন, ‘না, কারণ বতামরা রখন শ্যামা ঘাস ওপডালত রালব তখন হেলতা 

ঐগুলোর সালথ গলমর গািগুলোও উপলড বফেলব। ফসে কাটার সমে না হওো পর্যন্ত 
একসলগে সব বাডলত োও। পলর ফসে কাটার সমে আক্ম মজুরলের বেব তারা বরন 
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প্রথলম শ্যামা ঘাস সংগ্রহ কলর আঁটি আঁটি কলর বাঁল্ ও তা পুক্ডলে বেে এবং গম সংগ্রহ 
কলর বগাোে বতালে।’” 93

3.48 সরকষ দানা ও খাশমকরর দৃষ্টান্ 
রীশু তালের সামলন আর একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন, “স্বগ্যরাজ্য এমন একটা সরলষ োনার 
মলতা রা ক্নলে বকান একজন বোক তার জক্মলত োগাে। সমস্ত বীলজর মল্্য ওটা সক্ত্যই 
সবলেলে বিাট, ক্কন্ত গাি হলে ববলড উঠলে পর তা সমস্ত শাক-সব্ীর বথলক বড হলে 
একটা বড গালি পক্রণত হে, রালত পাক্খরা এলস তার ডােপাোে বাসা বাঁল্।” 

ক্তক্ন তালের আর একটা দৃষ্টান্ত বেলেন, “স্বগ্যরাজ্য বরন খাক্মলরর মলতা। একজন 
স্তীলোক তা ক্নলে একতাে মেোর সলগে বমশাে ও তার ফলে সমস্ত মেো বফঁলপ উঠে।” 

জনসা্ারলণর কালি উপলেশ বেবার সমে রীশু প্রােই এই ্রলণর দৃষ্টান্ত ক্েলতন। 
ক্তক্ন দৃষ্টান্ত িাডা বকান ক্শক্ষাই ক্েলতন না। রালত ভাববােীর মা্্যলম ঈশ্বর রা বলেক্িলেন, 
তা পূণ্য হে: 

“আক্ম দৃষ্টালন্তর মা্্যলম কথা বেব; 
জগলতর সৃক্ষ্ট বথলক বর সমস্ত ক্বষে এখনও গুপ্ত আলি বসগুক্ে প্রকাশ 

করব।” 94

3.49 যীশুর আরািার দৃষ্টাকন্র ব্যাখ্যা
পলর রীশু বোকলের ক্বোে ক্েলে ঘলর েলে বগলেন। তখন তাঁর ক্শষ্যরা এলস তাঁলক 
বেলেন, “বসই বক্ষলতর ও শ্যামা ঘালসর দৃষ্টান্তটি আমালের বুক্েলে ক্েন।” 

এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “ক্রক্ন ভাে বীজ ববালনন, ক্তক্ন মানবপুত্। জক্ম 
বা বক্ষত হে এই জগত, স্বগ্যরালজ্যর বোকরা হে ভাে বীজ। আর শ্যামাঘাস তালেরই 
ববাোে, রারা মন্ বোক। গলমর মল্্য বর শত্রু শ্যামা ঘাস বুলন ক্েলেক্িে, বস হে ক্েোবে। 
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ফসে কাটার সমে হে জগলতর বশষ সমে এবং মজুররা রারা সংগ্রহ কলর, তারা ঈশ্বলরর 
স্বগ্যদূত। 

“শ্যামা ঘাস জড কলর আগুলন পুক্ডলে বেওো হে। এই পৃক্থবীর বশলষর সমলেও ঠিক 
বতমক্ন হলব। মানবপুত্ তাঁর স্বগ্যদূতলের পাঠিলে বেলবন, আর রারা পাপ কলর ও অপরলক 
মলন্র পলথ বঠলে বেে, তালের সবাইলক বসই স্বগ্যদূতরা মানবপুলত্র রালজ্যর ম্্য বথলক 
একসলগে জড করলবন। তালের জ্েন্ত আগুলনর মল্্য বফলে বেলবন। বসখালন বোলক কান্নাকাটি 
করলব ও োঁলত োঁত ঘষলত থাকলব। তারপর রাঁরা ্ াক্ম্যক প্রক্তপন্ন হলেলি, তারা ক্পতার রালজ্য 
সূলর্যর মলতা উজ্জ্বে হলে বেখা বেলব। রার বশানার মলতা কান আলি বস শুনুক!95

3.50 ্ন ও মুতিার দৃষ্টান্
“স্বগ্যরাজ্য বক্ষলতর মল্্য েুক্কলে রাখা ্লনর মলতা। একজন বোক তা খঁুলজ বপলে আবার 
বসই বক্ষলতর মল্্য েুক্কলে রাখে। বস এলত এত খুশী হে বর বসখান বথলক ক্গলে তার 
সব্যস্ব ক্বক্ক্র কলর বসই বক্ষতটি ক্কনে। 

“আবার স্বগ্যরাজ্য এমন একজন সওোগলরর মলতা, বর ভাে মুতিা খঁুজক্িে। রখন বস একটা খুব 
োমী মুতিার বখাঁজ বপে, তখন ক্গলে তার রা ক্কিু ক্িে সব ক্বক্ক্র কলর বসই মুতিাটাই ক্কনে।96

3.51 মাি ্রার জাকলর দৃষ্টান্ 
“স্বগ্যরাজ্য আবার এমন একটা বড জালের মলতা রা সমুলদ্ বফো হলে তালত সব রকম 
মাি ্রা পডে। জাে পূণ্য হলে বোকরা বসটা পালড বটলন তুেে, পলর তারা বলস ভালো 
মািগুলো ববলি েুক্ডলত রাখে এবং খারাপগুলো বফলে ক্েে। জগলতর বশলষর ক্েলন 
এই রকমই হলব। স্বগ্যদূতরা এলস ্াক্ম্যক বোকলের ম্্য বথলক দুষ্ট বোকলের আোো 
করলবন। স্বগ্যদূতরা জ্েন্ত আগুলনর মল্্য দুষ্ট বোকলের বফলে বেলবন। বসখালন বোলক 
কান্নাকাটি করলব ও োঁলত োঁত ঘসলব।” 

রীশু তাঁর ক্শষ্যলের ক্জজ্ঞাসা করলেন, “বতামরা ক্ক এসব কথা বুেলে?” 
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তারা তাঁলক বেে, “হ্যাঁ, আমরা বুলেক্ি।” 
তখন ক্তক্ন তালের বেলেন, “প্রলত্যক ব্যবস্থার ক্শক্ষক, ক্রক্ন স্বগ্যরালজ্যর ক্বষলে ক্শক্ষা 

োভ কলরলিন ক্তক্ন এমন একজন গৃহলস্থর মলতা, ক্রক্ন তাঁর ভাঁডার বথলক নতুন ও 
পুরালনা উভে ক্জক্নসই বার কলরন।” 

রীশু এই দৃষ্টান্তগুক্ে বোর পর বসখান বথলক েলে বগলেন।97

3.52 যীশু ঝড়কক িান্ করকলন 
ঐক্েন সলন্ধ্য হলে ক্তক্ন ক্শষ্যলের বেলেন, “েে, আমরা হ্রলের ওপালর রাই।” তখন 

তাঁরা বোকলের ক্বোে ক্েলে, ক্তক্ন বনৌকাে বর অবস্থাে বলসক্িলেন, বতমক্নভালবই তাঁলক 
সলগে ক্নলে বগলেন, বসখালন আরও বনৌকা তালের সলগে ক্িে। বেখলত বেখলত প্রেডি েড 
উঠে এবং বঢউগুলো বনৌকাে এমন আিলড পডলত োগে বর বনৌকা জলে ভলর উঠলত 
োগে। বসইসমে রীশু বনৌকার ক্পিন ক্েলক বাক্েলশ মাথা ক্েলে ঘুলমাক্ছিলেন। তাঁরা তাঁলক 
জাক্গলে বেলেন, “গুরু, আপনার ক্ক ক্েন্তা হলছি না বর আমরা সকলে ডুবলত বলসক্ি?” 

তখন ক্তক্ন বজলগ উলঠ েডলক ্মক ক্েলেন ও সমুদ্লক বেলেন, “থাম! শান্ত হও!” 
সলগে সলগে েড বথলম বগে, আর সবক্কিু শান্ত হে। 

তখন ক্তক্ন তালের বেলেন, “বতামরা এত ভীতু বকন? বতামালের ক্ক এখনও ক্বশ্বাস 
হে ক্ন?” 

ক্কন্তু ক্শষ্যরা আরও ভে বপলে পরস্পলরর মল্্য বোবক্ে করলত োগলেন, “ইক্ন তলব 
বক? এমন ক্ক েড এবং সমুদ্ও এঁর কথা বশালন।”98

3.53 একটি যলাককক যীশুর দুষ্টাত্া যথকক মুশতিদান
এরপর তাঁরা গােীে হ্রলের ওপালর বগরালসনীলের অঞ্চলে ক্গলে বপৌিঁালেন। রীশু রখন 
তীলর নামলিন, বসই সমে বসই নগর বথলক একজন বোক তাঁর সামলন এে। এই 
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বোকটির মল্্য অলনকগুলো মন্ আমিা ক্িে। বহুক্েন ্লর বস জামা কাপড পরত না 
ও বাক্ডলত থাকত না ক্কন্তু কবরখানাে থাকত।99

বকউ তালক বশকে ক্েলেও ববঁল্ রাখলত পারত না। বোলক বারবার তালক ববডী ও 
বশকে ক্েলে বাঁ্ত; ক্কন্তু বস বশকে ক্িঁলড বফেত এবং ববডী বভলে টুকলরা করত, 
বকউ তালক বশ করলত পারত না। বস রাত ক্েন সব সমে কবরখানা ও পাহাক্ড জােগাে 
থাকত এবং ক্েৎকার কলর বোকলের ভে বেখাত এবং ্ারালো পাথর ক্েলে ক্নলজলক 
ক্ষত-ক্বক্ষত করত। 

বস দূর বথলক রীশুলক বেলখ িুলট এলস প্রণাম করে। আর খুব বজালর বেঁক্েলে 
বেে, “বহ ঈশ্বলরর সবলেলে মহান পুত্ রীশু, আপক্ন আমাে ক্নলে ক্ক করলত োন? 
আক্ম আপনালক ঈশ্বলরর ক্েক্ব্য ক্েক্ছি, আমালক রন্ত্রণা বেলবন না!” কারণ ক্তক্ন তালক 
বলেক্িলেন, “ওলহ অশুক্ে আমিা, এই বোকটি বথলক ববক্রলে রাও।” 

ক্তক্ন তালক ক্জলজ্ঞস করলেন, “বতামার নাম ক্ক?” 
বস তাঁলক বেে, “আমার নাম বাক্হনী, কারণ আমরা অলনলক আক্ি।” তখন বস রীশুর 

কালি ক্মনক্ত করলত োগে, বরন ক্তক্ন তালের বসই অঞ্চে বথলক তাক্ডলে না বেন। 
বসখালন পব্যলতর পালশ একেে শুলোর েরক্িে, আর তারা (অশুক্ে আমিারা) রীশুলক 

অনুনে কলর বেে, “আমালের এই শুলোলরর পালের মল্্য ঢুকলত হুকুম ক্েন।” ক্তক্ন 
তালের অনুমক্ত ক্েলে বসই অশুক্ে আমিারা বাইলর এলস শুলোরলের মল্্য ঢুলক পডে। 
তালত বসই শুলোলরর পাে, কমলবশী দুহাজার শুলোর বেৌলড ঢােু পাড ক্েলে হ্রলে 
ক্গলে পডে এবং ডুলব মরে। 

তখন রারা শুলোরগুলোলক েরাক্ছিে তারা পাক্েলে বগে এবং শহলর ও খামার 
বাক্ডগুক্েলত ক্গলে খবর ক্েে। তখন ক্ক হলেলি তা বেখার জন্য বোকরা এে। তারা 
রীশুর কালি এলস বেখে, বসই অশুক্ে আমিাে পাওো বোকটি, রালক ভূলত বপলেক্িে, 
বস কাপড পলর সমূ্পণ্য সুস্থ অবস্থাে বলস আলি। তালত তারা ভে বপে, আর রারা ঐ 
অশুক্ে আমিাে পাওো বোকটির ও শুলোলরর পালের ঘটনা বেলখক্িে তারা সমস্ত 
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ঘটনা রা ঘলটক্িে তা বেে। তখন তারা রীশুলক অনুনে কলর তালের অঞ্চে বিলড 
েলে বরলত বেে। 

পলর ক্তক্ন বনৌকাে উঠলিন, এমন সমে বর বোকটিলক ভূলত বপলেক্িে, বস তাঁলক 
অনুনে কলর বেে, বরন বস তাঁর সলগে থাকলত পালর। ক্কন্তু রীশু তালক অনুমক্ত ক্েলেন 
না, বরং বেলেন, “তুক্ম বতামার পক্রবার ও বনু্ধবান্ধবলের কালি ক্ফলর রাও আর ঈশ্বর 
বতামার জন্য রা রা কলরলিন ও বতামার প্রক্ত বর েো বেক্খলেলিন তা তালের বুক্েলে 
বে।” 

তখন বস েলে বগে এবং প্রভু তার জন্য রা রা কলরলিন, তা ক্েকাপক্ে অঞ্চলে প্রোর 
করলত োগে, তালত সকলে অবাক হলে বগে।100

3.54 যীশুর ম্ত বাশলকাকক জীবনদান  
ও অসুস্ স্তীকলাককক সুস্তা প্রদান 

পলর রীশু বনৌকাে আবার হ্রে পার হলে অন্য পালড এলে অলনক বোক তাঁর কালি ভীড 
করে। ক্তক্ন হ্রলের তীলরই ক্িলেন। আর সমাজগৃলহর বনতালের মল্্য রােীর নালম এক 
ব্যক্তি এলস তাঁলক বেলখ তাঁর পালে পডলেন এবং অলনক অনুনে কলর তাঁলক বেলেন, 

“আমার বমলে মর মর, আপক্ন এলস বমলেটির ওপর হাত রাখুন রালত বস সুস্থ হে ও বাঁলে।” 
তখন ক্তক্ন তার সলগে বগলেন। বহুলোক তাঁর বপিন বপিন েেে, আর তাঁর োরক্েলক 

বঠোলঠক্ে করলত োগে। 
একটি স্তীলোক বালরা বির ্লর রতিস্াব বরালগ ভুগক্িে। অলনক ক্েক্কৎসলকর সাহার্য 

ক্নলে এবং সব্যস্ব ব্যে কলরও এতটুকু ভাে না হলে বরং আলরা অসুস্থ হলে পলডক্িে। 
বস রীশুর ক্বষে শুলন ভীলডর মল্্য তাঁর ক্পিন ক্েলক এলস তাঁর বপাশাক স্পশ্য করে। 

বস মলন মলন বভলবক্িে, “রক্ে বকবে তাঁর বপাশাক িঁুলত পাক্র, তলবই আক্ম সুস্থ হব।” 
আর সলগে সলগে তার রতিস্াব বন্ধ হে এবং বস তার শরীলর অনুভব করে বর বসই বরাগ 
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বথলক সুস্থ হলেলি। রীশু সলগে সলগে বুেলত পারলেন বর তাঁর ম্্য বথলক শক্তি ববর 
হলেলি। তাই ভীলডর মল্্য মুখ ক্ফক্রলে বেলেন, “বক আমার বপাশাক স্পশ্য কলরলি?” 

তাঁর ক্শলষ্যরা তাঁলক বেলেন, “আপক্ন বেখলিন, বোকরা আপনার ওপলর বঠোলঠক্ে 
কলর পডলি, তবু বেলিন, ‘বক আমালক স্পশ্য করে?’” 

ক্কন্তু বর এই কাজ কলরলি, তালক বেখবার জন্য ক্তক্ন োরক্েলক বেখলত োগলেন। 
তখন বসই স্তীলোকটি ভলে কাঁপলত কাঁপলত তার প্রক্ত ক্ক করা হলেলি তা জানালত তাঁর 
পালে পডে এবং সমস্ত সক্ত্য কথা তাঁলক বেে। তখন রীশু তালক বেলেন, “বতামার 
ক্বশ্বাস বতামালক ভাে কলরলি, শাক্ন্তলত েলে রাও ও বতামার বরাগ বথলক সুস্থ থাক।” 

ক্তক্ন এই কথা বেলিন, বসই সমে সমাজগৃলহর বনতা রােীলরর বাক্ড বথলক বোক 
এলস বেে, “আপনার বমলে মারা বগলি, গুরুলক আর কষ্ট বেবার বকান কারণ বনই।” 

ক্কন্তু রীশু তালের কথাে কান না ক্েলে রােীরলক বেলেন, “ভে কলরা না, বকবে 
ক্বশ্বাস রালখা।” 

আর ক্তক্ন ক্পতর, রালকাব ও রালকালবর ভাই বরাহনলক িাডা আর কাউলক ক্নলজর 
সলগে বরলত ক্েলেন না। পলর তাঁরা সমাজগৃলহর বনতার বাক্ডলত এলস বেখলেন বসখালন 
বগােমাে হলছি, বকউ বকউ বশালক ক্েৎকার কলর কাঁেলি ও ক্বোপ করলি। ক্তক্ন ক্ভতলর 
ক্গলে তালের বেলেন, “বতামরা বগােমাে করি ও কাঁেি বকন? বমলেটি বতা মলর ক্ন, 
বস ঘুক্মলে আলি।” এলত তারা তাঁলক উপহাস করে। 

ক্কন্তু ক্তক্ন সকেলক বাইলর বার কলর ক্েলে, বমলেটির বাবা, মা ও ক্নলজর ক্শষ্যলের 
ক্নলে বরখালন বমলেটি ক্িে বসখালন বগলেন। আর বমলেটির হাত ্লর বেলেন, “টাক্েথা 
কুমী!” (রার অথ্য “খুকুমক্ন, আক্ম বতামালক বেক্ি ওঠ!”) বমলেটি সলগে সলগে উলঠ বেঁলট 
ববডালত োগে। তার বেস তখন বালরা বির ক্িে। তাই বেলখ তারা সকলে খুব আশ্চর্য 
হলে বগে। পলর ক্তক্ন তালের এই দৃঢ় আলেশ ক্েলেন রালত বকউ এটা জানলত না পালর; 
আর বমলেটিলক ক্কিু বখলত ক্েলত বেলেন।101
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3.55 শতনটি যলাককক যীশুর আকরার্য প্রদান
রীশু রখন বসই জােগা বিলড েলে রালছিন, তখন দুজন অন্ধ তাঁর ক্পিলন ক্পিলন েেে। 
তারা ক্েৎকার কলর বেলত োগে, “বহ োেূলের পুত্, আমালের প্রক্ত েো করুন।” 

রীশু বাক্ডলত এলে বসই দুজন অন্ধ তাঁর কালি এে। তখন রীশু তালের বেলেন, 
“বতামরা ক্ক ক্বশ্বাস কর বর আক্ম বতামালের দৃক্ষ্টশক্তি ক্ফক্রলে ক্েলত পাক্র?” অন্ধ বোক 
দুটি বেে, “হ্যাঁ, প্রভু আমরা ক্বশ্বাস কক্র।” 

তখন ক্তক্ন তালের বোখ স্পশ্য কলর বেলেন, “বতামরা বরমন ক্বশ্বাস কলরি, 
বতামালের প্রক্ত বতমক্ন বহাক্।” আর তখনই তারা বোলখ বেখলত বপে। রীশু তালের 
দৃঢ়ভালব ক্নলষ্ কলর বেলেন, “বেখ, একথা বকউ বরন জানলত না পালর।” ক্কন্তু তারা 
বসখান বথলক ক্গলে রীশুর ক্বষলে বসই অঞ্চলের সব জােগাে বেলত োগে। 

ঐ দুজন বোক রখন েলে রালছি, এমন সমে কলেকজন বোক ভূলত পাওো একজন 
বোকলক রীশুর কালি ক্নলে এে, বস কথা বেলত পারত না। বসই ভূতলক তার বভতর 
বথলক তাক্ডলে বেবার পর ববাবা বোকটি কথা বেলত োগে। তালত সমলবত সব বোক 
আশ্চর্য হলে বগে। তারা বেে, “ইস্ালেলে এমন কখনও বেখা রাে ক্ন।” 

ক্কন্তু ফরীশীরা বেলত থাকে, “বস ভূতলের শাসনকত্য ার শক্তিলত তালের তাডাে।”102

3.56 শনজ স্াকন যীশুকক অস্বীকার 
পলর রীশু তাঁর ক্শষ্যলের ক্নলে বসখান বথলক ক্নলজর শহলর েলে এলেন। এরপর ক্তক্ন 
ক্বরোমবালর সমাজ-গৃলহ ক্শক্ষা ক্েলত োগলেন; আর সমস্ত বোক তাঁর ক্শক্ষা শুলন আশ্চর্য 
হে। তারা বেে, “এ বকাথা বথলক এ সমস্ত ক্বজ্ঞতা অজ্য ন করে? এ ক্ক কলর এমন 
ক্বজ্ঞতার সলগে কথা বলে? ক্ক কলরই বা এইসব অলেৌক্কক কাজ কলর? এ বতা বসই 
িুলতার ক্মক্স্ত এবং মক্রেলমর বিলে; রালকাব, বরাক্স, ক্রহূো ও ক্শলমালনর ভাই; তাই নে 
ক্ক? আর এর ববালনরা ক্ক আমালের মল্্য বনই?” এইসব ক্েন্তা তালের মাথাে আসাে 
তারা তাঁলক গ্রহণ করলত পারে না। 
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তখন রীশু তালের বেলেন, “ক্নলজর শহর ও ক্নলজর আমিীে স্বজন এবং পক্রজনলের 
মল্্য ভাববােী সম্াক্নত হন না।” ক্তক্ন বসখালন বকান অলেৌক্কক কাজ করলত পারলেন 
না। শু্ু কলেকজন বরাগীর ওপর হাত বরলখ তালের সুস্থ করলেন। তারা বর তাঁর ওপর 
ক্বশ্বাস করে না, এলত ক্তক্ন আশ্চর্য হলে বগলেন। এর পলর ক্তক্ন োরক্েলক গ্রালম গ্রালম 
ঘুলর ক্শক্ষা ক্েলেন।103
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4.1 অশ্ক শ্শমক যপ্ররকণর জন্য ঈশ্বকরর কাকি প্রাথতিনা
রীশু বসই অঞ্চলের সমস্ত নগর ও গ্রালম গ্রালম ঘুলর ইহুেীলের সমাজ-গৃলহ ক্শক্ষা ক্েলত 
এবং স্বগ্যরালজ্যর সুসমাোর প্রোর করলত োগলেন। তািাডা ক্তক্ন বোলকলের সমস্ত বরাগ 
ব্যাক্্ ভাে করলত োগলেন। বোকলের ভীড বেলখ তালের জন্য রীশুর মমতা হে, কারণ 
তারা পােকক্বহীন বমষপালের মলতা ক্ান্ত ও অসহাে ক্িে। তখন রীশু তাঁর ক্শষ্যলের 
বেলেন, “ফসে প্রেুর ক্কন্তু কাটার বোক কত অল্প, তাই বতামরা ফসলের মাক্েলকর 
কালি অনুলরা্ কর, বরন ক্তক্ন ফসে কাটার জন্য মজুর পাঠান।”104

4.2 বাকরা জন যপ্রশরতকক যীশুর প্রচাকর পাঠাকনা 
রীশু তাঁর বালরা জন ক্শষ্যলক কালি বডলক তাঁলের অশুক্ে আমিা তাক্ডলে বেবার ও সব 
বরাগ-ব্যাক্্ সারাবার ক্ষমতা ক্েলেন।105

এই বালরা জনলক রীশু এই ক্নলে্য শ ক্েলে পাঠালেন, “বতামরা অইহুেীলের অঞ্চলে বা 
শমরীেলের বকান নগলর বরও না, বরং ইস্ালেে জাক্তর হারালনা বমষলের কালি বরও। 
তালের কালি ক্গলে প্রোর কর বর, ‘স্বগ্যরাজ্য এলস পলডলি।’ বতামরা ক্গলে বরাগীলের 
সাক্রলে বতাে, মৃতলের বাঁক্েলে বতাে, কুষ্ঠ বরাগীলের পক্রষ্ার কলরা, ভূতলের বার কলর 
োও। বতামরা এসব কাজ ক্বনামূলে্য কলরা, কারণ বতামরা বসই ক্ষমতা ক্বনামূলে্যই 
বপলেি। বতামালের বকামলরর কাপলড ববঁল্ বতামরা বসানা, রূলপা বা টাকা পেসা সলগে 
ক্নও না। পথ েেলত বকান থক্ে বা বাডক্ত জামাকাপড ক্কংবা জুলতা ক্নও না, এমন ক্ক 
োঠিও না, কারণ আক্ম বেক্ি রেক্মক তার পাক্ররেক্মক পাবার বরাগ্য। 
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“বতামরা রখন বকান শহর বা গ্রালম রালব, বসখালন এমন বকান উপরুতি বোক খঁুলজ 
বার কলরা রার উপর আস্থা রাখলত পার এবং বকাথাও েলে না রাওো পর্যন্ত তার বাক্ডলতই 
বথলকা। রখন বতামরা বসই বাক্ডলত ক্গলে উঠলব তখন বসখানকার বোকলের শুলভছিা 
জাক্নলে বলো, ‘বতামালের শাক্ন্ত বহাক্।’ বসই বাক্ডর বোকরা রক্ে বতামালের স্বাগত 
জানাে, তলব তারা বসই শাক্ন্ত োলভর উপরুতি। ক্কন্তু তারা রক্ে বতামালের স্বাগত না 
জানাে, তলব বতামালের শাক্ন্ত বতামালেরই কালি ক্ফলর আসুক। বকউ রক্ে বতামালের 
গ্রহণ না কলর বা বতামালের কথা শুনলত না োে, তলব বসই বাক্ড বা বসই শহর বিলড 
েলে বরও। রাবার সমে বসখানকার পালের ্ূলো বেলড বফলো। আক্ম বতামালের সক্ত্য 
বেক্ি, মহাক্বোলরর ক্েলন সলোম ও ঘলমারার বোকলের বথলক বসই শহলরর অবস্থা 
ভেঙ্র হলব। 

“সাব্ান! বেখ, আক্ম বনকলডর পালের মল্্য বমলষর মলতা বতামালের পাঠাক্ছি। তাই 
বতামরা সালপর মলতা েতুর ও পােরার মলতা অমাক্েক হলো। ক্কন্তু বোকলের বথলক 
সাব্ান বথলকা, কারণ তারা বতামালের বগ্রপ্তার কলর সমাজগৃলহর মহাসভার হালত তুলে 
বেলব। আর তারা সমাজ-গৃলহ ক্নলে ক্গলে বতামালের ববত মারলব। আমার অনুসারী হওোর 
জন্য শাসকলের সামলন ও রাজালের েরবালর বতামালের হাক্জর করা হলব। বতামরা 
এইভালব তালের কালি ও অইহুেীলের কালি আমার ক্বষলে বোর সুলরাগ পালব। তারা 
রখন বতামালের ্লর ক্নলে রালব, তখন ক্কভালব বেলব এবং ক্ক বেলব বস ক্নলে ক্েন্তা 
কলরা না, কারণ ক্ক বেলত হলব ঠিক সমলে তা বতামালের মুলখ রুক্গলে বেওো হলব। মলন 
বরলখা, বতামরা বর বেলব, তা নে, ক্কন্তু বতামালের বভতর ক্েলে বতামালের স্বলগ্যর ক্পতা 
ঈশ্বলরর আমিাই কথা বেলবন। 

“ভাই ভাইলক এবং বাবা বিলেলক মৃতু্যেলডির জন্য ্ক্রলে বেলব। বিলেলমলেরা 
বাবা-মার ক্বরুলদ্ধ োঁক্ডলে তালের মৃতু্যর মুলখ বঠলে বেলব। আমার নালমর জন্য সকলে 
বতামালের ঘৃণা করলব, ক্কন্তু বশষ পর্যন্ত বর ক্স্থর থাকলব বসই রক্ষা পালব। রখন তারা এক 
শহলর বতামালের ওপর ক্নর্যাতন করলব, তখন বতামরা অন্য শহলর পাক্েলে বরও। আক্ম 
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বতামালের সক্ত্য বেক্ি, মানবপুত্ ক্ফলর না আসা পর্যন্ত বতামরা ইস্ালেলের সমস্ত শহলর 
বতামালের কাজ বশষ করলত পারলব না। 

“িাত্ তার গুরু বথলক বড নে, আর ক্রীতোসও তার মক্নব বথলক বড নে। িাত্ রক্ে 
গুরুর মলতা হলে উঠলত পালর, আর ক্রীতোস রক্ে তার মক্নলবর মলতা হলে উঠলত পালর 
তাহলেই রলথষ্ট। বাক্ডর কত্য ালক তারা রক্ে ববল্সবূে বলে, তলব বাক্ডর অন্যলের তারা 
আরও কত ক্ক বেলব। 

“তাই তালের ভে কলরা না, কারণ গুপ্ত সব ক্বষেই প্রকাশ পালব, বগাপন সব ক্বষেই 
প্রকাশ করা হলব। অন্ধকালরর মল্্য আক্ম রা বেক্ি, আক্ম োই তা বতামরা ক্েলনর 
আলোলত বে। আর আক্ম বতামালের কালন রা বেক্ি, আক্ম োই তা বতামরা িালের উপর 
বথলক ক্েৎকার কলর বে। 

“রারা বকবে বতামালের তেক্হকভালব হত্যা করলত পালর তালের ভে কলরা না, কারণ 
তারা বতামালের আমিালক ধ্ংস করলত পালর না। ক্কন্তু ক্রক্ন বেহ ও আমিা উভেই নরলক 
ধ্ংস করলত পালরন বরং তাঁলকই ভে কর। দুলটা েডাই পাক্খ ক্ক মাত্ কলেক পেসাে 
ক্বক্ক্র হে না? তবু বতামালের ক্পতার অনুমক্ত িাডা তালের একটাও মাটিলত পলড না। 
হ্যাঁ, এমন ক্ক বতামালের মাথার সব েুেও বগানা আলি। কালজই বতামরা ভে বপও না। 
অলনকগুক্ে েডাই পাক্খর বথলকও বতামালের মূে্য বঢর ববশী। 

“বর বকউ মানুলষর সামলন আমালক স্বীকার কলর, আক্মও আমার স্বলগ্যর ক্পতা ঈশ্বলরর 
সামলন তালক স্বীকার করব। ক্কন্তু বর বকউ মানুলষর সামলন আমালক অস্বীকার করলব, 
আক্মও আমার স্বলগ্যর ক্পতা ঈশ্বলরর সামলন তালক অস্বীকার করব। 

“একথা বভলবা না বর আক্ম পৃক্থবীলত শাক্ন্ত ক্েলত এলসক্ি। আক্ম শাক্ন্ত ক্েলত আক্স ক্ন 
ক্কন্তু খডগ ক্েলত এলসক্ি। আক্ম এই ঘটনা ঘটালত এলসক্ি: 

‘আক্ম বিলেলক বাবার ক্বরুলদ্ধ, 
বমলেলক মালের ক্বরুলদ্ধ, 
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ববৌমালক শাশুডীর ক্বরুলদ্ধ োঁড করালত এলসক্ি। 
ক্নলজর আমিীেরাই হলব একজন ব্যক্তির সবলেলে বড শত্রু।’ 

“বর বকউ আমার বেলে তার বাবা-মালক ববশী ভােবালস বস আমার আপনজন হবার 
বরাগ্য নে। আর বর বকউ তার বিলে বা বমলেলক আমার বেলে ববশী ভােবালস, বস 
আমার আপনজন হবার বরাগ্য নে। বর ক্নলজর কু্রশ তুলে ক্নলে আমার পলথ না েলে, বসও 
আমার ক্শষ্য হবার বরাগ্য নে। বর বকউ ক্নলজর জীবন োভ করলত োে, বস তা হারালব; 
ক্কন্তু বর আমার জন্য তার জীবন উৎসগ্য কলর, বস তা োভ করলব। 

“বর বতামালের সােলর গ্রহণ কলর, বস আমালকই গ্রহণ কলর। আর বর আমালক গ্রহণ 
কলর, বস বতা ক্রক্ন আমালক পাঠিলেলিন বসই ঈশ্বরলকই গ্রহণ কলর। বকউ রক্ে বকান 
ভাববােীলক একজন ভাববােী বলেই সােলর গ্রহণ কলর, তলব ভাববােীর বর পুরস্ার 
বসও তা োভ করলব। আর বকউ রক্ে বকান ্াক্ম্যক বোকলক ্াক্ম্যক বলে সােলর গ্রহণ 
কলর, তলব ্াক্ম্যক ব্যক্তির প্রাপ্য বর পুরস্ার বসও তা পালব। এই সামান্য বোকলের মল্্য 
কাউলক রক্ে আমার অনুগামী বলে বকউ এক ঘটি ঠাডিা জে বেে, আক্ম সক্ত্য বেক্ি, 
বসও তার পুরস্ার পালব।”106

রীশু তাঁর বালরাজন ক্শষ্যলক এইভালব ক্নলে্য শ বেওো বশষ করলেন। এরপর ক্তক্ন 
গােীে শহলর ক্শক্ষা বেবার ও প্রোর করার জন্য বসখান বথলক েলে বগলেন।107

তখন তাঁরা গ্রাম বথলক গ্রামান্তলর বরলত বরলত ঈশ্বলরর রালজ্যর সুসমাোর প্রোর ও 
বরাগীলের সুস্থ করলত োগলেন।108 ও প্রোর করলত আরভে করলেন এবং বোকলের 
মন-লফরালত বেলেন। তাঁরা অলনক ভূত িাডালেন ও অলনক বোকলক বতে মাক্খলে 
সুস্থ করলেন।109

4.3 বাশতিষ্মদাতা যযািকনর িত্যা যকমন ককর িল 
রীশুর সুনাম োরক্েলক এমন িক্ডলে পলডক্িে, বর রাজা বহলরােও বস কথা শুনলত 
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বপলেন। ক্কিু বোক বেে, “বাক্প্তস্মোতা বরাহন ববঁলে উলঠলিন, আর বসইজন্যই ক্তক্ন 
এইসব অলেৌক্কক কাজ করলিন।” 

ক্কন্তু বকউ বকউ বেে, “ক্তক্ন এক্েে।” 
আবার বকউ বকউ বেে, “ক্তক্ন প্রােীনকালের বকান ভাববােীর মলতাই একালের 

একজন ভাববােী।” 
ক্কন্তু বহলরাে তাঁর কথা শুলন বেলেন, “উক্ন বসই বরাহন, রাঁর মাথা বকলট বফোর 

ক্নলে্য শ ক্েলেক্িোম, ক্তক্নই আবার ববঁলে উলঠলিন।” 
বহলরাে ক্নলজর ভাই ক্ফক্েলপর স্তী বহলরাক্েোলক ক্বলে কলরক্িলেন, বসই জন্য ক্নলজর 

বোক পাঠিলে বরাহনলক বগ্রপ্তার কলর কারাগালর বরলখক্িলেন। কারণ বরাহন বহলরােলক 
বলেক্িলেন, “ভাইলের স্তীলক ক্নলজর কালি রাখা ঠিক নে।” বহলরাক্েো রালগ বরাহনলক 
বমলর বফেলত বেলেক্িে, ক্কন্তু পালর ক্ন। কারণ বহলরাে বরাহনলক ্াক্ম্যক এবং পক্বত্ 
বোক বজলন ভে করলতন, বসইজলন্য ক্তক্ন তাঁলক রক্ষা করলতন। তাঁর কথা শুলন ক্তক্ন 
অত্যন্ত ক্বেক্েত হলতন তবুও তাঁর কথা শুনলত ভােবাসলতন। 

বশষ পর্যন্ত বহলরাক্েো রা বেলেক্িলেন বসই সুলরাগ এলস বগে। বহলরাে তাঁর জমেক্েলন 
প্রাসালের উচ্পেস্থ কম্যোরী, বসনাবাক্হনীর অ্্যক্ষ ও গােীলের গণ্যমান্য নাগক্রকলের 
জন্য তনশলভালজর আলোজন করলেন; আর বহলরাক্েোর বমলে এলস রাজা ও ক্নমক্ন্ত্রত 
অক্তক্থলের নাে বেক্খলে মুগ্ধ করে। 

রাজা বসই বমলেলক বেলেন, “আমালক বে তুক্ম ক্ক োও? তুক্ম রা োইলব তা-ই 
বেব।” ক্তক্ন শপথ কলর আলরা বেলেন, “আমার কালি রা োইলব আক্ম তাই বেব, এমনক্ক 
অল্্যক রাজ্যও বেব।” 

তালত বস ববক্রলে ক্গলে তার মালক ক্জজ্ঞাসা করে, “আক্ম ক্ক োইব?” 
বস বেে, “বাক্প্তস্মোতা বরাহলনর মাথা।” 
বমলেটি তাডাতাক্ড রাজার কালি ক্ফলর বগে এবং বেে, “আমার ইছিা বর, আপক্ন 

বাক্প্তস্মোতা বরাহলনর মাথাটি এলন এখনই থাোে় কলর আমালক ক্েন।” 
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তালত রাজা বহলরাে দুঃখ বপলেন: ক্কন্তু ক্নলজর শপলথর জন্য এবং বভাজসভার 
অক্তক্থলের জন্য ক্তক্ন বমলেলক বফরালত োইলেন না। তাই রাজা সলগে সলগে একজন 
বসনালক বরাহলনর মাথা বকলট ক্নলে আসলত পাঠালেন। বস কারাগালর ক্গলে তাঁর 
ক্শরলছেে করে, এবং থাোে় কলর মাথাটি ক্নলে বমলেটিলক ক্েে, বমলেটি তা তার মালক 
ক্েে। এই সংবাে শুলন বরাহলনর ক্শষ্যরা এলস, তাঁর বেহটিলক ক্নলে ক্গলে কবর ক্েলেন।110

4.4 পাঁচ িাজাকরর অশ্ক যলাককক যীশুর যভাজন প্রদান 
এরপর বর বপ্রক্রতলের রীশু প্রোর করলত পাঠিলেক্িলেন, তাঁরা রীশুর কালি ক্ফলর এলস 
রা ক্কিু কলরক্িলেন ও রা ক্কিু ক্শক্ষা ক্েলেক্িলেন বস সব কথা তাঁলক জানালেন। তখন 
ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, “বতামরা বকান ক্নজ্য ন স্থালন ক্গলে একটু ক্বরোম কর।” কারণ এত 
বোক রাতাোত করক্িে বর তাঁলের খাবার সমে হক্ছিে না। 

তাই তাঁরা বনৌকা কলর বকান ক্নজ্য ন স্থালন েেলেন। ক্কন্তু বোকরা তাঁলের বরলত 
বেখে এবং অলনলক তাঁলের ক্েনলত পারে, তাই সমস্ত শহর বথলক বোলকরা বার হলে 
ক্কনারা ্লর বেৌলড তাঁলের আলগ বসখালন বপৌঁিে। রীশু বনৌকা বথলক বাইলর ববক্রলে 
বহু বোকলক বেখলত বপলেন, তাঁর প্রালণ তালের জন্য খুবই েো হে; কারণ তালের 
পােকহীন বমষপালের মলতা বেখাক্ছিে। তখন ক্তক্ন তালের অলনক ক্বষলে ক্শক্ষা ক্েলত 
োগলেন। 

বসই ক্েন ববো প্রাে বশষ হলে এলে রীশুর ক্শষ্যরা এলস তাঁলক বেলেন, “এটা ক্নজ্য ন 
স্থান এবং সন্ধ্যাও ঘক্নলে এে। এলের ক্বোে করুন; রালত এরা আশপালশর গ্রালম ক্গলে 
খাবার ক্কনলত পালর।” 

ক্কন্তু রীশু তাঁলের বেলেন, “বতামরাই ওলের বখলত োও।” 
তাঁরা রীশুলক বেলেন, “এলতা বোকলক রুটি ক্কলন খাওোলত বগলে বতা দুলশা েীনার 

োগলব।”111

আক্ন্দ্রে, ইক্ন ক্শলমান ক্পতলরর ভাই, ক্তক্ন রীশুলক বেলেন, “এখালন একটা বিাট 
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বিলে আলি, রার কালি রলবর পাঁেটা রুটি আর বিাট দুলটা মাি আলি, ক্কন্তু এত বোলকর 
জন্য ক্নশ্চেই বসগুক্ে রলথষ্ট হলব না।” 

রীশু বেলেন, “বোকলের বক্সলে োও।” বসই জােগাে অলনক ঘাস ক্িে। তখন সব 
বোলকরা বলস বগে। বসখালন প্রাে পাঁে হাজার পুরুষ ক্িে। এরপর রীশু বসই রুটি কখানা 
ক্নলে ঈশ্বরলক ্ন্যবাে ক্েলেন এবং রারা বসখালন বলসক্িে তালের বসগুক্ে ভাগ কলর 
ক্েলেন। আর ক্তক্ন মািও ভাগ কলর ক্েলেন। বর রত োইে তত বপে। 

তারা পক্রতৃপ্ত হলে, রীশু তাঁর ক্শষ্যলের বেলেন, “বর সব টুকলরা টাকরা পলড আলি 
তা জলডা কর, বরন বকান ক্কিু নষ্ট না হে।” তখন তাঁরা বস সব জলডা করলেন। বোলকরা 
খাবার পলর রলবর বসই পাঁে খানা রুটির টুকলরা-টাকরা রা পলড ক্িে ক্শষ্যরা তা জলডা 
করলে বালরা টুকরী ভক্তি্য  হলে বগে। 

বোলকরা রীশুলক এই অলেৌক্কক ক্েহ্ন করলত বেলখ বেলত োগে, “জগলত রাঁর 
আগমলনর কথা আলি ইক্ন ক্নশ্চেই বসই ভাববােী।” 

এলত রীশু বুেলেন বোলকরা তাঁলক রাজা করবার জন্য প্রস্তুক্ত ক্নলছি।112

পলর ক্তক্ন তাঁর ক্শষ্যলের বনৌকাে উলঠ তাঁর আলগ ওপালর তবৎসসোলত বপৌঁিালত 
বেলেন, বসই সমে ক্তক্ন বোলকলের ক্বোে ক্েক্ছিলেন।113 বোকলের ক্বোে ক্েলে, প্রাথ্যনা 
করবার জন্য ক্তক্ন একা পাহালড উলঠ বগলেন।114

4.5 জকলর ওপর যীশুর পদচারণা 
অন্ধকার হলে বগলেও ক্তক্ন বসখালন একাই রইলেন। বনৌকাটি তীর বথলক দূলর ক্গলে 
পলডক্িে, উলল্টা হাওো বইলত থাকাে বঢউলের ্াক্াে ভীষণভালব দুেক্িে। 

সকাে ক্তনলট বথলক ি’টার মল্্য রীশুর ক্শষ্যরা বনৌকাে ক্িলেন। এমন সমে রীশু জলের 
উপর ক্েলে বেঁলট তাঁলের কালি এলেন। রীশুলক হ্রলের জলের ওপর ক্েলে বেঁলট আসলত 
বেলখ ক্শষ্যরা ভলে আঁতলক উঠলেন, তারা “ভূত, ভূত” বলে ভলে ক্েৎকার কলর উঠলেন। 

সলগে সলগে রীশু তাঁলের বেলেন, “এলতা আক্ম! সাহস কর! ভে কলরা না।” 
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এর উতিলর ক্পতর তাঁলক বেলেন, “প্রভু, এ রক্ে সক্ত্যই আপক্ন হন, তলব জলের ওপর 
ক্েলে আমালকও আপনার কালি আসলত আলেশ করুন।” 

রীশু বেলেন, “এস।” 
ক্পতর তখন বনৌকা বথলক বনলম জলের ওপর ক্েলে হাঁটলত হাঁটলত রীশুর ক্েলক 

এলগালত োগলেন। ক্কন্তু রখন বেখলেন প্রেডি বোলডা বাতাস বইলি, তখন খুবই ভে 
বপলে বগলেন। ক্তক্ন আলস্ত আলস্ত ডুবলত োগলেন আর ক্েৎকার কলর বেলেন, “প্রভু, 
আমালক বাঁোন।” 

রীশু তখনই হাত বাক্ডলে ক্পতরলক ্লর বফলে বেলেন, “বহ অল্প-ক্বশ্বাসী! তুক্ম 
বকন সলন্হ করলে?” 

রীশু ও ক্পতর বনৌকাে উঠলে পর বোলডা বাতাস বথলম বগে। রাঁরা বনৌকাে ক্িলেন 
তাঁরা রীশুলক প্রণাম কলর বেলেন, “আপক্ন সক্ত্যই ঈশ্বলরর পুত্।”115

4.6 যীশুর বহু যরারীকক আকরার্য প্রদান 
পলরর ক্েন তাঁরা হ্রে পার হলে ক্গলনষরৎ প্রলেলশ এলস বনৌকা বাঁ্লেন। ক্তক্ন বনৌকা 
বথলক নামলে বোকরা তাঁলক ক্েলন বফেে। তারা ঐ এোকার সমস্ত অঞ্চলে োরক্েলক 
বেৌডালেৌক্ড কলর অসুস্থ বোকলের খাটিো কলর তাঁর কালি ক্নলে আসলত োগে। গ্রালম, 
শহলর বা পাডাে বরখালন ক্তক্ন বরলতন, বসখালন বোলকরা অসুস্থ বরাগীলের এলন 
বাজালরর মল্্য জলডা করত। তারা ক্মনক্ত করত বরন শু্ু রীশুর কাপলডর োের স্পশ্য 
করলত পালর। আর রারা তাঁর কাপড স্পশ্য করত তারা সকলেই সুস্থ হলে বরত।116

4.7 যীশুই  জীবন রুটি 
হ্রলের অপর পালর বর জনতা ক্িে, পলরর ক্েন তারা বুেলত পারে বর বকবেমাত্ একটা 
বনৌকাই বসখালন ক্িে আর রীশু তাঁর ক্শষ্যলের ক্নলে তালত ওলঠন ক্ন। তাঁর ক্শষ্যরা 
ক্নলজরাই েলে ক্গলেক্িলেন। ক্কন্তু বরখালন প্রভুলক ্ন্যবাে বেওোর পর বোলকরা রুটি 
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বখলেক্িে, বসইখালন তখন ক্তক্বক্রো বথলক কলেকটা বনৌকা এে। ক্কন্তু রখন বোলকরা 
বেখে বর রীশু বা তাঁর ক্শষ্যরা বকউই বসখালন বনই, তখন তারা বনৌকাে েলড রীশুর 
বখাঁলজ কফরনাহূলম েলে বগে। 

তারা হ্রলের অপর পালর রীশুলক বেখলত বপলে বেে, “গুরু, আপক্ন এখালন কখন 
এলসলিন?” 

এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বতামরা 
অলেৌক্কক ক্েহ্ন বেলখি বলে বর আমার বখাঁজ করি তা নে, ক্কন্তু বতামরা রুটি 
বখলে তৃপ্ত হলেক্িলে বলেই আমার বখাঁজ করি। খালে্যর মলতা নশ্বর বস্তুর জন্য কাজ 
কলরা না। ক্কন্তু বর খাে্য প্রকৃতই স্থােী ও রা অনন্ত জীবন োন কলর, তার জন্য কাজ 
কর রা মানবপুত্ বতামালের বেলবন। কারণ ক্পতা ঈশ্বর বতামালের বেক্খলেলিন বর 
ক্তক্ন মানবপুলত্র সলগেই আলিন।” 

তারা তাঁলক বেে, “ঈশ্বলরর কাজ করার জন্য আমালের ক্ক করলত হলব?” 
এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “ঈশ্বর রাঁলক পাঠিলেলিন বতামরা বরন তাঁলক ক্বশ্বাস 

কর। এই হে ঈশ্বলরর কাজ।” 
তারা তাঁলক বেে, “আপক্ন ক্ক এমন অলেৌক্কক কাজ করলিন, রা বেলখ আমরা 

জানলত পারব বর আপক্নই বসই ব্যক্তি রাঁলক ঈশ্বর পাঠিলেলিন ও আপনার ওপর ক্বশ্বাস 
করব? আমালের ক্পতৃপুরুষরা মরুপ্রান্তলর মান্না বখলেক্িে। বরমন শালস্ত বেখা আলি: 
‘ক্তক্ন তালের খাবার জন্য স্বগ্য বথলক রুটি ক্েলেন।’” 

তখন রীশু তালের বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বমাক্শ স্বগ্য বথলক বসই 
রুটি বতামালের বেন ক্ন, ক্কন্তু আমার ক্পতাই স্বগ্য বথলক সক্ত্যকালরর রুটি বতামালের বেন। 
স্বগ্য বথলক বনলম এলস ক্রক্ন জগত সংসার জীবন োন কলরন ক্তক্নই ঈশ্বলরর বেওো রুটি।” 

তারা তাঁলক বেে, “মহাশে, বসই রুটি সব সমে আমালের ক্েন।” 
রীশু তালের বেলেন, “আক্মই বসই রুটি রা জীবন োন কলর। বর বকউ আমার কালি 

আলস বস কখনও কু্ষ্াত্য  হলব না, আর বর বকউ আমার ওপর ক্বশ্বাস রালখ কখনও তার 
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ক্পপাসা পালব না। ক্কন্তু আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বতামরা আমাে বেলখি অথে 
আমাে ক্বশ্বাস কর না। ক্পতা আমালক রালের বেন, তারা প্রলত্যলকই আমার কালি আসলব। 
আর রারা আমার কালি আলস, আক্ম তালের কখনই ক্ফক্রলে বেব না। কারণ আক্ম আমার 
খুশী মত কাজ করলত স্বগ্য বথলক বনলম আক্স ক্ন, ক্রক্ন আমালক পাঠিলেলিন তাঁর ইছিা পূণ্য 
করলত এলসক্ি। ক্রক্ন আমাে পাঠিলেলিন তাঁর ইছিা এই বর রালের ক্তক্ন আমাে ক্েলেলিন 
তালের একজনলকও বরন আক্ম না হারাই; বরং বশষ ক্েলন বরন তালের সকেলক আক্ম 
উক্ত্ত কক্র। আমার ক্পতা এই োন, বর বকউ তাঁর পুত্লক বেলখ ও তাঁলক ক্বশ্বাস কলর, বস 
বরন অনন্ত জীবন োভ কলর; আর আক্মই তালক বশষ ক্েলন ওঠাব।” 

তখন ইহুেীরা রীশুর সম্পলক্য  গুঞ্জন শুরু করে, কারণ ক্তক্ন বলেক্িলেন, “আক্মই 
বসই রুটি রা স্বগ্য বথলক বনলম এলসলি।” তারা বেে, “ক্তক্ন ক্ক বরালষলফর বিলে নন? 
আমরা ক্ক এর বাবা মালক ক্েক্ন না? তাহলে এখন বকমন কলর ক্তক্ন বেলিন, ‘আক্ম স্বগ্য 
বথলক বনলম এলসক্ি?’” 

এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “ক্নলজলের মল্্য ওসব বেসা বন্ধ কর। ক্রক্ন আমাে 
পাঠিলেলিন বসই ক্পতা না আনলে বকউই আমার কালি আসলত পালর না; আর আক্মই 
তালক বশষ ক্েলন জীক্বত কলর তুেব। ভাববােীলের পুস্তলক বেখা আলি: ‘তারা সকলেই 
ঈশ্বলরর কালি ক্শক্ষা োভ করলব।’ বর বকউ ক্পতার কালি শুলন ক্শক্ষা বপলেলি বসই 
আমার কালি আলস। আক্ম বেক্ি না বর, বকউ ক্পতালক বেলখলিন। বকবেমাত্ ক্রক্ন 
ক্পতার কাি বথলক এলসলিন ক্তক্নই ক্পতালক বেলখলিন। 

“আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বর বকউ ক্বশ্বাস কলরলি বসই অনন্ত জীবন বপলেলি। 
আক্মই বসই রুটি রা জীবন বেে। বতামালের ক্পতৃপুরুষরা মরুপ্রান্তলর মান্না বখলেক্িে, ক্কন্তু 
তবু তারা মারা ক্গলেক্িে। এ বসই রুটি রা স্বগ্য বথলক বনলম আলস, আর বকউ রক্ে তা খাে, 
তলব বস মরলব না। আক্মই বসই জীবন্ত রুটি রা স্বগ্য বথলক বনলম এলসলি। বকউ রক্ে এই 
রুটি খাে তলব বস ক্েরজীক্ব হলব। বর রুটি আক্ম বেব তা হে আমার বেলহর মাংস। তা 
আক্ম ক্েই রালত জগত জীবন পাে।” 
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এই কথা শুলন ইহুেীলের মল্্য তক্য  ববল্ বগে। তারা বেলত োগে, “এই বোকটা 
বকমন কলর তার বেলহর মাংস আমালের বখলত ক্েলত পালর?” 

রীশু তালের বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্যই বেক্ি; বতামরা রক্ে মানবপুলত্র মাংস 
না খাও ও তাঁর রতি পান না কর, তাহলে বতামালের মল্্য জীবন বনই। বর বকউ আমার 
মাংস খাে ও আমার রতি পান কলর বস অনন্ত জীবন পাে, আর বশষ ক্েলন আক্ম তালক 
ওঠালবা। আমার মাংসই প্রকৃত খাে্য ও আমার রতিই প্রকৃত পানীে। বর আমার মাংস খাে 
ও আমার রতি পান কলর বস আমার মল্্য থালক, আর আক্মও তার মল্্য থাক্ক। 

“বরমন জীবন্ত ক্পতা আমালক পাঠিলেলিন, আর ক্পতার জন্য আক্ম জীক্বত আক্ি, ঠিক 
বসরকম বর আমালক খাে বস আমার েরুন জীক্বত থাকলব। এ বসই রুটি রা স্বগ্য বথলক 
বনলম এলসক্িে। এটা বতমন রুটি নে রা বতামালের ক্পতৃপুরুষরা বখলেক্িে এবং তা 
সলত্তও পলর তারা সকলে মারা ক্গলেক্িে। এই রুটি বর খাে বস ক্েরজীক্ব হলব।” 

কফরনাহূলমর সমাজ-গৃলহ ক্শক্ষা বেবার সমে রীশু এইসব কথা বেলেন।117

4.8 বহু অনুরামী যীশুকক ত্যার করকলন 
রীশুর ক্শষ্যলের মল্্য অলনলক তাঁর এই কথা শুলন বেে, “এ বডই কঠিন কথা; বক 

এ গ্রহণ করলত পালর?” 
রীশু অন্তলর বটর বপলেন বর তাঁর ক্শষ্যরা এই ক্বষে ক্নলে অসলন্তাষ প্রকাশ করলি। তাই 

ক্তক্ন তালের বেলেন, “এই ক্শক্ষাে ক্ক বতামরা ্ াক্া বপলেি? তলব মানবপুত্ আলগ বরখালন 
ক্িলেন উলদ্ধ্য  বসখালন তাঁলক ক্ফলর বরলত বেখলে বতামরা ক্ক বেলব? আমিাই জীবন োন 
কলর, রতি মাংলসর শরীর বকান উপকালর আলস না। আক্ম বতামালের সকেলক বর সব 
কথা বলেক্ি তা হে আ্্যাক্মিক আর তাই জীবন োন কলর। ক্কন্তু বতামালের মল্্য এমন 
ক্কিু বোক আলি রারা ক্বশ্বাস কলর না।” (কারণ রীশু শুরু বথলকই জানলতন বক বক তাঁলক 
ক্বশ্বাস কলর না, আর বকই বা তাঁলক শত্রুর হালত ্ ক্রলে বেলব।) তাই ক্তক্ন বেলেন, “এজন্য 
আক্ম বতামালের বলেক্ি, ‘ক্পতা ইছিা না করলে বকউই আমার কালি আসলত পালর না।’” 
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এই কারলণই তাঁর ক্শষ্যলের মল্্য অলনলক ক্পক্িলে বগে, তাঁর সলগে েোলফরা বন্ধ 
কলর ক্েে। 

তখন রীশু বসই বালরাজন বপ্রক্রতলক বেলেন, “বতামরাও ক্ক েলে বরলত োইি?” 
ক্শলমান ক্পতর বেলেন, “প্রভু, আমরা কার কালি রাব? আপনার কালি বসই বাণী 

আলি রা অনন্ত জীবন োন কলর। আমরা ক্বশ্বাস কক্র ও জাক্ন বর আপক্নই বসই পক্বত্ 
একজন, ক্রক্ন ঈশ্বলরর কাি বথলক এলসলিন।” 

এর উতিলর রীশু তাঁলের বেলেন, “আক্ম ক্ক বতামালের বালরাজনলক মলনানীত কক্র 
ক্ন? তবু বতামালের মল্্য একজন ক্েোবে আলি।” ক্তক্ন ক্শলমান ঈষ্ক্রলোলতর বিলে 
ক্রহূোর ক্বষলে বেক্িলেন, কারণ ক্রহূো বসই বালরা জলনর মল্্য একজন হলেও পলর 
রীশুলক শত্রুর হালত তুলে বেলব। 

এরপর রীশু গােীলের োরক্েলক ভ্রমণ করক্িলেন। ক্তক্ন ক্রহূক্েোে ভ্রমণ করলত 
োইলেন না, কারণ ইহুেীরা তাঁলক খুন করবার সুলরাগ খঁুজক্িে।118

4.9 ঈশ্বকরর শনয়ম আর মানুকষর রীশত নীশত 
কলেকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার ক্শক্ষক বজরুশালেম বথলক রীশুর কালি এলেন। তাঁরা 

বেখলেন বর, তাঁর কলেকজন ক্শষ্য হাত না ্ুলে খাবার খালছিন। ফরীশী সম্প্রোলের 
বোলকরা এবং সমস্ত ইহুেীরা প্রােীন রীক্ত অনুসালর ভাে কলর হাত না ্ুলে খাবার বখলতা 
না। আর বাজার বথলক বকান ক্কিু ক্কনলে তা ক্বলশষভালব না ্ুলে বখলতা না। আরও বহু 
প্রােীন রীক্ত নীক্ত তারা বমলন েেত, বরমন পানপাত্টি, কেসী ও ক্পতলের নানা পাত্ 
ব্াওো ইত্যাক্ে। 

বসই ফরীশীরা ও ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা রীশুলক ক্জজ্ঞাসা করলেন, “আপনার ক্শষ্যরা 
প্রােীন রীক্তনীক্ত অনুসালর েলে না, তারা হাত না ্ুলে তালের খাবার খাে, এর কারণ ক্ক?” 

রীশু তাঁলের বেলেন, “ভডিরা, ভাববােী ক্রশাইে বতামালের ক্বষলে ঠিকই বলেলিন, 
বরমন বেখা আলি, 
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‘এই বোলকরা মুলখই শু্ু আমালক সম্ান কলর, 
ক্কন্তু তালের মন আমার বথলক অলনক দূলর থালক। 

এরা অনথ্যক আমার উপাসনা কলর। 
কারণ এরা মানুলষর ততরী রীক্ত-নীক্ত ঈশ্বলরর আলেশ বলে বোকলের ক্শক্ষা 

বেে।’ 

বতামরা ঈশ্বলরর আলেশ অমান্য কলর মানুলষর প্রেক্েত প্রথা পােন কলর থালকা।” 
রীশু তালের আলরা বেলেন, “বতামরা ক্নলজলের ঐক্তহ্য বজাে রাখার জন্য খুব বুক্দ্ধ 

খাটিলে ঈশ্বলরর আলেশ অমান্য করি। বমাক্শ বলেলিন, ‘তুক্ম ক্নলজর বাবা, মালক সম্ান 
কলরা,’ আর ‘বর বোকটি বাবা ক্কংবা মালের ক্নন্া করলব তার মৃতু্যেডি হলব।’ ক্কন্তু 
বতামরা বে বোকটি রক্ে তার বাবা-মালক বলে, ‘আক্ম রা ক্কিু ক্েলে বতামালের উপকার 
করলত পারতাম, তা ঈশ্বরলক উৎসগ্য কলরক্ি,’ তখন এমন বোকলক বতামরা বাবা বা 
মালের জন্য ক্কিুই করলত োও না। ঈশ্বলরর বাক্য বতামালের বংশানুক্রলম পােন করা 
ঐক্তহ্য দ্বারা বতামরা ক্নষ্ফে কর।” 

ক্তক্ন সমস্ত বোকলক আবার তাঁর কালি বডলক বেলেন, “বতামরা সকলে আমার কথা 
বশান এবং ববাে। মানুলষর বাইলর এমন ক্কিু বনই রা বভতলর ক্গলে তালক কেুক্ষত করলত 
পালর ক্কন্তু রা রা মানুলষর বভতর বথলক ববলরাে বসটাই মানুষলক কেুক্ষত কলর।”119

তখন রীশুর ক্শষ্যরা তাঁর কালি এলস বেলেন, “আপক্ন ক্ক জালনন ফরীশীরা আপনার 
এই কথা শুলন অপমান ববা্ করলিন?” 

এর উতিলর রীশু বেলেন, “বর োরাগুক্ে আমার স্বলগ্যর ক্পতা োগানক্ন, বসগুক্ে উপলড 
বফো হলব। তাই ওলের কথা বাে োও। ওরা ক্নলজরা অন্ধ, ওরা আবার অন্য অন্ধলের পথ 
বেখালছি। বেখ, অন্ধ রক্ে অন্ধলক পথ বেখালত রাে, তলব দুজলনই গলত্য  পডলব।”120

পলর ক্তক্ন বোকলের বিলড বাক্ডলত ঢুকলে, তাঁর ক্শষ্যরা তাঁলক বসই দৃষ্টান্তটির অথ্য 
ক্জজ্ঞাসা করলেন। ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, “বতামরাও ক্ক অলবা্? বতামরা ক্ক ববাে না, 



্মব ত্িমান শবকরাশ্তার বষতি 89

বাইলর বথলক রা ক্কিু মানুলষর বভতলর রাে তা তালক কেুক্ষত করলত পালর না? কারণ 
এটা তার অন্তলর বরলত পালর না, পাকস্থেীলত রাে এবং তারপর বেলহর বাইলর ক্গলে 
পলড।” (এই কথার মা্্যলম ক্তক্ন সমস্ত খাবারলকই শুদ্ধ বেলেন।) 

ক্তক্ন আরও বেলেন, “মানুলষর অন্তর বথলক রা বার হে, বসটাই মানুষলক কেুক্ষত 
কলর। কারণ মানুলষর বভতর অথ্যাৎ মন বথলক বার হে কুৎক্সত ক্েন্তা, োেসা, েুক্র, খুন, 
বরৌন পাপ, বোভ, দুষ্টাক্ম, প্রতারণা, অশ্ীেতা, ঈষ্যা, ক্নন্া, অক্ভমান ও অহঙ্ার। এই 
সমস্ত খারাপ ক্বষে মানুলষর বভতর বথলক বার হে ও মানুষলক কেুক্ষত কলর।”121

4.10 একটি কণানীয় স্তীকলাককক যীশুর সািায্য প্রদান 
এরপর রীশু বসই জােগা বিলড বসার ও সীলোন অঞ্চলে বগলেন। একজন কনান বেশীে 
স্তীলোক বসই অঞ্চে বথলক এলস ক্েৎকার কলর বেলত োগে, “বহ প্রভু, োেূলের পুত্, 
আমালক েো করুন। একটা ভূত আমার বমলের ওপর ভর কলরলি, তালত বস ভোনক 
রন্ত্রণা পালছি।” 

রীশু তালক একটা কথাও বেলেন না, তখন তাঁর ক্শষ্যরা এলস রীশুলক অনুলরা্ কলর 
বেলেন, “ওলক েলে বরলত বেুন, কারণ ও ক্েৎকার করলত করলত আমালের ক্পিন 
ক্পিন আসলি।” 

এর উতিলর রীশু বেলেন, “সকলের কালি নে, বকবে ইস্ালেলের হারালনা বমষলের 
কালি আমালক পাঠালনা হলেলি।” 

তখন বসই স্তীলোকটি রীশুর কালি এলস তাঁলক প্রণাম কলর বেে, “প্রভু, েো কলর 
আমাে সাহার্য করুন!” 

এর উতিলর রীশু তালক বেলেন, “বিলেলমলেলের খাবার ক্নলে কুকুলরর সামলন িঁুলড 
বেওো ঠিক নে।” 

স্তীলোকটি তখন বেে, “হ্যাঁ প্রভু, ক্কন্তু মক্নবলের বটক্বে বথলক খাবালরর বর সব 
টুকলরা পলড কুকুলরই তা খাে।” 
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তখন রীশু তালক বেলেন, “বহ নারী, বতামার বডই ক্বশ্বাস! রাও, তুক্ম বরমন োইি, 
বতমনই বহাক্।” আর বসই মুহূতি্য  বথলকই তার বমলেটি সুস্থ হলে বগে।122

4.11 একটি বশ্রকক যীশুর আকরার্য প্রদান 
পলর ক্তক্ন বসার বথলক সীলোন হলে ক্েকাপক্ে অঞ্চলের বভতর ক্েলে গােীে হ্রলের কালি 
ক্ফলর এলেন।123

আর বহু বোক বসখালন এলস জলডা হে, তারা বখাঁডা, অন্ধ, নুলো, ববাবা এবং আরও 
অলনকলক সলগে ক্নলে এে। তারা ঐসব বরাগীলের তাঁর পালের কালি রাখে আর রীশু 
তালের সকেলক সুস্থ করলেন।124

তখন ক্কিু বোক একটা ববাবা কাোলক তাঁর কালি এলন তাঁলক তার ওপর হাত রাখলত 
ক্মনক্ত করে। 

ক্তক্ন তালক ভীলডর মল্্য বথলক এক পালশ এলন তার দুই কালন ক্নলজর আগুেে 
ক্েলেন। তারপর থুথু বফলে তার ক্জভ িঁুলেন। আর স্বলগ্যর ক্েলক তাক্কলে েীঘ্য ক্নঃশ্বাস 
বফলে বেলেন, “ইপফাথা!” (রার অথ্য “খুলে রাক!”) সলগে সলগে বোকটি কালন শুনলত 
বপে, তার ক্জলভর জডতা বকলট বগে আর বস ভােভালবই কথা বেলত োগে। 

পলর ক্তক্ন তালের একথা আর কাউলক বেলত ক্নলষ্ করলেন; ক্কন্তু ক্তক্ন রতই বারণ 
করলেন ততই তারা আলরা ববশী কলর বেলত োগে।125

বোলকরা রখন বেখে ববাবা কথা বেলি, নুলো সুস্থ সবে হলছি, বখাঁডা েোলফরা 
করলি, অন্ধরা দৃক্ষ্টশক্তি োভ করলি, তখন তারা আশ্চর্য হলে বগে আর ইস্ালেলের 
ঈশ্বরলক ্ন্যবাে ক্েলত োগে।126 রীশুর এই কাজ বেলখ তারা বেে, “ক্তক্ন রা ক্কিু 
কলরন তা অপূব্য। ক্তক্ন কাোলক বশানার শক্তি, ববাবালক কথা বোর শক্তি বেন।”127

4.12 চার িাজাকরর অশ্ক যলাককক যীশুর যভাজন প্রদান 
রীশু তখন তাঁর ক্শষ্যলের বেলেন, “এই বোকলের জন্য আমার মলন কষ্ট হলছি, কারণ 
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এরা আজ ক্তন ক্েন হে আমার সলগে সলগে আলি, এলের কালি আর বকান খাবার বনই। 
এই কু্ষ্াত্য  অবস্থাে এলের আক্ম েলে বরলত বেলত পাক্র না, তাহলে হেলতা এরা পলথ 
মুি্য া রালব।” 

তখন ক্শষ্যরা তাঁলক বেলেন, “এই ক্নজ্য ন জােগাে এত বোকলক খাওোলনার মলতা 
অলতা খাবার আমরা বকাথাে পালবা?” 

রীশু তাঁলের বেলেন, “বতামালের কালি কটা রুটি আলি?” 
তাঁরা বেলেন, “সাতখানা রুটি ও কলেকটা বিাট মাি আলি।” 
রীশু বসই সব বোকলক মাটিলত বলস বরলত বেলেন। তারপর ক্তক্ন বসই সাতটা 

রুটি ও মাি ক’টা ক্নলে ঈশ্বরলক ্ ন্যবাে ক্েলেন, পলর বসই রুটি টুকলরা কলর ক্শষ্যলের 
হালত ক্েলেন, আর ক্শষ্যরা তা বোকলের ক্েলত োগলেন। বোলকরা সবাই ববশ বপট 
ভলর বখে। টুকলরা-টাকরা রা পলড রইে, তা বতাো হলে পর তা ক্েলে সাতটা টুকক্র 
ভক্তি্য  হলে বগে। রারা বখলেক্িে তালের মল্্য মক্হো ও বিাট বিাট বিলেলমলে বাে 
ক্েলে বকবে পুরুষ মানুলষর সংখ্যাই ক্িে োর হাজার। এরপর রীশু বোকলের ক্বোে 
ক্েলে বনৌকাে উলঠ মগেলনর অঞ্চলে বগলেন।128

4.13 শকিু যলাককর যীশুর কত্তি ত্বব্যঞ্জক অশ্কার সম্পককতি  সকদিি
ফরীশী ও সদূেকীরা রীশুর কালি এলস তাঁলক পরীক্ষা করলত োইলেন। তাই তাঁরা ঐশ্বক্রক 
শক্তির ক্েহ্নস্বরূপ বকান অলেৌক্কক কাজ কলর বেখালত বেলেন। 

এর উতিলর রীশু তাঁলের বেলেন, “সন্ধ্যা হলে বতামরা বলে থালকা ক্েলন আবহাওো 
ভাে থাকলব, কারণ আকালশর রে োে হলেলি। আবার সকাে ববো বলে থালকা, 
আজলক বোলডা আবহাওো েেলব কারণ আজ আকাশ োে ও অন্ধকার হলেলি। বতামরা 
আকালশর অবস্থা ভােই ক্বোর কলর ববাে, অথে কালের ক্েহ্ন বুেলত পালরা না। এ রুলগর 
দুষ্ট ও ভ্রষ্টাোরী বোলকরা ক্েলহ্নর বখাঁজ কলর, ক্কন্তু বরানার ক্েহ্ন িাডা আর বকান ক্েহ্নই 
তালের বেখালনা হলব না।” এরপর রীশু তালের বিলড বসখান বথলক েলে বগলেন।129
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4.14 শিষ্যকদর যীশুকক ভুল যবাঝা 
রীশু ও তাঁর ক্শষ্যরা হ্রলের ওপালর রাবার সমে সলগে রুটি ক্নলে বরলত ভুলে ক্গলেক্িলেন। 
তখন রীশু তালের বেলেন, “বতামরা সাব্ান! ফরীশী ও সদূেকীলের খাক্মর বথলক সতক্য  
বথলকা।” 

ক্শষ্যরা ক্নলজলের মল্্য বোবক্ে করলত োগলেন, “আমরা রুটি আক্নক্ন বলে 
সভেবতঃ উক্ন এই কথা বেলিন?” 

তাঁরা ক্ক বোবক্ে করলিন, তা জানলত বপলর রীশু বেলেন, “বহ অল্প-ক্বশ্বাসী মানুষ, 
বতামরা ক্নলজলের মল্্য বকন বোবক্ে করি বর বতামালের রুটি বনই? বতামরা ক্ক 
ববাে না অথবা বতামালের ক্ক মলন বনই বসই পাঁে হাজার বোলকর জন্য পাঁে খানা 
রুটির কথা আর তারপলর কত টুকক্র বতামরা ভক্তি্য  কলরক্িলে? আবার বসই োর হাজার 
বোলকর জন্য সাতখানা রুটির কথা, আর কত টুকক্র বতামরা তুলে ক্নলেক্িলে? বতামরা 
বকন বুেলত পার না বর আক্ম বতামালের রুটির ক্বষে বক্েক্ন? আক্ম বতামালের ফরীশী 
ও সদূেকীলের খাক্মর বথলক সতক্য  থাকলত বলেক্ি।” 

তখন তাঁরা বুেলত পারলেন বর রুটির খাক্মর বথলক ক্তক্ন তাঁলের সতক্য  হলত বলেন 
ক্ন, ক্কন্তু বলেক্িলেন তাঁরা বরন ফরীশী ও সদূেকীলের ক্শক্ষা বথলক সাব্ান হন।130

4.15 ববতসসদাকত যীশুর একটি অধেকক সুস্তা প্রদান 
তারপর তাঁরা তবৎসসোে এলেন: আর বোকরা তাঁর কালি একটা অন্ধ বোকলক ক্নলে 
এলস ক্মনক্ত করে রালত ক্তক্ন তালক স্পশ্য কলরন। তখন ক্তক্ন অন্ধ বোকটির হাত ্লর 
তালক গ্রালমর বাইলর ক্নলে বগলেন। ক্তক্ন বোকটির বোলখ খাক্নকটা থুথু োক্গলে তার 
ওপলর হাত বরলখ ক্জলজ্ঞস করলেন, “তুক্ম ক্ক ক্কিু বেখলত পাছি?” 

বস বোখ তুলে বেলে বেে, “আক্ম মানুষ বেখলত পাক্ছি; গালির মত বেখলত, তারা 
ঘুলর ববডালছি।” 

তখন ক্তক্ন আবার তার বোলখর ওপর হাত রাখলেন। এইবার বোকটি বোখ বড বড 
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কলর তাকাে। তার দৃক্ষ্টশক্তি সমূ্পণ্যভালব ক্ফলর বপে এবং সবক্কিু স্পষ্টভালব বেখলত 
বপে। তারপর ক্তক্ন তালক বাক্ড পাঠিলে ক্েলে বেলেন, “এই গ্রালম বরও না।”131

4.16 যীশুই খ্ীষ্ট—শপতকরর উশতি
এরপর রীশু তকসক্রো, ক্ফক্েপী অঞ্চলে এলেন। ক্তক্ন তাঁর ক্শষ্যলের ক্জলজ্ঞস করলেন, 

“মানবপুত্ বক? এ ক্বষলে বোলক ক্ক বলে?” 
তাঁরা বেলেন, “বকউ বকউ বলে আপক্ন বাক্প্তস্মোতা বরাহন, বকউ বলে এক্েে, 

আবার বকউ বলে আপক্ন ক্ররক্মে বা ভাববােীলের মল্্য বকউ একজন হলবন।” 
ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, “ক্কন্তু বতামরা ক্ক বে, আক্ম বক?” 
এর উতিলর ক্শলমান ক্পতর বেলেন, “আপক্ন বসই মশীহ (খ্ীষ্ট), জীবন্ত ঈশ্বলরর পুত্।” 
এর উতিলর রীশু তাঁলক বেলেন, “বরানার বিলে ক্শলমান, তুক্ম ্ন্য, বকালনা মানুলষর 

কাি বথলক একথা তুক্ম জানক্ন, ক্কন্তু আমার স্বলগ্যর ক্পতা একথা বতামাে জাক্নলেলিন। 
আর আক্মও বতামালক বেক্ি, তুক্ম ক্পতর আর এই পাথলরর ওপলরই আক্ম আমার মডিেী 
বগঁলথ তুেব। মৃতু্যর বকান শক্তি তার ওপর জেোভ করলত পারলব না। আক্ম বতামালক 
স্বগ্যরালজ্যর োক্বগুক্ে বেব, তালত তুক্ম এই পৃক্থবীলত রা বাঁ্লব তা স্বলগ্যও ববঁল্ রাখা 
হলব। আর পৃক্থবীলত রা হলত বেলব তা স্বলগ্যও হলত বেওো হলব।” 

এরপর রীশু তাঁর ক্শষ্যলের দৃঢ়ভালব ক্নলষ্ কলর ক্েলেন, বরন তারা কাউলক না বলে 
ক্তক্নই খ্ীষ্ট।132

4.17 শনকজর অবি্য ম্তু্য সম্পককতি  যীশুর য�াষনা 
বসই সমে বথলক রীশু তাঁর ক্শষ্যলের জানালত োগলেন বর তাঁলক অবশ্যই বজরুশালেলম 
বরলত হলব। আর বসখালন ক্কভালব তাঁলক ইহুেী বনতা, প্র্ান রাজক ও ব্যবস্থার 
ক্শক্ষকলের কাি বথলক অলনক কষ্ট বভাগ করলত হলব। তাঁলক বমলর বফো হলব ও ক্তন 
ক্েলনর মাথাে ক্তক্ন মৃতু্যলোক বথলক ববঁলে উঠলবন। 
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তখন ক্পতর তাঁলক একপালশ বডলক ক্নলে ভৎ্য সনার সুলর বেলেন, “প্রভু, এসলবর 
হাত বথলক ঈশ্বর আপনালক রক্ষা করুন। এর বকান ক্কিুই আপনার প্রক্ত ঘটলব না।” 

রীশু ক্পতলরর ক্েলক ক্ফলর বেলেন, “আমার কাি বথলক দূর হও শেতান! তুক্ম 
আমার বা্া স্বরূপ! তুক্ম মানুলষর দৃক্ষ্টভগেী ক্েলে এ ক্বষে ক্েন্তা করি, ঈশ্বলরর রা তা 
তুক্ম ভাবি না।” 

এরপর রীশু তাঁর ক্শষ্যলের বেলেন, “বকউ রক্ে আমাে অনুসরণ করলত োে তলব 
বস ক্নলজলক অস্বীকার করুক আর ক্নলজর কু্রশ তুলে ক্নলে আমার অনুসারী বহাক্। বর 
বকউ ক্নলজর জীবন রক্ষা করলত োে, বস তা হারালব। ক্কন্তু বর আমার জন্য তার ক্নলজর 
প্রাণ হারালত োইলব বস তা রক্ষা করলব। বকউ রক্ে সমস্ত জগত োভ কলর তার প্রাণ 
হারাে তলব তার ক্ক োভ? প্রাণ ক্ফলর পাবার জন্য তার বেবার মলতা ক্ক-ই বা থাকলত 
পালর? মানবপুত্ রখন তাঁর স্বগ্যদূতলের সলগে ক্নলে তাঁর ক্পতার মক্হমাে আসলবন, তখন 
ক্তক্ন প্রলত্যক বোকলক তার কাজ অনুসালর প্রক্তোন বেলবন। আক্ম বতামালের সক্ত্য 
বেক্ি, রারা এখালন োঁক্ডলে আলি তালের মল্্য এমন বকউ বকউ আলি রারা বকানও 
মলত মৃতু্য বেখলব না, বর পর্যন্ত মানবপুত্লক তাঁর রালজ্য আসলত না বেলখ।”133

4.18 যমাশি ও এলীয়র সকগে যীশু
এইসব কথা বোর প্রাে আট ক্েন পর, ক্তক্ন ক্পতর, রালকাব ও বরাহনলক ক্নলে প্রাথ্যনা 
করার জন্য একটা পব্যলত বগলেন। রীশু রখন প্রাথ্যনা করক্িলেন, তখন তাঁর মুলখর বেহারা 
অন্যরকম হলে বগে, তাঁর বপাশাক আলোক শুভ্র হলে উঠে। দুই ব্যক্তি, বমাক্শ ও এক্েে 
মক্হমাক্বিত হলে বসখালন এলস রীশুর সলগে কথা বেলত োগলেন। তাঁরা ঈশ্বলরর পক্রকল্পনা 
অনুরােী বজরুশালেলম ক্কভালব রীশুর মৃতু্য হলব তাই ক্নলে কথা বেক্িলেন। ক্কন্তু ক্পতর 
ও তাঁর অন্য সগেীরা বসই সমে ঢুেলত ঢুেলত ঘুক্মলে পলডক্িলেন। তাঁরা বজলগ উলঠ 
রীশুলক মক্হমাক্বিত রূলপ বেখলত বপলেন, আর ঐ দুই ব্যক্তিলক রীশুর সলগে োঁক্ডলে 
থাকলত বেখলেন। বসই ব্যক্তিরা রখন রীশুর কাি বথলক েলে রাক্ছিলেন, তখন ক্পতর 
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রীশুলক বেলেন, “গুরু, ভালোই হলেলি বর আমরা এখালন আক্ি। আমরা এখালন ক্তনলট 
কুটীর ততরী কক্র, একটা আপনার জন্য, একটা বমাক্শর জন্য আর একটা এক্েের জন্য।” 
(ক্তক্ন জানলতন না বর ক্তক্ন ক্ক বেক্িলেন।)134

ক্পতর রখন কথা বেক্িলেন, বসই সমে একটা উজ্জ্বে বমঘ তাঁলের বঢলক ক্েে। বসই 
বমঘ বথলক একটি রব বশানা বগে, “ইক্নই আমার ক্প্রে পুত্, এর প্রক্ত আক্ম খুবই প্রীত। 
বতামরা এঁর কথা বশান।” 

রীশুর ক্শষ্যরা একথা শুলন খুব ভে বপলে মাটিলত উপুড হলে পলড বগলেন। তখন 
রীশু এলস তালের স্পশ্য কলর বেলেন, “ওলঠা, ভে কলরা না।” তাঁরা মুখ তুলে তাকালে 
রীশু িাডা আর কাউলক বসখালন বেখলত বপলেন না। 

তাঁরা রখন বসই পাহাড বথলক বনলম আসক্িলেন, বসই সমে রীশু তালের বেলেন, “বতামরা 
রা বেখলে তা মানবপুত্ মৃতলের ম্্য বথলক জীক্বত হলে না ওঠা পর্যন্ত কাউলক বলো না।” 

তখন তাঁর ক্শষ্যরা তাঁলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “তাহলে ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা বকন বলে 
থালকন বর, প্রথলম এক্েের আসা আবশ্যক?” 

এর উতিলর রীশু তাঁলের বেলেন, “এক্েে আসলবন, আর ক্তক্ন সব ক্কিু পুনঃস্থাপন 
করলবন। ক্কন্তু আক্ম বতামালের বেক্ি, এক্েে এলস বগলিন, আর বোলক তালক বেলনক্ন। 
বোলকরা তাঁর প্রক্ত রালছিতাই ব্যবহার কলরলি। মানবপুত্লকও তালের হালত বসই একই 
রকম ক্নর্যাতন বভাগ করলত হলব।” তখন তাঁর ক্শষ্যরা বুেলত পারলেন বর, ক্তক্ন তাঁলের 
বাক্প্তস্মোতা বরাহলনর কথা বেলিন।135

4.19 যীশুর একটি যিকলকক অশুশচ আত্া যথকক মুশতি প্রদান 
পলর তাঁরা অন্য ক্শষ্যলের কালি এলস বেখলেন তাঁলের োরক্েলক অলনক বোক আর 
ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা তালের সালথ তক্য  করলিন। তাঁলক বেখামাত্ সমস্ত বোক অবাক হে 
এবং তাঁর কালি বেৌলড ক্গলে তাঁলক প্রণাম জানালত োগে। 

ক্তক্ন তাঁলের ক্জজ্ঞাসা করলেন, “বতামরা এলের সলগে ক্ক ক্নলে তক্য  করি?” 
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তালত বোলকলের মল্্য বথলক একজন বলে উঠে, “বহ গুরু, আমার বিলেটিলক 
আপনার কালি এলনক্িোম। তালক এক ববাবা আমিাে বপলেলি, বস কথা বেলত পালর না। 
বসই আমিা তালক বরখালন ্লর, বসইখালন আিাড মালর; আর তার মুলখ বফনা ওলঠ, বস 
োঁত ক্কডক্মড কলর আর শতি হলে রাে। আক্ম আপনার ক্শষ্যলের এই আমিাটালক িাডালত 
বেোম, ক্কন্তু তাঁরা পারলেন না।” 

তখন রীশু তাঁলের বেলেন, “বহ অক্বশ্বাসী বংশ, আমালক আর কতকাে বতামালের 
সলগে থাকলত হলব? বতামালের ক্নলে আর আক্ম কত ত্র্য্য ্রব? তালক আমার কালি 
ক্নলে এস।” 

তারা তালক তাঁর কালি ক্নলে এে। রীশুলক বেখামাত্ বসই আমিা বিলেটিলক মুেলড 
্রে; আর বস মাটিলত পলড গডাগক্ড ক্েলত োগে, তার মুখ ক্েলে বফনা বার হক্ছিে। 

তখন রীশু তার বাবালক ক্জলজ্ঞস করলেন, “এর কতক্েন এমন হলেলি?” 
বিলেটির বাবা বেে, “বিলেলবো বথলক এরকম হলেলি। এই আমিা এলক বমলর 

বফোর জন্য অলনকবার আগুলন ও জলে বফলে ক্েলেলি। আপক্ন রক্ে ক্কিু করলত 
পালরন, তলব েো কলর আমালের উপকার করুন।” 

রীশু তালক বেলেন, “ক্ক বেলে, ‘রক্ে পালরন!’ বর ক্বশ্বাস কলর তার পলক্ষ সবই সভেব।” 
সলগে সলগে বিলেটির বাবা ক্েৎকার কলর বেঁলে বেে, “আক্ম ক্বশ্বাস কক্র! আমার 

অক্বশ্বালসর প্রক্তকার করুন!” 
অলনক বোক বসক্েলক আসলি বেলখ রীশু বসই অশুক্ে আমিালক ্ মলক বেলেন, “বহ 

ববাবা কাোর আমিা, আক্ম বতামালক বেক্ি, এর মল্্য আর কখনও ঢুকলব না!” 
তখন বসই আমিা বেঁক্েলে তালক ভেঙ্রভালব মুেলড ক্েলে বাইলর ববক্রলে বগে। তালত 

বিলেটি মডার মত হলে পডে, এমন ক্ক অক্্কাংশ বোক বেে, “বস মলর বগলি।” ক্কন্তু 
রীশু তার হাত ্লর তুেলে বস উলঠ োঁডাে। 

পলর রীশু বাক্ড ক্ফলর এলে ক্শষ্যরা তাঁলক একালন্ত ক্জলজ্ঞস করলেন, “আমরা বকন ঐ 
অশুক্ে আমিালক তাডালত পারোম না?” 
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রীশু তাঁলের বেলেন, “প্রাথ্যনা িাডা আর বকান ক্কিুলতই এ আমিালক তাডালনা রাে 
না।”136

4.20 যীশুর শনজ ম্তু্য ও পুনরুত্ান সম্পককতি  উশতি 
পলর বসই স্থান বিলড তাঁরা গােীলের ম্্য ক্েলে েেলেন; আর ক্তক্ন োইলেন না বর 
তাঁরা বকাথাে আলি বসকথা অন্য বকউ জানুক। কারণ তখন ক্তক্ন তাঁর ক্শষ্যলের 
ক্শক্ষা ক্েক্ছিলেন। ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, “মানবপুত্লক বোকলের হালত তুলে বেওো 
হলব, এবং তারা তাঁলক হত্যা করলব আর মৃতু্যর ক্তনক্েন পলর ক্তক্ন ববঁলে উঠলবন।” 
ক্কন্তু তাঁরা বসই কথা বুেলেন না এবং এই ক্বষলে তাঁলক ক্জলজ্ঞস করলতও ভে 
বপলেন।137

4.21 কর প্রদান সম্পককতি  যীশুর শিক্া 
রীশু ও তাঁর ক্শষ্যরা কফরনাহূলম বগলে, মক্ন্লরর জন্য রারা কর আোে করত তারা 
ক্পতলরর কালি এলস বেে, “আপনালের গুরু ক্ক মক্ন্লরর কর বেন না?” 

ক্পতর বেলেন, “হ্যাঁ, বেন।” 
আর ক্তক্ন ঘলর ক্গলে ক্কিু বোর আলগই রীশু প্রথলম তাঁলক বেলেন, “ক্শলমান বতামার 

ক্ক মলন হে? এই পৃক্থবীর রাজারা কালের কাি বথলক নানারকম কর আোে কলর? তারা 
ক্ক তালের ক্নলজর সন্তানলের কাি বথলক কর আোে কলর, না বাইলরর বোলকলের কাি 
বথলক কর আোে কলর?” 

ক্পতর বেলেন, “তারা অন্য বোকলের কাি বথলকই আোে কলর।” 
তখন রীশু বেলেন, “তাহলে তালের সন্তানলের জন্য িাড আলি। ক্কন্তু আমরা বরন ঐ 

কর আোেকারীলের বকানরকম অপমান ববাল্র কারণ না হই, বসই জন্য তুক্ম হ্রলে ক্গলে 
বঁডশী বফে আর প্রথলম বর মািটা উঠলব তা ক্নলে এলস বসই মািটার মুখ খুেলে তুক্ম 
একটি মুদ্া পালব, ওটা ক্েলে আমার ও বতামার বেে কর ক্মটিলে ক্েও।”138
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4.22 ঈশ্বকরর রাকজ্য যক সবতিকশ্ষ্ঠ? 
বসই সমে রীশুর ক্শষ্যরা তাঁর কালি এলস বেলেন, “প্রভু, স্বগ্যরালজ্যর মল্্য বরেষ্ঠ বক?” 

তখন রীশু একটি ক্শশুলক বডলক তাঁলের মল্্য োঁড কক্রলে বেলেন, “আক্ম বতামালের 
সক্ত্য বেক্ি, রতক্েন পর্যন্ত না বতামালের মলনর পক্রবত্য ন ঘটিলে এই ক্শশুলের মলতা হলব, 
ততক্েন বতামরা কখনই স্বগ্যরালজ্য প্রলবশ করলত পারলব না। তাই, বর বকউ ক্নলজলক 
নত-নম্র কলর ক্শশুর মলতা হলে ওলঠ, বসই স্বগ্যরালজ্যর মল্্য বরেষ্ঠ। 

“আর বর বকউ এরকম বকান সামান্য বসবকলক আমার নালম গ্রহণ কলর, বস আমালকই 
গ্রহণ কলর।”139

বরাহন তাঁলক বেলেন, “গুরু, আমরা একটি বোকলক আপনার নালম ভুত তাডালত 
বেলখ তালক বারণ কলরক্িোম, কারণ বস আমালের বোক নে।” 

ক্কন্তু রীশু বেলেন, “তালক বারণ কলরা না, কারণ এমন বকউ বনই বর আমার নালম 
অলেৌক্কক কাজ কলর সহলজ আমার ক্নন্া করলত পলর। বর বকউই আমালের ক্বপলক্ষ 
নে বস আমালের সপলক্ষ। বকউ রক্ে খ্ীলষ্টর বোক বলে বতামালেরলক এক ঘটি জে বেে, 
আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বস বকান মলতই ক্নলজর পুরস্ার বথলক বক্ঞ্চত হলব না।140

4.23 প্রভু তাঁর শনকজর যলাককদর তত্তাব্ান ককরন 
“এই রকম নম্র মানুষলের মল্্য রারা আমালক ক্বশ্বাস কলর, তালের কারও ক্বশ্বালস রক্ে 
বকউ ক্বঘ্ন ঘটাে, তলব তার গোে ভারী একটা রাঁতা ববঁল্ সমুলদ্র অতে জলে তালক 
ডুক্বলে বেওোই তার পলক্ষ ভাে হলব। ক্্ক্ এই জগত সংসার! কারণ এখালন কত 
রকলমরই না প্রলোভলনর ক্জক্নস আলি। প্রলোভন জগলত থাকলব ঠিকই, ক্কন্তু ক্্ক্ বসই 
মানুষলক রার দ্বারা তা আলস। 

“তাই বতামার হাত ক্কংবা পা রক্ে বতামার প্রলোভলন পডার কারণ স্বরূপ হে, তলব 
তা বকলট বফে। দুহাত ও পা ক্নলে নরলকর অনন্ত আগুলন পডার বেলে বরং নুলো বা 
বখাঁডা হলে অনন্ত জীবলন প্রলবশ করা ভাে। বতামার বোখ রক্ে বতামালক প্রলোভলনর 
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পলথ বটলন ক্নলে রাে, তলব তা উপলড বফলে ক্েও। দুলোখ ক্নলে নরলকর আগুলন পডার 
বেলে বরং কানা হলে অনন্ত জীবলন প্রলবশ করা বতামার পলক্ষ ভাে। 

“বেলখা, বতামরা আমার এই নম্র মানুষলের মল্্য একজনলকও তুছি কলরা না, কারণ 
আক্ম বতামালের বেক্ি বর স্বলগ্য তালের স্বগ্যদূলতরা সব সমে আমার স্বগশীে ক্পতার মুলখর 
ক্েলক বেলে আলিন। 

“বতামরা ক্ক মলন কর? রক্ে বকান বোলকর একলশাটি বভডা থালক, আর তার মল্্য রক্ে 
একটা ভুে পলথ েলে রাে তলব বস ক্ক ক্নরানবিইটালক পাহালডর ্ালর বরলখ ক্েলে বসই 
হারালনা বভডাটা খঁুজলত রালব না? আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, রখন বস বসই বভডাটা 
খঁুলজ পাে তখন বর ক্নরানবিইটা ভুে পলথ রাে ক্ন, তালের বেলে বরটা হাক্রলে ক্গলেক্িে 
তালক ক্ফলর বপলে বস ববশী আনন্ কলর। ঠিক বসই ভালব, বতামালের ক্পতা ক্রক্ন স্বলগ্য 
আলিন, ক্তক্ন োন না, বর এই বিাটলের মল্্য একজনও হাক্রলে রাে।141

4.24 ভ্াশন্কারককক সংকিা্ন করাকনা  
““বতামার ভাই রক্ে বতামার ক্বরুলদ্ধ বকান অন্যাে কলর, তলব তার কালি একালন্ত ক্গলে 
তার বোষ বেক্খলে োও। বস রক্ে বতামার কথা বশালন, তলব তুক্ম তালক আবার বতামার 
ভাই বলে ক্ফলর বপলে। ক্কন্তু বস রক্ে বতামার কথা না বশালন, তলব আলরা দু-একজনলক 
সলগে ক্নলে তার কালি রাও, বরন ঐ দুজন ক্কংবা ক্তনজন সাক্ষীর কথাে প্রলত্যকটা 
ক্বষে সত্য বলে প্রমাক্ণত হে। বস রক্ে তালের কথা শুনলত না োে, তলব মডিেীলত তা 
জানাও। আর বস রক্ে মডিেীর কথাও শুনলত না োে, তলব বস বতামার কালি ক্ব্মশী ও 
কর আোেকারীর মত বহাক্। 

“আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, পৃক্থবীলত বতামরা রা ববঁল্ রাখলব, স্বলগ্যও তা বাঁ্া হলব। 
আর পৃক্থবীলত বতামরা রা খুলে বেলব স্বলগ্যও তা খুলে বেওো হলব। আক্ম বতামালের 
আবার বেক্ি, পৃক্থবীলত বতামালের মল্্য দুজন রক্ে একমত হলে বকান ক্বষে ক্নলে প্রাথ্যনা 
কর, তলব আমার স্বলগ্যর ক্পতা তালের জন্য তা পূরণ করলবন। একথা সত্য, কারণ আমার 
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অনুসারীলের মল্্য দুজন ক্কংবা ক্তনজন বরখালন আমার নালম সমলবত হে, বসখালন 
তালের মালে আক্ম আক্ি।”142

4.25 ক্মা সম্পককতি  দৃষ্টান্ 
তখন ক্পতর রীশুর কালি এলস তাঁলক বেলেন, “প্রভু, আমার ভাই আমার ক্বরুলদ্ধ কতবার 
অন্যাে করলে আক্ম তালক ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত করব ক্ক?” 

রীশু তাঁলক বেলেন, “আক্ম বতামালক বেক্ি, বকবে সাত বার নে, ক্কন্তু সাতলক সতির 
ক্েলে গুণ করলে রতবার হে ততবার। 

“স্বগ্যরাজ্য এভালব তুেনা করা রাে, বরমন একজন রাজা ক্রক্ন তাঁর োসলের কালি ক্হসাব 
ক্মটিলে ক্েলত বেলেন। ক্তক্ন রখন ক্হসাব ক্নলত শুরু করলেন, তখন তালের মল্্য একজন 
বোকলক আনা হে বর রাজার কালি েশ হাজার বরৌপ্যমুদ্া ্ ারত। ক্কন্তু তার বসই ঋণ বশা্ 
করার ক্ষমতা ক্িে না। তখন বসই মক্নব রাজা হুকুম করলেন বরন বসই বোকটালক তার 
স্তী ও বিলেলমলেলক আর তার রা ক্কিু আলি সমস্ত ক্বক্ক্র কলর পাওনা আোে করা হে। 

“তালত বসই োস মাটিলত উপুড হলে পলড মক্নলবর পা ্লর বেে, ‘আমার ওপর ত্র্য্য 
্রুন, আক্ম আপনার সমস্ত ঋণই বশা্ কলর বেব’ বসই কথা শুলন বসই োলসর প্রক্ত 
মক্নলবর অনুকম্পা হে, ক্তক্ন তার সব ঋণ মকুব কলর ক্েলে তালক মুতি কলর ক্েলেন। 

“ক্কন্তু বসই োস িাডা বপলে বাইলর ক্গলে তার একজন সহকমশীর বেখা বপে, বর তার 
কালি প্রাে একলশা মুদ্া ্ারত। বসই োস তখন তার গো টিলপ ্লর বেে, ‘তুই বর টাকা 
্ার কলরক্িস তা বশা্ কর।’ 

“তখন তার সহকমশী তার সামলন উপুড হলে অনুনে কলর বেে, ‘আমার প্রক্ত ত্র্য্য 
্র। আক্ম বতামার সব ঋণ বশা্ কলর বেব।’ 

“ক্কন্তু বস তালত রাজী হে না, বরং ঋণ বশা্ না করা পর্যন্ত তালক কারাগালর আটলক 
রাখে। তার অন্য সহকমশীরা এই ঘটনা বেলখ খুবই দুঃখ বপে, তাই তারা ক্গলে তালের 
মক্নলবর কালি রা রা ঘলটলি সব জানাে। 
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“তখন বসই মক্নব তালক বডলক বেলেন, ‘তুক্ম দুষ্ট োস! তুক্ম আমাে অনুলরা্ 
করলে আর আক্ম বতামার সব ঋণ মকুব কলর ক্েোম। আক্ম বরমন বতামার প্রক্ত েো 
বেক্খলেক্িোম বতমক্ন বতামার সহকমশীর প্রক্তও ক্ক বতামার েো করা উক্েত ক্িে না?’ 
তখন তার মক্নব কু্রদ্ধ হলে সমস্ত ঋণ বশা্ না করা পর্যন্ত তালক শাক্স্ত ক্েলত কারাগালর 
ক্েলে ক্েলেন। 

“বতামরা প্রলত্যলক রক্ে বতামালের ভাইলক অন্তর ক্েলে ক্ষমা না কর, তলব আমার 
স্বলগ্যর ক্পতাও বতামালের প্রক্ত ঠিক ঐভালব ব্যবহার করলবন।”143

4.26 যীশুর যজরুিাকলকম রমন
এই সমে ইহুেীলের কুটিরবাস পব্য এক্গলে আসক্িে। তখন তাঁর ভাইরা তাঁলক বেে, “তুক্ম 
এই জােগা বিলড ক্রহূক্েোলত ঐ উৎসলব রাও রালত তুক্ম বর সব অলেৌক্কক কাজ করি 
তা বতামার ক্শষ্যরাও বেখলত পাে। কারণ বকউ রক্ে প্রকালশ্য ক্নলজলক তুলে ্রলত 
োে তলব বস ক্নশ্চেই তার কাজ বগাপন করলব না। তুক্ম রখন এত সব মহত্ কাজ করি 
তখন ক্নলজলক জগলতর কালি প্রকাশ কর। বরন সবাই তা বেখলত পাে।” তাঁর ভাইরাও 
তাঁলক ক্বশ্বাস করত না। 

রীশু তাঁর ভাইলের বেলেন, “আমার ক্নরূক্পত সমে এখনও আলস ক্ন; ক্কন্তু বতামালের 
রাওোর জন্য বর বকান সমে সঠিক, এখনই বতামরা বরলত পার। জগত সংসার বতামালের 
ঘৃণা করলত পালর না, ক্কন্তু আমালক ঘৃণা কলর। কারণ পৃক্থবীর বোলকরা, রারা মন্ কাজ 
কলর, বসই সব বোকলের ক্বরুলদ্ধ আক্ম সাক্ষ্য ক্েই। বতামরা পলব্য রাও, আক্ম এখন এই 
উৎসলব রাক্ছি না, কারণ আমার ক্নরূক্পত সমে এখনও আলস ক্ন।” এই কথা বোর পর 
ক্তক্ন গােীলেই রলে বগলেন। 

তাঁর ভাইরা উৎসলব েলে বগে। পলর ক্তক্নও বসখালন বগলেন, ক্কন্তু ক্তক্ন প্রকালশ্য 
বসই পলব্য না ক্গলে বগাপলন বসখালন বগলেন। ইহুেী বনতারা উৎসলব এলস তাঁর বখাঁজ 
করলত োগে। তারা বোবক্ে করলত োগে, “বসই বোকটা বগে বকাথাে?” 
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আর জনতার মল্্য তাঁলক ক্নলে নানা রকম গুজব িডালত োগে। বকউ বকউ 
বেে, “আলর ক্তক্ন খুব ভালো বোক।” ক্কন্তু আবার অন্যরা বেে, “না, না, ও 
বোকলের ঠকালছি।” ক্কন্তু ইহুেী বনতালের ভলে তাঁর ক্বষলে প্রকালশ্য বকউ ক্কিু 
বেলত োইে না।144

4.27 কুটিরবাস পবতি উৎসকব যীশুর শিক্া 
পলব্যর আ্া-আক্্ সমলে রীশু মক্ন্লর ক্গলে বোকলের মালে ক্শক্ষা ক্েলত োগলেন। 
ইহুেীরা এলত খুব আশ্চর্য হলে বেে, “এই বোক বকান ক্কিু অ্্যেন না কলরই ক্কভালব 
এত সব জ্ঞান োভ করে?” 

এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “আক্ম রা ক্শক্ষা ক্েই তা আমার ক্নজস্ব নে। ক্রক্ন 
আমাে পাঠিলেলিন এসব বসই ঈশ্বলরর কাি বথলক পাওো। রক্ে বকউ ঈশ্বলরর ইছিা 
পােন করলত োে তাহলে বস জানলব আক্ম রা ক্শক্ষা ক্েই তা ঈশ্বলরর কাি বথলক এলসলি, 
না আক্ম ক্নলজর বথলক এসব কথা বেক্ি। রক্ে বকউ ক্নলজর ভাবনার কথা ক্নলজ বলে, 
তাহলে বস ক্নলজই ক্নলজলক সম্াক্নত করলত োে; ক্কন্তু বর তার বপ্ররণ কত্য ার বগৌরব 
োে, বসই বোক সত্যবােী, তার মল্্য বকান অসা্ুতা বনই। বমাক্শ ক্ক বতামালের কালি 
ক্বক্্-ব্যবস্থা বেন ক্ন? ক্কন্তু বতামরা বকউই বসই ক্বক্্-ব্যবস্থা পােন কর না। বতামরা বকন 
আমালক হত্যা করলত োইি?” 

জনতা উতির ক্েে, “বতামালক ভূলত বপলেলি, বক বতামালক হত্যা করলত োইলি?” 
এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “আক্ম একটা অলেৌক্কক কাজ কলরক্ি, আর বতামরা 

সকলে আশ্চর্য হলে বগি। বমাক্শও বতামালের সুন্নলতর ক্বক্্-ব্যবস্থা ক্েলেক্িলেন। রক্েও 
মুেতঃ বসই ক্বক্্-ব্যবস্থা বমাক্শর নে ক্কন্তু এই ক্বক্্-ব্যবস্থা প্রােীন ক্পতৃপুরুষলের কাি 
বথলক এলসলি। আর বতামরা ক্বরোমবালরও ক্শশুলের সুন্নত কলর থালকা। বমাক্শর ক্বক্্-
ব্যবস্থা বরন েঙ্ঘন করা না হে, এই রুক্তিলত ক্বরোমবালরও রক্ে বকান মানুলষর সুন্নত করা 
েলে, তাহলে আক্ম ক্বরোমবালর একটা মানুষলক সমূ্পণ্য সুস্থ কলরক্ি বলে বতামরা আমার 
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ওপর এত কু্রদ্ধ হলেি বকন? বাক্হ্যকভালব বকান ক্কিু বেলখই তার ক্বোর কলরা না। রা 
সঠিক বসই ক্হসালবই ন্যাে ক্বোর কর।”145

4.28 যীশুই মসীি শকনা এই প্রনে শনকয় যলাকককদর শবস্ময়
তখন বজরুশালেলমর বোলকলের মল্্য বকউ বকউ বেে, “এই বোকলকই না ইহুেী 
বনতারা হত্যা করলত োইলি? ক্কন্তু বেখ! এ বতা প্রকালশ্যই ক্শক্ষা ক্েলছি; ক্কন্তু তারা বতা 
এলঁক ক্কিুই বেলি না। এটা ক্ক হলত পালর বর বনতারা সক্ত্যই জালন বর, ইক্ন বসই খ্ীষ্ট? 
আমরা জাক্ন ইক্ন বকাথা বথলক এলসলিন; ক্কন্তু মশীহ রখন আসলবন তখন বকউ জানলব 
না ক্তক্ন বকাথা বথলক এলসলিন।” 

তখন রীশু মক্ন্লর ক্শক্ষা ক্েলত ক্েলত ববশ বেঁক্েলে বেলেন, “বতামরা আমাে জান, 
আর আক্ম বকাথা বথলক এলসক্ি তাও বতামরা জান। তবু বেক্ি, আক্ম ক্নলজর বথলক 
আক্স ক্ন, তলব ক্রক্ন আমাে পাঠিলেলিন ক্তক্ন সত্য; আর বতামরা তাঁলক জান না। ক্কন্তু 
আক্ম তাঁলক জাক্ন, কারণ ক্তক্ন আমাে পাঠিলেলিন। আক্ম তাঁরই কাি বথলক এলসক্ি।” 

তখন তারা তাঁলক বগ্রপ্তার করার জন্য বেষ্টা করলত োগে। তবু বকউ তাঁর গালে হাত 
ক্েলত সাহস করে না, কারণ তখনও তার সমে আলস ক্ন। ক্কন্তু বসই জনতার মল্্য 
বথলক অলনলকই তাঁর ওপর ক্বশ্বাস করে; আর বেে, “মশীহ এলস ক্ক তাঁর বেলেও 
ববশী অলেৌক্কক ক্েহ্ন করলবন?” 

ফরীশীরা শুনে বর সা্ারণ বোক রীশুর ক্বষলে েুক্প েুক্প এইসব আলোেনা করলি। 
তখন প্র্ান রাজকরা ও ফরীশীরা রীশুলক ্লর আনবার জন্য মক্ন্লরর কলেকজন 
পোক্তকলক পাঠাে। তখন রীশু বেলেন, “আক্ম আর অল্প ক্কিুকাে বতামালের সলগে 
আক্ি; তারপর ক্রক্ন আমাে পাঠিলেলিন তাঁর কালি ক্ফলর রাব। বতামরা আমার বখাঁজ 
করলব, ক্কন্তু আমার বখাঁজ পালব না, কারণ আক্ম বরখালন থাকব বতামরা বসখালন 
আসলত পালরা না।” 

ইহুেী বনতারা তখন পরস্পর বোবক্ে করলত োগে, “বস এমন বকাথাে রালব বর 
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আমরা ওলক খঁুজলেও পাব না? গ্রীকলের শহলর বর সব ইহুেীরা বসবাস করলি, ও ক্ক 
তালের কালি রালব আর বসখালন ক্গলে গ্রীকলের কালি ক্শক্ষা বেলব? ক্নশ্চেই নে। ও 
বর কথা বেে তার মালন ক্ক বর, ‘বতামরা আমার বখাঁজ করলব ক্কন্তু আমাে পালব না?’ 
আর ‘আক্ম বরখালন রাব, বতামরা বসখালন আসলত পার না?’” 

পলব্যর বশষ ক্েন, বর ক্েনটি ক্বলশষ ক্েন, বসই ক্েন রীশু উলঠ োঁক্ডলে বেঁক্েলে 
বেলেন, “কালরার রক্ে ক্পপাসা বপলে থালক তলব বস আমার কালি এলস পান করুক। 
শালস্ত এ কথা বলে, বর আমার ওপর ক্বশ্বাস কলর তার অন্তর বথলক জীবন্ত জলের 
নেী বইলব।” রীশু পক্বত্ আমিা সম্পলক্য  এই কথা বেলেন, বসই পক্বত্ আমিা তখনও 
বেওো হে ক্ন, কারণ রীশু তখনও মক্হমাক্বিত হন ক্ন; ক্কন্তু পলর রারা রীশুলক ক্বশ্বাস 
কলর তারা বসই আমিা পালব। 

সমলবত জনতা রখন এই কথা শুনে তখন তালের মল্্য বকউ বকউ বেে, “ইক্ন 
সক্ত্যই বসই ভাববােী।” 

অন্যরা বেে, “ইক্ন মশীহ (খ্ীষ্ট)।” 
এ সলত্তও বকউ বকউ বেে, “খ্ীষ্ট গােীেী বথলক আসলবন না। শালস্ত ক্ক একথা 

বেখা বনই বর খ্ীষ্টলক োেূলের বংশ্র হলত হলব; আর োেূে বর তবৎলেহম শহলর 
থাকলতন, ক্তক্ন বসখান বথলক আসলবন?” তাঁর জন্য এইভালব বোকলের মল্্য 
মতলভলের সৃক্ষ্ট হে। বকউ বকউ তাঁলক বগ্রপ্তার করলত োইে; ক্কন্তু বকউ তাঁর গালে 
হাত ক্েলত সাহস করে না।146

4.29 ককয়কজন ইিূদী যনতার যীশুকক অশবশ্বাস 
তখন মক্ন্লরর বসই পোক্তকরা, প্র্ান রাজক ও ফরীশীলের কালি ক্ফলর বগে। তাঁরা 
মক্ন্লরর বসই পোক্তকলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “বতামরা তাঁলক ্লর আনলে না বকন?” 

পোক্তকরা বেে, “উক্ন বর সব কথা বেক্িলেন বকান মানুষ কখনও বসই ্রলণর 
কথা বলেক্ন!” 
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তখন ফরীশীরা বেলেন, “তাহলে বতামরাও ক্ক ঠলক বগলে? ফরীশী বা বনতালের 
মল্্য এমন বকউ ক্ক ক্িলেন ক্রক্ন তাঁর ওপর ক্বশ্বাস কলরলিন? ক্কন্তু এইসব বোলকরা 
ক্বক্্-ব্যবস্থার ক্কিুই জালন না। তারা অক্ভশপ্ত এবং ঈশ্বলরর কৃপা বথলক বক্ঞ্চত।” 

তখন এই বনতালের একজন নীকেীম, ক্রক্ন ফরীশীলের মল্্য একজন, তাঁলের বেলেন, 
ক্তক্নই আলগ একবার রীশুর কালি ক্গলেক্িলেন। বকান ব্যক্তির কথা না শুলন আমরা 
আমালের ক্বক্্-ব্যবস্থাে তার ক্বোর করলত পাক্র না। বস ক্ক কলরলি তা না বজলন আমরা 
তার ক্বোর করলত পাক্র না। 

এর উতিলর তারা তালক বেে, “তুক্ম ক্নশ্চেই গােীেী বথলক আলসা ক্ন, তাই না? 
শাস্ত পলড বেলখা তাহলে জানলব বর গােীেী বথলক বকান ভাববােীর আক্বভ্য াব হে 
ক্ন।”147

4.30 ব্যশভচার ককমতি শলতি ্্ত একজন স্তী 
এরপর ইহুেী বনতারা বসখান বথলক বর রার বাক্ড েলে বগলেন। 

এরপর রীশু বসখান বথলক তজতুন পব্যতমাোে েলে বগলেন। খুব বভালর ক্তক্ন আবার 
মক্ন্লর ক্ফলর বগলে বোলকরা আবার তাঁর কালি এলস জলডা হে, তখন ক্তক্ন বসখালন 
বলস তালের কালি ক্শক্ষা ক্েলত শুরু করলেন। 

বসই সমে ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা ও ফরীশীরা, ব্যক্ভোর করলত ক্গলে ্রা পলডলি এমন 
একজন স্তীলোকলক তাঁর কালি ক্নলে এে। তারা বসই স্তীলোকলক তালের মােখালন 
োঁড কক্রলে রীশুলক বেে, “গুরু, এই স্তীলোকটি ব্যক্ভোর করার সমে হালত নালতই 
্রা পলডলি। ক্বক্্-ব্যবস্থার মল্্য বমাক্শ আমালের বেলিন, এই ্রলণর স্তীলোকলক বরন 
আমরা পাথর িঁুলড বমলর বফক্ে। এখন আপক্ন এক্বষলে ক্ক বেলবন?” 

তাঁলক পরীক্ষা করার িলেই তারা একথা বেক্িে, রালত তাঁর ক্বরুলদ্ধ বকান অক্ভলরাগ 
তারা খঁুলজ পাে। ক্কন্তু রীশু বেঁট হলে মাটিলত আগুেে ক্েলে ক্েখলত োগলেন। ইহুেী 
বনতারা রখন বার বার তাঁলক ক্জলজ্ঞস করলত োগে, তখন ক্তক্ন বসাজা হলে বসলেন 
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এবং বেলেন, “বতামালের মল্্য বর ক্নষ্াপ বসই প্রথম এলক পাথর মারুক।” এরপর ক্তক্ন 
আবার বেঁট হলে আগুেে ক্েলে মাটিলত ক্েখলত োগলেন। 

তারা ঐ কথা বশানার পর বুলডা বোক বথলক শুরু কলর সকলে এক এক কলর বসখান 
বথলক েলে বগে। বকবে রীশু বসখালন একা থাকলেন আর বসই স্তীলোকটি মােখালন 
োঁক্ডলে ক্িে। তখন রীশু মাথা তুলে বসই স্তীলোকটিলক বেলেন, “বহ নারী, তারা সব 
বকাথাে? বকউ ক্ক বতামাে বোষী সাব্যস্ত করে না?” 

স্তীলোকটি উতির ক্েে, “বকউ কলর ক্ন, মহাশে।” 
তখন রীশু বেলেন, “আক্মও বতামাে বোষী করক্ি না, রাও এখন বথলক আর পাপ 

বকালরা না।”148

4.31  যীশুই জরকতর যজ্যাশত
এরপর রীশু আবার বোকলের সালথ কথা বেলত শুরু করলেন এবং বেলেন, “আক্মই 
জগলতর আলো। বর বকউ আমার অনুসারী হে বস কখনও অন্ধকালর থাকলব না ক্কন্তু 
এমন আলো পালব রা জীবন বেে।” 

তখন ফরীশীরা তাঁলক বেে, “তুক্ম ক্নলজই ক্নলজর ক্বষলে সাক্ষ্য ক্েছি। বতামার সাক্ষ্য 
গ্রাহ্য হলব না।” 

এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “আক্ম রক্ে ক্নলজর পলক্ষ সাক্ষ্য ক্েই, তবু আমার 
সাক্ষ্য সত্য, কারণ আক্ম জাক্ন আক্ম বকাথা বথলক এলসক্ি, আর বকাথাে বা রাক্ছি; ক্কন্তু 
আক্ম বকাথা বথলক এলসক্ি বা বকাথাে রাক্ছি তা বতামরা জালনা না। মানুলষর ক্বোরলবাল্র 
মাপকাঠিলত বতামরা আমার ক্বোর করি। আক্ম কালরা ক্বোর কক্র না। ক্কন্তু আক্ম রক্ে ক্বোর 
কক্র, তলব আমার ক্বোর সত্য, কারণ আক্ম একা নই। ক্পতা, ক্রক্ন আমালক পাঠিলেলিন 
ক্তক্ন আমার সলগেই আলিন। বতামালের ক্নেলম বেখা আলি, রখন দুই ব্যক্তি একই সাক্ষ্য 
বেে তখন তা সক্ত্য। আক্ম ক্নলজই ক্নলজর ক্বষলে সাক্ষ্য ক্েই। আর ক্পতা, ক্রক্ন আমাে 
পাঠিলেলিন ক্তক্নও আমার ক্বষলে সাক্ষ্য বেন।” 
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তখন তারা তাঁলক ক্জলজ্ঞস করে, “বতামার ক্পতা বকাথাে?” 
রীশু বেলেন, “বতামরা না জালনা আমালক, না জালনা আমার ক্পতালক। বতামরা রক্ে 

আমালক জানলত, তলব আমার ক্পতালকও জানলত।” মক্ন্লরর োলনর বালসের কালি 
োঁক্ডলে ক্শক্ষা বেবার সমে রীশু এইসব কথা বেলেন। ক্কন্তু বকউ তাঁলক বগ্রপ্তার করে 
না, কারণ তখনও তাঁর ক্নরূক্পত সমে আলস ক্ন। 

ক্তক্ন তালের আর একবার বেলেন, “আক্ম রাক্ছি, আর বতামরা আমার বখাঁজ করলব; ক্কন্তু 
বতামরা বতামালের পালপই মরলব। আক্ম বরখালন রাক্ছি বতামরা বসখালন আসলত পারলব না।” 

তখন ইহুেীরা বেক্িে, “ক্তক্ন ক্ক আমিহত্যা করলত রালছিন? বকন ক্তক্ন বেলেন, 
‘আক্ম বরখালন রাক্ছি বতামরা বসখালন আসলত পারলব না’?” 

রীশু তালের বেলেন, “বতামরা এই ক্নম্নলোলকর আর আক্ম উদ্ধ্য লোলকর। বতামরা 
এজগলতর, আক্ম এ জগলতর নই। তাই আক্ম বতামালের বেক্ি, বতামরা বতামালের 
পালপই মরলব। বতামরা রক্ে ক্বশ্বাস না কর বর আক্মই ক্তক্ন, তলব বতামরা বতামালের 
পালপর জন্যই মরলব।” 

তখন তারা ক্জলজ্ঞস করে, “তুক্ম বক?” 
রীশু তালের বেলেন, “আক্ম রা, তা বতা শুরু বথলকই বতামালের বলে আসক্ি। 

বতামালের ক্বষলে বোর ও ক্বোর করার অলনক ক্কিুই আমার আলি। রা বহাক্, ক্রক্ন 
আমাে পাঠিলেলিন ক্তক্ন সত্য। আর আক্ম তাঁর কাি বথলক রা ক্কিু শুক্ন, পৃক্থবীর মানুলষর 
কালি তাই বক্ে।” 

তারা বুেলত পালর ক্ন বর, ক্তক্ন তালের কালি ক্পতার ক্বষলে বেলিন। তখন রীশু 
তালের বেলেন, “রখন বতামরা মানবপুত্লক উঁেুলত তুেলব, তখন জানলব বর আক্মই 
ক্তক্ন এবং আক্ম ক্নলজর বথলক ক্কিুই কক্র না। ক্পতা বরমন আমাে ক্শক্খলেলিন, আক্ম 
বসরকমই বেক্ি। আর ক্রক্ন আমাে পাঠিলেলিন, ক্তক্ন আমার সলগে আলিন। ক্তক্ন আমালক 
একা বফলে রালখন ক্ন, কারণ আক্ম সব সমে সলন্তাষজনক কাজই কক্র।” রীশু রখন 
এইসব কথা বেলেন তখন অলনলকরই তাঁর ওপর ক্বশ্বাস হে।149
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4.32  আব্ািাকমর বংি
ইহুেীলের মল্্য রাঁরা তাঁর ওপর ক্বশ্বাস করে, তালের উলদেলশ্য রীশু বেলেন, 

“বতামরা রক্ে সকলে আমার ক্শক্ষা মান্য কলর েে তলব বতামরা সকলেই আমার প্রকৃত 
ক্শষ্য। বতামরা সত্যলক জানলব, আর বসই সত্য বতামালের স্বা্ীন করলব।” 

তারা তাঁলক বেে, “আমরা অরিাহালমর বংশ্র। আর আমরা কখনও কালরার োলস 
পক্রণত হই ক্ন। আপক্ন ক্কভালব বেলিন বর আমালের স্বা্ীন করা হলব?” 

এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি-লর ক্রমাগত পাপ 
কলর েলে, বস পালপর োস। বকান োস পক্রবালরর স্থােী সেস্য হলে থাকলত পালর না; 
ক্কন্তু পুত্ পক্রবালর ক্েরকাে থালক। তাই পুত্ রক্ে বতামালের স্বা্ীন কলর, তলব বতামরা 
প্রকৃতই স্বা্ীন হলব। আক্ম জাক্ন বতামরা অরিাহালমর বংশ্র; ক্কন্তু বতামরা আমালক হত্যা 
করার বেষ্টা করি, কারণ বতামরা আমার ক্শক্ষাগ্রহণ কলরা না। আক্ম আমার ক্পতার কালি 
রা বেলখক্ি বসই ক্বষলেই বলে থাক্ক, আর বতামরা বতামালের ক্পতার কাি বথলক রা রা 
শুলনি তাই বতা কলর থাক।” 

এর জবালব তারা তাঁলক বেে, “আমালের ক্পতা অরিাহাম।” 
রীশু তালের বেলেন, “বতামরা রক্ে অরিাহালমর সন্তান হলত, তাহলে অরিাহাম রা 

কলরলিন বতামরাও তাই করলত; ক্কন্তু এখন বতামরা আমাে হত্যা করলত োইি। আক্ম 
বসই বোক বর ঈশ্বলরর কাি বথলক সত্য শুলনক্ি এবং বতামালের তা বলেক্ি। অরিাহাম বতা 
এরকম কাজ কলরন ক্ন। বতামালের ক্পতা বর কাজ কলর, বতামরা তাই কলরা।” 

তখন তারা তাঁলক বেে, “আমরা জারজ সন্তান নই। ঈশ্বর হলছিন আমালের একমাত্ 
ক্পতা।”150

4.33 িয়তাকনর বংি
রীশু তালের বেলেন, “ঈশ্বর রক্ে বতামালের ক্পতা হলতন, তাহলে বতামরা আমাে 

ভােবাসলত, কারণ আক্ম ঈশ্বলরর কাি বথলক এলসক্ি আর এখন বতামালের মালে এখালন 
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আক্ি। আক্ম ক্নলজ বথলক আক্সক্ন, ঈশ্বর আমাে পাঠিলেলিন। আক্ম রা বক্ে, বতামরা তা 
বুেলত পালরা না, কারণ বতামরা আমার কথা গ্রহণ কলরা না। ক্েোবে বতামালের ক্পতা 
এবং বতামরা তার পুত্। বতামরা বতামালের ক্পতার ইছিাই পূণ্য করলত োও। ক্েোবে শুরু 
বথলকই খুনী; আর সলত্যর পলক্ষ বস কখনও োঁডাে ক্ন, কারণ তার মল্্য বতা সলত্যর 
বেশমাত্ বনই। বস রখন ক্মথ্যা কথা বলে, তখন স্বাভাক্বকভালবই তার ম্্য বথলক তা 
ববক্রলে আলস, কারণ বস ক্মথ্যাবােী ও ক্মথ্যার ক্পতা। 

“আক্ম সত্য বক্ে বলে বতামরা আমাে ক্বশ্বাস কলরা না। বতামালের মল্্য বক আমালক 
পাপী বলে বোষী করলত পালর? আক্ম রখন সত্য বেক্ি তখন বতামরা বকন ক্বশ্বাস করি 
না? বর ঈশ্বলরর বোক, বস ঈশ্বলরর কথা বশালন। আর এই কারলণই বতামরা শুনলত োও 
না, কারণ বতামরা ঈশ্বলরর নও।”151

4.34 শনকজর ও আব্ািাকমর সম্পককতি  যীশুর কথন 
এর উতিলর ইহুেীরা বেে, “আমরা ক্ক ঠিক বক্েক্ন বর তুক্ম একজন শমরীে, আর 

বতামার মল্্য এক ভূত রলেলি?” 
রীশু জবাব ক্েলেন, “বেখ, আমাে ভূলত গ্রাস কলর ক্ন, বরং আক্ম আমার ক্পতালক 

সম্ান কক্র। ক্কন্তু বতামরা আমার অসম্ান কলরি। আক্ম ক্নলজর জন্য সম্ান োইক্ি না। 
একজন আলিন ক্রক্ন আমার জন্য সম্ান োন, ক্তক্নই ক্বোর কলরন। আক্ম বতামালের সক্ত্য 
বেক্ি, বকউ রক্ে আমার ক্শক্ষা অনুসালর েলে, বস কখনও মরলব না।” 

ইহুেীরা তাঁলক বেে, “এখন আমরা বুলেক্ি বর বতামাে ভূলত গ্রাস কলরলি। অরিাহাম ও 
ভাববােীরা মারা বগলি আর তুক্ম বেি, ‘রক্ে বকউ আমার ক্শক্ষা অনুসালর েলে, তলব বস 
মৃতু্যর আস্বাে পালব না।’ তুক্ম ক্ক মলন কর বর তুক্ম আমালের পূব্যপুরুষ অরিাহালমর বেলে 
মহান? অরিাহাম মারা বগলিন, আর ভাববােীরাও মারা বগলিন। তুক্ম ক্নলজলক ক্ক মলন করি?” 

এর উতিলর রীশু বেলেন, “আক্ম রক্ে ক্নলজলক সম্াক্নত কক্র তলব বসই সম্ালনর 
বকান মূে্য বনই। ক্রক্ন আমাে সম্াক্নত কলরন ক্তক্ন আমালের ক্পতা, রাঁর সম্পলক্য  বতামরা 
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বে, ক্তক্ন আমালের ঈশ্বর। আর বতামরা তাঁলক জালনা না, ক্কন্তু আক্ম তাঁলক জাক্ন। আক্ম 
রক্ে বক্ে বর আক্ম তাঁলক জাক্ন না, তাহলে আক্ম বতামালেরই মলতা ক্মথ্যাবােী হলে 
রালবা। ক্কন্তু আক্ম তাঁলক অবশ্যই জাক্ন, আর ক্তক্ন রা ক্কিু বলেন আক্ম বস সকে পােন 
কক্র। বতামালের ক্পতৃপুরুষ অরিাহাম আমার আগমলনর ক্েন বেখলত পালবন বলে খুশী 
হলেক্িলেন। ক্তক্ন বসই ক্েন বেলখ খুশী হলেক্িলেন।” 

তখন ইহুেীরা তাঁলক বেে, “বতামার বেস এখনও পঞ্চাশ বির হেক্ন আর তুক্ম বেি 
বর তুক্ম অরিাহামলক বেলখি!” 

রীশু তালের বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি। অরিাহালমর জলমের আলগ 
বথলকই আক্ম আক্ি।” তখন তারা তাঁলক পাথর িঁুলড মারবার জন্য পাথর তুলে ক্নে; ক্কন্তু 
রীশু ক্নলজলক েুক্কলে বফেলেন ও মক্ন্র েত্বর বিলড েলে বগলেন।152

4.35 একটি জন্মরত অধেকক যীশুর আকরার্যদান 
রীশু পলথ হাঁটক্িলেন, বসই সমে ক্তক্ন একজন বোকলক বেখলত বপলেন বর জমে 
বথলকই অন্ধ। রীশুর অনুগামীরা তাঁলক ক্জলজ্ঞস করে, “গুরু, কার পালপ এ অন্ধ হলে 
জলমেলি? এর পালপ অথবা এর বাবা-মার পালপ?” 

রীশু বেলেন, “এই বোকটির বা এর বাবা-মার পালপর জন্য বর এ অন্ধ হলে জলমেলি 
তা নে, বরং এই ব্যক্তি অন্ধ হলে জলমেলি রালত আক্ম রখন তালক সুস্থ কক্র, তখন বোলক 
ঈশ্বলরর শক্তির প্রকাশ বেখলত পাে। রতক্ষণ ক্েন আলি ততক্ষণ ক্রক্ন আমাে পাঠিলেলিন 
তাঁর কাজ আমালের কলর বরলত হলব। রখন রাত আসলব তখন আর বকউ কাজ করলত 
পারলব না। আক্ম রতক্ষণ এই জগলত আক্ি, আক্মই এই জগলতর আলো।” 

এই কথা বোর পর ক্তক্ন মাটিলত থুতু বফেলেন। আর মুলখর বসই োো ক্েলে মডি 
ততরী কলর, তা অন্ধ বোকটির বোলখ োক্গলে ক্েলেন। এরপর রীশু বসই অন্ধ বোকটিলক 
বেলেন, “শীলোহ সলরাবলর ক্গলে ্ুলে বফে।” (শীলোহ অনুবাে করলে এই নালমর অথ্য 

“বপ্রক্রত।”) তখন বস ক্গলে ্ুলে বফেে আর দৃক্ষ্টশক্তি োভ কলর ক্ফলর এে। 
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তখন বসই বোকটির প্রক্তলবশীরা ও রারা তালক ক্ভক্ষা করলত বেখত তারা বেে, “এ 
ক্ক বসই বোক নে বর বলস বলস ক্ভক্ষা করত?” 

বকউ বকউ বেে, “হ্যাঁ, বসই বতা।” আবার অন্যরা বেে, “না, এই বোকটা তারই 
মলতা বেখলত।” 

ক্কন্তু বস বেে, “আক্ম বসই একই বোক।” 
তখন তারা তালক বেে, “তুক্ম ক্ক কলর দৃক্ষ্টশক্তি োভ করলে?” 
বস এর উতিলর বেে, “রীশু নালমর বোকটি মডি ততরী কলর, আমার বোলখ তা োক্গলে 

ক্েলেন, আর বেলেন শীলোহ সলরাবলর রাও ও বতামার বোখ ্ুলে বফে। তখন আক্ম 
বগোম ও ্ুলে বফেোম আর তখনই দৃক্ষ্টশক্তি োভ করোম।” 

তারা তালক বেে, “বসই রীশু বকাথাে?” 
বস বেে, “আক্ম জাক্ন না।”153

4.36 ককয়কজন ্মমীয় যনতার যীশুকক প্রনে 
বর বোকটি আলগ অন্ধ ক্িে তালক তারা ফরীশীলের কালি ক্নলে বগে। বর ক্েন রীশু মডি ততরী 
কলর ঐ বোকটির বোলখ োক্গলে তালক দৃক্ষ্টশক্তি োন কলরন, বস ক্েনটি ক্িে ক্বরোমবার। 
তাই ফরীশীরা আবার তালক ক্জলজ্ঞস করে, “তুক্ম ক্কভালব বতামার দৃক্ষ্টশক্তি ক্ফলর বপলে?” 

বোকটি উতির ক্েে, “ক্তক্ন মডি ততরী কলর আমার বোলখ োক্গলে ক্েলেন, আক্ম বোখ 
্ুলে বফেবার পর বেখলত বপোম।” 

ফরীশীলের মল্্য বকউ বকউ বেে, “এই বোক ঈশ্বলরর কাি বথলক আলস ক্ন, কারণ 
এ ক্বরোমবালরর ক্নেম মালন না।” 

আবার অন্যরা বেে, “একজন পাপী ক্কভালব এইসব অলেৌক্কক কাজ করলত পালর?” 
তাই এই ক্নলে তালের মল্্য মতলভে বেখা ক্েে। 

এরপর ইহুেী বনতারা অন্ধ বোকটিলক আবার ক্জলজ্ঞস করে, “বর বোকটি বতামার 
দৃক্ষ্টশক্তি ক্েলেলি, তার ক্বষলে তুক্ম ক্ক বে?” 
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বোকটি বেে, “ক্তক্ন একজন ভাববােী।” 
বোকটির বাবা-মালক না ডাকা পর্যন্ত ইহুেীরা ক্বশ্বাস করলত োইে না বর, বস অন্ধ 

ক্িে আর এখন দৃক্ষ্টশক্তি োভ কলরলি। তারা তার বাবা-মালক ক্জলজ্ঞস করে, “এই ক্ক 
বতামালের বসই বিলে রার ক্বষলে বতামরা বলে থাক বর, বস অন্ধ হলে জলমেলি? তাহলে 
এ ক্কভালব এখন বেখলত পালছি?” 

এর উতিলর তার বাবা-মা বেে, “আমরা জাক্ন এ আমালের বিলে, আর এ অন্ধ হলেই 
জলমেক্িে। ক্কন্তু এখন ক্কভালব বেখলত পালছি আমরা জাক্ন না, আর এও জাক্ন না বর বক 
এলক দৃক্ষ্টশক্তি ক্েলেলি। এলকই ক্জলজ্ঞস করুন! এর রলথষ্ট বেস হলেলি, ক্নলজর ক্বষে 
ক্নলজ ভালোই বেলত পারলব।” ইহুেী বনতালের ভলে, তার বাবা-মা এই কথা বেে। 
কারণ ইহুেী বনতারা আলগই ক্স্থর কলরক্িে বর বকউ রক্ে রীশুলক মশীহ বলে স্বীকার কলর, 
তলব বস প্রাথ্যনা সভা বথলক ক্বতাক্ডত হলব। এ জন্যই তার বাবা-মা বলেক্িে, “এর রলথষ্ট 
বেস হলেলি, আপনারা এলকই ক্জলজ্ঞস করুন।” 

তাই বর অন্ধ ক্িে, ইহুেী বনতারা তালক ক্দ্বতীে বার বডলক বেে, “ঈশ্বরলক মক্হমা 
প্রোন কর। সত্য বে, আমরা জাক্ন ঐ বোকটা পাপী।” 

তখন বর অন্ধ ক্িে বস বেে, “ক্তক্ন পাপী ক্ক না তা আক্ম জাক্ন না। আক্ম বকবে একটা 
ক্বষে জাক্ন, বর আক্ম অন্ধ ক্িোম, ক্কন্তু এখন বেখলত পাক্ছি।” 

তখন ইহুেী বনতারা তালক বেে, “বস বতামালক ক্ক কলরক্িে? বস ক্কভালব বতামালক 
দৃক্ষ্টশক্তি ক্েে?” 

বস তালের বেে, “আক্ম আলগই বতামালের বলেক্ি, ক্কন্তু বতামরা আমার কথা বশান 
ক্ন। তলব আবার বকন শুনলত োইি? বতামরাও ক্ক তাঁর ক্শষ্য হলত োও?” 

তখন তারা তালক তাক্ছিে্য কলর বেে, “তুই তার ক্শষ্য, ক্কন্তু আমরা বমাক্শর ক্শষ্য। 
আমরা জাক্ন ঈশ্বর বমাক্শর সলগে কথা বলেক্িলেন, ক্কন্তু এই বোকটা বকাথা বথলক 
এলসলি তা আমরা জাক্ন না।” 

এর জবালব বোকটি তালের বেে, “ক্ক আশ্চলর্যর ক্বষে বর, ক্তক্ন বকাথা বথলক 
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এলসলিন তা আপনারা জালনন না অথে ক্তক্ন আমাে দৃক্ষ্টশক্তি োন করলেন। আমরা জাক্ন 
বর ঈশ্বর পাপীলের কথা বশালনন না। ক্কন্তু ঈশ্বর তাঁর কথা বশালনন, বর ঈশ্বলরর উপাসনা 
কলর এবং ঈশ্বর রা োন তাই কলর। একজন জমোন্ধলক বকউ বর দৃক্ষ্টশক্তি োন কলরলি, 
একথা বকউ বকান ক্েন বশালন ক্ন। ঐ মানুষটি রক্ে ঈশ্বলরর কাি বথলক না আসলতন তলব 
ক্তক্ন ক্কিুই করলত পারলতন না।” 

এর উতিলর তারা তালক বেে, “তুই বতা পালপই জলমেক্িস! আর তুই ক্কনা আমালের 
ক্শক্ষা ক্েলত োইক্িস?” তারপর তারা তালক তাক্ডলে ক্েে।154

4.37 আ্্যাশত্ক অধেত্ব
রীশু শুনলত বপলেন বর ইহুেী বনতারা তালক সমাজ-গৃহ বথলক তাক্ডলে ক্েলেলি। তখন 
রীশু তার বেখা বপলে তালক বেলেন, “তুক্ম ক্ক মানবপুলত্র ওপর ক্বশ্বাস কর?” 

বস উতির ক্েে, “মহাশে, ক্তক্ন বক? আমাে বেুন, আক্ম বরন তাঁলক ক্বশ্বাস করলত পাক্র।” 
রীশু তালক বেলেন, “তুক্ম তাঁলক বেলখি আর ক্তক্নই এখন বতামার সলগে কথা বেলিন।” 
তখন বস বেে, “প্রভু, আক্ম ক্বশ্বাস করক্ি।” এবং বস তাঁর সামলন নতজানু হলে 

উপাসনা করে। 
রীশু বেলেন, “ক্বোর করলত আক্ম এ জগলত এলসক্ি। আক্ম এলসক্ি রালত রারা 

বেখলত পাে না তারা বেখলত পাে, আর রারা বেখলত পাে তারা বরন অলন্ধ পক্রণত হে।” 
ফরীশীলের মল্্য কলেকজন রারা রীশুর সলগে ক্িে, তারা একথা শুলন তাঁলক বেে, 

“ক্নশ্চেই আপক্ন বেলত োন ক্ন বর আমরাও অন্ধ?” 
রীশু তালের বেলেন, “বতামরা রক্ে অন্ধ হলত তাহলে বতামালের বকান পাপই হত 

না। ক্কন্তু বতামরা এখন বেি আমরা বেখলত পাক্ছি, তাই বতামালের পাপ রলে বগলি।”155

4.38 যমষপালক এবং তার যমকষর পাল 
রীশু বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি; রক্ে বকউ সের েরজা ক্েলে বমষ বখাঁোলড 
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না বঢালক এবং তার পক্রবলত্য  অন্য বকান ভালব টপলক বঢালক, তলব বস একজন বোর 
বা ডাকাত; ক্কন্তু বর ব্যক্তি েরজা ক্েলে বঢালক বস বমষপােক। োলরাোন তালক েরজা 
খুলে বেে, আর বমষরা তার কন্ঠস্বর বশালন। বস তার ক্নলজর বমষগুক্েলক নাম ্লর ডালক 
আর তালের বাইলর ক্নলে রাে। বস রখন তার ক্নলজর সব বমষলের বার কলর বনে, তখন 
বস তালের আলগ আলগ েলে, আর বমষরা তার বপিলন বপিলন েেলত থালক, কারণ 
তারা তার কন্ঠস্বর বেলন। ক্কন্তু বমষরা রালক জালন না এমন বোলকর বপিলন রালব না, 
বরং তারা তার বথলক দূলর পাক্েলে রালব, কারণ তারা অলেনা বোলকর কন্ঠস্বর বেলন না।” 

রীশু তালের এই দৃষ্টান্তটি বেলেন; ক্কন্তু ক্তক্ন বর ক্ক বেলত োইলিন তা তারা বুেলত 
পারে না। 

তখন রীশু আবার তালের বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি; আক্ম বমষলের 
জন্য বখাঁোলডর েরজা স্বরূপ। রারা আমার আলগ এলসলি তারা সব বোর ডাকাত, ক্কন্তু 
বমষরা তালের ডাক বশালন ক্ন। আক্মই েরজা। রক্ে বকউ আমার ম্্য ক্েলে বঢালক তলব 
বস রক্ষা পালব। বস বভতলর আসলব এবং বাইলর বগলে তার োরণভূক্ম পালব। বোর বকবে 
েুক্র, খুন ও ধ্ংস করলত আলস। আক্ম এলসক্ি, রালত বোলকরা জীবন োভ কলর, আর 
বরন তা পক্রপূণ্য ভালবই োভ কলর। 

“আক্মই উতিম বমষপােক। উতিম পােক বমষলের জন্য তার জীবন সমপ্যণ কলর। 
বকান ববতনভূক কম্যোরী প্রকৃত বমষপােক নে। বমষরা তার ক্নলজর নে, তাই বস 
রখন বনকলড বাঘ আসলত বেলখ তখন বমষলের বফলে বরলখ পাোে। আর বনকলড 
বাঘ তালের আক্রমণ কলর এবং তারা িক্ডলে পলড। ববতনভূক কম্যোরী পাোে, কারণ 
ববতলনর ক্বক্নমলে বস কাজ কলর, বমষলের জন্য তার বকান ক্েন্তাই বনই। 

“আক্মই উতিম পােক। আক্ম আমার বমষলের জাক্ন আর আমার বমষরা আমাে জালন। 
ঠিক বরমন আমার ক্পতা আমালক জালনন, আক্মও আমার ক্পতালক জাক্ন; আর আক্ম 
বমষলের জন্য আমার জীবন সঁলপ ক্েই। আমার এমন আলরা অলনক বমষ আলি রারা এই 
বখাঁোলডর নে। আক্ম অবশ্যই তালেরও আনব, তারাও আমার কথা শুনলব আর তারা 
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তখন সকলে এক পাে হলব আর তালের পােকও হলবন একজন। এই কারলণই ক্পতা 
আমাে ভােবালসন, কারণ আক্ম আমার প্রাণ োন কক্র বরন আবার তা বপলত পাক্র। বকউ 
আমার কাি বথলক তা হরণ কলর ক্নলত পারলব না, বরং আক্ম তা স্ব-ইছিালতই করক্ি। 
এটা োন করার অক্্কার আমার আলি এবং আবার তা ক্ফলর পাওোর অক্্কারও আমার 
আলি। আমার ক্পতার কাি বথলকই আক্ম এইসব শুলনক্ি।” 

এইসব কথার কারলণ জনগলণর মল্্য এ ক্নলে মতক্বলরা্ হে। তালের মল্্য অলনলক 
বেে, “ওলক ভূলত বপলেলি, ও পাগে। ওর কথা বকন শুনি?” 

আবার অন্যরা বেে, “রালের ভূলত পাে তারা বতা এমন কথা বলে না। ভূত ক্নশ্চেই 
অন্ধলক দৃক্ষ্টশক্তি োন করলত পালর না, পালর ক্ক?”156

4.39 যীশুর সকগে পকথ 
রীশুর স্বলগ্য রাবার সমে হলে এলে ক্তক্ন ক্স্থর ক্েলতি বজরুশালেলমর ক্েলক এক্গলে 
েেলেন। ক্তক্ন তাঁর বপৌঁিাবার আলগই বসখালন ক্কিু বাত্য বাহক পাঠালেন। তাঁরা ক্গলে 
শমরীেলের এক গ্রালম উঠলেন, বরন রীশুর জন্য সব ক্কিু ব্যবস্থা করলত পালরন। ক্কন্তু 
রীশু বজরুশালেলম রালবন বলে ক্স্থর করাে শমরীেরা তাঁলক গ্রহণ করে না। রীশুর অনুগামী 
রালকাব ও বরাহন এই বেলখ বেলেন, “প্রভু, আপক্ন ক্ক োন বর এলের ধ্ংস করার জন্য 
আমরা আকাশ বথলক আগুন নাক্মলে আক্ন?” 

ক্কন্তু রীশু ক্ফলর োঁক্ডলে তালের ্মক ক্েলেন। তখন তাঁরা অন্য গ্রালম বগলেন। 
তাঁরা রখন রাস্তা ক্েলে রালছিন, বসই সমে একজন বোক রীশুলক বেে, “আপক্ন 

বরখালনই রান না বকন আক্মও আপনার সলগে রাব।” 
রীশু তালক বেলেন, “বশোলের গত্য  আলি, আকালশর পাক্খলেরও বাসা আলি, ক্কন্তু 

মানবপুলত্র বকাথাও মাথা রাখার ঠাঁই বনই।” 
আর একজনলক ক্তক্ন বেলেন, “আমাে অনুসরণ কর।” 
ক্কন্তু বসই বোকটি বেে, “আলগ ক্গলে আমার বাবালক কবর ক্েলে আসলত ক্েন।” 
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ক্কন্তু রীশু তালক বেলেন, “মৃতরাই তালের মৃতলের কবর বেলব। তুক্ম ক্গলে বরং 
ঈশ্বলরর রালজ্যর ক্বষে বঘাষণা কর।” 

আর একজন বোক বেে, “প্রভু, আক্ম আপনার অনুসারী হব: ক্কন্তু প্রথলম আমার 
বাক্ডর সকেলক ক্বোে জাক্নলে আসলত ক্েন।” 

ক্কন্তু রীশু তালক বেলেন, “োগেলে হাত বরলখ বর বপিন ক্ফলর তাকাে, বস ঈশ্বলরর 
রালজ্যর বরাগ্য নে।”157

4.40 বািাত্তর জন অনুরামীকক যীশুর প্রচাকর পাঠাকনা
এরপর প্রভু আরও বাহাতির জন বোকলক মলনানীত করলেন। ক্তক্ন ক্নলজ বর সমস্ত নগলর 
ও বর সমস্ত জােগাে রালবন বলে ঠিক কলরক্িলেন, বসই সব জােগাে তাঁলের দুজন দুজন 
কলর পাঠিলে ক্েলেন। ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, “শস্য প্রেুর হলেলি, ক্কন্তু তা কাটার জন্য 
মজুলরর সংখ্যা অল্প, তাই শলস্যর ক্রক্ন মাক্েক তাঁর কালি প্রাথ্যনা কর, বরন ক্তক্ন তাঁর 
ফসে কাটার জন্য মজুর পাঠান। 

“রাও! আর মলন বরলখা, বনকলড বালঘর মল্্য বভডার মলতাই আক্ম বতামালের 
পাঠাক্ছি। বতামরা টাকার বটুরা, থক্ে বা জুলতা সলগে ক্নও না এবং পলথর মল্্য কাউলক 
শুলভছিা জাক্নও না। বর বাক্ডলত বতামরা প্রলবশ করলব বসখালন প্রথলম বেলব, ‘এই গৃলহ 
শাক্ন্ত বহাক্!’ বসখালন রক্ে শাক্ন্তর পাত্ বকউ থালক, তলব বতামালের শাক্ন্ত তার সহবতশী 
হলব। ক্কন্তু রক্ে বসরকম বকউ না থালক, তাহলে বতামালের শাক্ন্ত বতামালের কালি ক্ফলর 
আসলব। বর বাক্ডলত রালব বসখালনই বথলকা, আর তারা রা বখলত বেে তাই বখও, কারণ 
বর কাজ কলর বস ববতন পাবার বরাগ্য। এ বাক্ড বস বাক্ড কলর ঘুলর ববক্ডও না। 

“বতামরা রখন বকান নগলর প্রলবশ করলব তখন বসই নগলরর বোলকরা রক্ে বতামালের 
স্বাগত জানাে, তলব বসখানকার বোলকরা বতামালের সামলন রা ক্কিু ্ লর, তা বখও। বসই 
নগলরর বরাগীলের সুস্থ কলরা ও বসখানকার বোকলের বলো, ‘ঈশ্বলরর রাজ্য বতামালের 
কালি এলস পলডলি।’ 
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“বতামরা বকান নগলর প্রলবশ করলে রক্ে বসই নগলরর বোলকরা বতামালের স্বাগত না 
জানাে, তলব বসখানকার রাস্তাে ববক্রলে এলস বতামরা বলো, ‘এমনক্ক বতামালের নগলরর 
বর ্ূলো আমালের পালে বেলগলি তা আমরা বতামালের ক্বরুলদ্ধ বেলড বফেোম; তলব 
একথা বজলন বরলখা বর ঈশ্বলরর রাজ্য বতামালের কালি এলস বগলি।’ আক্ম বতামালের 
বেক্ি, বসই ক্েন এই নগলরর বথলক সলোলমর বোকলের অবস্থা অলনক ববশী সহনীে হলব। 

“বকারাসীন ক্্ক্ বতামালক! তবৎসসো ক্্ক্ বতামালক! বতামালের মল্্য বর সব অলেৌক্কক 
কাজ করা হলেলি তা রক্ে বসার ও সীলোলন করা হত, তলব বসখানকার বোলকরা অলনক 
আলগই েলটর বস্ত পলর মাথাে ভস্ম ক্িটিলে অনুতাপ করলত বসত। রাইলহাক্, ক্বোলরর ক্েলন 
বসার ও সীলোলনর অবস্থা বরং বতামালের বেলে অলনক সহনীে হলব। তুক্ম কফরনাহূম! 
তুক্ম ক্ক স্বগ্য পর্যন্ত উন্নীত হলব? না! বতামালক নরক পর্যন্ত নামালনা হলব! 

“রারা বতামালের কথা বশালন, তারা আমারই কথা বশালন; আর রারা বতামালের অগ্রাহ্য 
কলর, তারা আমালকই অগ্রাহ্য কলর। রারা আমালক অগ্রাহ্য কলর, তারা ক্রক্ন আমালক 
পাঠিলেলিন তাঁলকই অগ্রাহ্য কলর।” 

এরপর বসই বাহাতিরজন আনলন্র সলগে ক্ফলর এলস বেলেন, “প্রভু, আপনার নালম 
এমন ক্ক ভূতরাও আমালের বশ্যতা স্বীকার কলর!” 

তখন রীশু তাঁলের বেলেন, “আক্ম শেতানলক ক্বদু্যৎ েেলকর মলতা আকাশ বথলক 
পডলত বেখোম। বশান! সাপ ও ক্বলিলক পালে েেবার ক্ষমতা আক্ম বতামালের ক্েলেক্ি; 
আর বতামালের শত্রুর সমস্ত শক্তির ওপলর ক্ষমতাও আক্ম বতামালের ক্েলেক্ি; বকান 
ক্কিুই বতামালের ক্ষক্ত করলত পারলব না। তবু আমিারা বর বতামালের বশীভূত হে, এ 
বজলন আনন্ কলরা না; ক্কন্তু স্বলগ্য বতামালের নাম বেখা হলেলি বলে আনন্ কর।” 

ঠিক বসই মুহূলত্য  পক্বত্ আমিার আনলন্ পূণ্য হলে রীশু বেলেন, “ক্পতা, আক্ম বতামার 
প্রশংসা কক্র, কারণ স্বগ্য ও পৃক্থবীর প্রভু, তুক্ম এসব ক্বষে জ্ঞানীগুণী ও বুক্দ্ধমান বোকলের 
কালি বগাপন বরলখ ক্শশুলের কালি প্রকাশ কলরি। হ্যাঁ, ক্পতা, এলতই বতামার আনন্। 

“আমার ক্পতা আমাে সবই ক্েলেলিন। ক্পতা িাডা আর বকউ জালন না পুত্ বক, আমার 
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পুত্ িাডা আর বকউ জালন না ক্পতা বক। এিাডা পুত্ রার কালি ক্পতালক প্রকাশ করলত 
ইছিা কলরন, বকবে বস-ই জালন।” 

এরপর ক্শষ্যলের ক্েলক ক্ফলর ক্তক্ন একালন্ত তাঁলের বেলেন, “বতামরা রা বেখি, বর 
বোখ তা বেখলত পাে তা ্ন্য! কারণ আক্ম বতামালের বেক্ি, বতামরা রা বেখি, অলনক 
ভাববােী ও রাজা তা বেখার ইছিা করলেও তা বেখলত পান ক্ন; বতামরা রা শুনি, তা 
বশানার ইছিা করলেও তাঁরা তা শুনলত পান ক্ন।”158

4.41 সবকচকয় গুরুত্বপূণতি আকদি, একটি ভাকলা িমরীয়র দৃষ্টান্
এরপর একজন ব্যবস্থার ক্শক্ষক রীশুলক পরীক্ষার িলে ক্জজ্ঞাসা করে, “গুরু, অনন্ত 
জীবন োভ করার জন্য আমাে ক্ক করলত হলব?” 

রীশু তালক বেলেন, “ক্বক্্-ব্যবস্থাে এ ক্বষলে ক্ক বেখা আলি? বসখালন তুক্ম ক্ক 
পলডি?” 

বস জবাব ক্েে, “‘বতামার সমস্ত অন্তর, মন, প্রাণ ও শক্তি ক্েলে অবশ্যই বতামার প্রভু 
ঈশ্বরলক ভােবালসা।’ আর ‘বতামার প্রক্তলবশীলক ক্নলজর মলতা ভােবালসা।’” 

তখন রীশু তালক বেলেন, “তুক্ম ঠিক উতিরই ক্েলেি; ঐ সবই কর, তাহলে অনন্ত 
জীবন োভ করলব।” 

ক্কন্তু বস ক্নলজলক ্াক্ম্যক বেখালত বেলে রীশুলক ক্জলজ্ঞস করে, “আমার প্রক্তলবশী 
বক?” 

এর উতিলর রীশু বেলেন, “একজন বোক বজরুশালেম বথলক ক্ররীলহার ক্েলক বনলম 
রাক্ছিে, পলথ বস ডাকালতর হালত ্রা পডে। তারা বোকটির জামা কাপড খুলে ক্নলে 
তালক মারল্ার কলর আ্মরা অবস্থাে বসখালন বফলে বরলখ েলে বগে। 

“ঘটনাক্রলম বসই পথ ক্েলে একজন ইহুেী রাজক রাক্ছিে, রাজক তালক বেখলত বপলে 
পলথর অন্য ্ার ক্েলে েলে বগে। বসই পলথ এরপর একজন বেবীে এে। তালক বেলখ 
বসও পলথর অন্য ্ার ক্েলে েলে বগে। 
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“ক্কন্তু একজন শমরীে ঐ পলথ বরলত বরলত বসই বোকটির কািাকাক্ি এে। বোকটিলক 
বেলখ তার মমতা হে। বস ঐ বোকটির কালি ক্গলে তার ক্ষতস্থান দ্াক্ষারস ক্েলে ্ ুলে তালত 
বতে বঢলে ববঁল্ ক্েে। এরপর বসই শমরীে বোকটিলক তার ক্নলজর গা্ার ওপর োক্পলে 
একটি সরাইখানাে ক্নলে এলস তার বসবা রনে করে। পলরর ক্েন বসই শমরীে দুটি বরৌপ্যমুদ্া 
বার কলর সরাইখানার মাক্েকলক ক্েলে বেে, ‘এই বোকটির রনে করলবন আর আপক্ন রক্ে 
এর বেলে ববশী খরে কলরন, তলব আক্ম ক্ফলর এলস আপনালক তা বশা্ কলর বেব।’” 

এখন বে, “এই ক্তন জলনর মল্্য বসই ডাকাত েলের হালত পডা বোকটির প্রকৃত 
প্রক্তলবশী বক?” 

বস বেে, “বর বোকটি তার প্রক্ত েো করে।” 
তখন রীশু তালক বেলেন, “বস বরমন করে, রাও তুক্ম ক্গলে বতমন কর।”159

4.42 মাথতিা ও মশরয়ম
এরপর রীশু ও তাঁর ক্শষ্যরা বজরুশালেলমর পলথ বরলত বরলত বকান এক গ্রালম প্রলবশ 
করলেন। বসখালন মাথ্যা নালম একজন স্তীলোক তাঁলের সাের অভ্যথ্যনা করলেন। মক্রেম 
নালম তাঁর একটি ববান ক্িে, ক্তক্ন রীশুর পালের কালি বলস তাঁর ক্শক্ষা শুনক্িলেন। ক্কন্তু 
খাওো-োওোর নানা রকম আলোজন করলত মাথ্যা খুবই ব্যস্ত হলে পলডক্িলেন। ক্তক্ন 
রীশুর কালি এলস বেলেন, “প্রভু, আপক্ন ক্ক বেখলিন না, আমার ববান সমস্ত কাজ একা 
আমার ঘালড বফলে ক্েলেলি? ওলক বেুন ও বরন আমাে সাহার্য কলর।” 

প্রভু তখন মাথ্যালক বেলেন, “মাথ্যা, মাথ্যা তুক্ম অলনক ক্বষে ক্নলে বডই উক্দ্বগ্ন ও 
ক্েক্ন্তত হলে পলডি। ক্কন্তু বকবেমাত্ একটা ক্বষলের প্রলোজন আলি। আর মক্রেম বসই 
উতিম ক্বষেটি মলনানীত কলরলি, রা তার কাি বথলক কখনও বকলড বনওো হলব না।”160

4.43 প্রাথতিনার শবষকয় যীশুর শিক্া
রীশু এক জােগাে প্রাথ্যনা করক্িলেন। প্রাথ্যনা বশষ হলে পর তাঁর একজন ক্শষ্য এলস 
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তাঁলক বেলেন, “প্রভু, বরাহন বরমন তাঁর ক্শষ্যলের প্রাথ্যনা করলত ক্শক্খলেক্িলেন, 
আপক্নও বতমক্ন আমালের প্রাথ্যনা করলত বশখান।” 

তখন রীশু তাঁলের বেলেন, “বতামরা রখন প্রাথ্যনা কর তখন বলো, 

‘ক্পতা, লতামার পক্বত্ নালমর সমাের বহাক্, 
বতামার রাজ্য আসুক। 

ক্েলনর আহার তুক্ম প্রক্তক্েন আমালের োও। 
আমালের পাপ ক্ষমা কর, 

কারণ আমালের ক্বরুলদ্ধ রাঁরা অন্যাে কলরলি, আমরাও তালের ক্ষমা কলরক্ি, 
আর আমালের পরীক্ষাে পডলত ক্েও না।’” 

এরপর রীশু তাঁলের বেলেন, “্র, বতামালের কালরা একজন বনু্ধ আলি। আর বস 
মােরালত তার কালি ক্গলে বেে, ‘বনু্ধ আমাে খান ক্তলনক রুটি ্ার োও, কারণ আমার 
এক বনু্ধ রাত্াপলথ এই মাত্ আমার ঘলর এলসলি, তালক বখলত বেবার মলতা ঘলর ক্কিু 
বনই।’ বসই বোক রক্ে ঘলরর বভতর বথলক উতির বেে, ‘বেখ, আমাে ক্বরতি কলরা 
না! এখন েরজা বন্ধ আলি আর বিলেলমলেলের ক্নলে আক্ম শুলে পলডক্ি। আক্ম এখন 
বতামালক ক্কিু বেবার জন্য উঠলত পারব না।’ আক্ম বতামালের বেক্ি, বস রক্ে বনু্ধ ক্হসালব 
উলঠ তালক ক্কিু না বেে, তবু বোকটি বার বার কলর অনুলরা্ করলি বলে বস উঠলব ও 
তার রা েরকার তা তালক বেলব। তাই আক্ম বতামালের বেক্ি, বতামরা োও, বতামালের 
বেওো হলব, বখাঁজ বতামরা পালব। েরজাে ্াক্া োও, বতামালের জন্য েরজা বখাো 
হলব। কারণ রারা োে, তারা পাে। রারা বখাঁজ কলর, তারা সন্ধান পাে আর রারা েরজাে 
্াক্া বেে, তালের জন্য েরজা বখাো হে। বতামালের মল্্য এমন বাবা ক্ক বকউ আলি 
রার বিলে মাি োইলে বস তালক মালির বেলে সাপ বেলব? অথবা বিলে রক্ে ক্ডম 
োে তলব তালক কাঁকডাক্বিা বেলব? তাই বতামরা রক্ে মন্ প্রকৃক্তর হলেও বতামালের 
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বিলেলমলেলের ভাে ভাে ক্জক্নস ক্েলত জান, তলব স্বলগ্যর ক্পতার কালি রারা োে, ক্তক্ন 
বর তালের পক্বত্ আমিা বেলবন, এটা কত না ক্নশ্চে।”161

4.44 যীশু ্মমীয় যনতাকদর সমাকলাচনা ককরন 
রীশু এই কথা বশষ করলে একজন ফরীশী তার বাক্ডলত রীশুলক খাওোর জন্য ক্নমন্ত্রণ 
করে। তাই ক্তক্ন তার বাক্ডলত ক্গলে খাবার আসলন বসলেন। ক্কন্তু বসই ফরীশী বেখে বর 
খাওোর আলগ প্রথা মলতা রীশু হাত ্ুলেন না। প্রভু তালক বেলেন, “বতামরা ফরীশীরা 
থাো বাটির বাইলরটা পক্রষ্ার কর, ক্কন্তু বভতলর বতামরা দুষ্টতা ও বোলভ ভরা। বতামরা 
মূলখ্যর েে! বতামরা ক্ক জান না ক্রক্ন বাইলরটা কলরলিন ক্তক্ন বভতরটাও কলরলিন? 
তাই বতামালের থাো বাটির বভতলর রা ক্কিু আলি তা েক্রদ্লের ক্বক্েলে োও, তাহলে 
সবক্কিুই বতামালের কালি সমূ্পণ্য শুক্ে হলে রালব। 

“ক্কন্তু হাে, ফরীশীরা ক্্ক্ বতামালের কারণ বতামরা পুক্েনা, ্লন ও বাগালনর অন্যান্য 
শালকর েশমাংশ ঈশ্বলরর উলদেলশ্য উৎসগ্য কলর থাক, ক্কন্তু ন্যােক্বোর ও ঈশ্বলরর 
প্রক্ত বপ্রলমর ক্বষেটি অবলহো কর। ক্কন্তু প্রথম ক্বষেগুক্ের সলগে সলগে বশলষরগুক্েও 
বতামালের জীবলন পােন করা কত্য ব্য। 

“ক্্ক্ ফরীশীরা! বতামরা সমাজ-গৃলহ সম্াক্নত আসন আর হালট বাজালর সকলের 
সরেদ্ধ অক্ভবােন বপলত কত না ভােবাস। ক্্ক্ বতামালের! বতামরা মালঠর মালে ক্মলশ 
থাকা কবলরর মলতা, বোলকরা না বজলন রার ওপর ক্েলে বেঁলট রাে।” 

একজন ব্যবস্থার ক্শক্ষক এর উতিলর রীশুলক বেলেন, “গুরু, আপক্ন এসব রা বেলেন, 
তার দ্বারা আমালেরও অপমান করলেন।” 

তখন রীশু তালক বেলেন, “বহ ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা, ক্্ক্ বতামালের, বতামরা বোকলের 
ওপর এমন ভারী ববাো োক্পলে োও রা তালের পলক্ষ গ্রহণ করা অসভেব; আর বতামরা 
ক্নলজরা বসই ভার বইবার জন্য সাহার্য করলত তালত একটা আগুেে পর্যন্ত বিাঁোও না। 
ক্্ক্ বতামালের, কারণ বতামরা ভাববােীলের সমাক্্গুহা বগঁলথ থালকা; আর এইসব 
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ভাববােীলের বতামালের পূব্যপুরুষরাই হত্যা কলরক্িে। তাই এই কাজ কলর বতামরা এই 
সাক্ষ্যই ক্েছি বর বতামালের পূব্যপুরুষরা বর কাজ কলরক্িে তা বতামরা ঠিক বলে বমলন 
ক্নছি। কারণ তারা ওলের হত্যা কলরক্িে আর বতামরা ওলের সমাক্্ গুহা রেনা করি। এই 
কারলণই ঈশ্বলরর প্রজ্ঞা বেলি, ‘আক্ম তালের কালি বর ভাববােী ও বপ্রক্রতলের পাঠালবা, 
তালের মল্্য কাউলক কাউলক তারা হত্যা করলব, কাউলক বা ক্নর্যাতন করলব।’ 

“বসই জন্যই জগৎসৃক্ষ্টর শুরু বথলক আজ পর্যন্ত রত ভাববােী হত্যা করা হলেলি, 
তালের সকলের হত্যার জন্য এই কালের বোকলের শাক্স্ত বপলত হলব। হ্যাঁ, আক্ম 
বতামালের বেক্ি, বহবলের রতিপাত বথলক আরভে কলর বর সখক্রেলক রজ্ঞলবেী 
ও মক্ন্লরর ম্্যবতশী স্থালন হত্যা করা হলেক্িে, বসই সখক্রলের হত্যা পর্যন্ত সমস্ত 
রতিপালতর োলে োেী হলব একালের বোলকরা। 

“ক্্ক্ ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা কারণ বতামরা জ্ঞালনর োক্বটি ্লর আি। বতামরা ক্নলজরাও 
প্রলবশ করক্ন আর রারা প্রলবশ করার বেষ্টা করলি তালেরও বা্া ক্েছি।” 

ক্তক্ন রখন বসই জােগা বিলড েলে বগলেন, তখন ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা ও ফরীশীরা 
তাঁর ক্বরুলদ্ধ ভীষণভালব শত্রুতা করলত আরভে করে এবং পলর তাঁলক নানাভালব প্রশ্ন 
করলত থাকে। তারা সুলরালগর অলপক্ষা করলত োগে বরন রীশু ভুে ক্কিু করলে তাই 
ক্েলে তাঁলক ্রলত পালর।162

4.45 সাব্ানবানী ও উৎসাি
এর মল্্য হাজার হাজার বোক এলস জলডা হে। প্রেডি ভীলডর োলপ ্ াক্া-্াক্ক্ কলর এলক 
অপলরর উপর পডলত োগে। তখন ক্তক্ন প্রথলম তাঁর ক্শষ্যলের বেলেন, “ফরীশীলের 
খাক্মর বথলক সাব্ান বথলকা। এমন ক্কিুই েুকালনা বনই রা প্রকাশ পালব না, আর এমন 
ক্কিুই গুপ্ত বনই রা জানা রালব না। তাই বতামরা অন্ধকালর রা বেি তা আলোলত বশানা 
রালব। বতামরা বগাপন কলক্ষ ক্ফস্-ক্ফস্ কলর কালন কালন রা বেলব তা বাক্ডর িালের 
ওপর বথলক বঘাষণা করা হলব।” 
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ক্কন্তু বহ আমার বনু্ধরা, “আক্ম বতামালের বেক্ি, রারা বতামালের বেহটালক ধ্ংস 
কলর ক্েলত পালর, ক্কন্তু এর ববশী ক্কিু করলত পালর না তালের বতামরা ভে কলরা না। 
তলব কালক ভে করলব তা আক্ম বতামালের বলে ক্েক্ছি। বতামালের বমলর বফোর পর 
নরলক পাঠাবার ক্ষমতা রাঁর আলি, তাঁলকই ভে কর। হ্যাঁ, আক্ম বতামালের বেক্ি, তাঁলকই 
ভে কলরা। 

“পাঁেটা েডাই পাক্খ ক্ক মাত্ কলেক পেসাে ক্বক্ক্র হে না? তবু ঈশ্বর তার একটালকও 
ভুলে রান না। এমন ক্ক বতামালের মাথার প্রক্তটি েুে বগানা আলি। ভে বনই, বহু েডাই 
পাক্খর বেলে বতামালের মূে্য অলনক ববশী। 

“ক্কন্তু আক্ম বতামালের বেক্ি, বর বকউ অন্য বোকলের সামলন আমালক স্বীকার 
কলর, মানবপুত্ও ঈশ্বলরর স্বগ্যদূতলের সামলন তালক স্বীকার করলবন। ক্কন্তু বর বকউ 
সব্যসা্ারলণর সামলন আমাে অস্বীকার করলব, ঈশ্বলরর স্বগ্যদূতলের সামলন তালের 
অস্বীকার করা হলব। 

“মানবপুলত্র ক্বরুলদ্ধ বকউ বকান কথা বেলে তালক ক্ষমা করা হলব; ক্কন্তু বকউ পক্বত্ 
আমিার নালম ক্নন্া করলে তালক ক্ষমা করা হলব না। 

“তারা তখন বতামালের সমাজ-গৃলহর সমালবলশ শাসনকত্য ালের বা কতৃি্য ত্ব সম্পন্ন 
ব্যক্তিলের সামলন হাক্জর করলব, তখন ক্কভালব আমিপক্ষ সমথ্যন করলব বা ক্ক বেলব 
তা ক্নলে ক্েন্তা কলরা না। কারণ বসই সমে ক্ক বেলত হলব তা পক্বত্ আমিা বতামালের 
বসইক্ষলণই ক্শক্খলে বেলবন।”163

4.46 একটি ্নী মূকখতির দৃষ্টান্
এরপর বসই ভীলডর ম্্য বথলক একজন বোক রীশুলক বেে, “গুরু, উতিরাক্্কার সূলত্ 
আমালের বর সম্পক্তি রলেলি তা আমার ভাইলক আমার সলগে ভাগ কলর ক্নলত বেুন।” 

ক্কন্তু রীশু তালক বেলেন, “ক্বোরকত্য া ক্হসালব বক বতামালের ওপর আমাে 
ক্নলোগ কলরলি?” এরপর রীশু বোকলের বেলেন, “সাব্ান! সমস্ত রকম বোক 
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বথলক ক্নলজলের দূলর রাখ, কারণ মানুলষর প্রলোজলনর অক্তক্রতি সম্পক্তি থাকলেও 
তার জীবন তার সম্পক্তির ওপর ক্নভ্য র কলর না।” 

তখন ক্তক্ন তালের একটি দৃষ্টান্ত ক্েলেন: “একজন ্নবান বোলকর জক্মলত প্রেুর 
ফসে হলেক্িে। এই বেলখ বস মলন মলন বেে, ‘আক্ম ক্ক করব? এলতা ফসে রাখার 
জােগা বতা আমার বনই।’ 

“এরপর বস বেে, ‘আক্ম এই রকম করব; আমার বর বগাোঘরগুলো আলি তা বভলে 
বফলে তার বথলক বড বগাোঘর বানালবা; আর বসখালনই আমার সমস্ত ফসে ও ক্জক্নস 
মজুত করব। আর আমার প্রাণলক বেব, বহ প্রাণ, অলনক বিলরর জন্য অলনক ভাে ভাে 
ক্জক্নস বতামার জন্য সঞ্চে করা হলেলি। এখন আরাম কলর খাও-োও, সূ্ক্ত্য  কর!’ 

“ক্কন্তু ঈশ্বর তালক বেলেন, ‘ওলর মূখ্য! আজ রালতই বতামার প্রাণ বকলড বনওো 
হলব; আর তুক্ম রা ক্কিু আলোজন কলরি তা বক বভাগ করলব?’ 

“বর বোক ক্নলজর জন্য ্ন সঞ্চে কলর ক্কন্তু ঈশ্বলরর দৃক্ষ্টলত ্নবান নে, তার 
এইরকম হে।” 164

4.47 যীশুকক অনুসরণ করকল সমস্যা আসকব
“আক্ম পৃক্থবীলত আগুন ক্নলক্ষপ করলত এলসক্ি, আহা, রক্ে তা আলগই জ্লে উঠত! 

এক বাক্প্তলস্ম আমাে বাপ্তাইক্জত হলত হলব, আর রতক্ষণ না তা হলছি, আক্ম ব্যাকুে 
হলে উলঠক্ি। বতামরা ক্ক মলন কর এই পৃক্থবীলত আক্ম শাক্ন্ত স্থাপন করলত এলসক্ি? না, 
আক্ম বতামালের বেক্ি, বরং ক্বলভে ঘটালত এলসক্ি। কারণ এখন বথলক একই পক্রবালর 
পাঁেজন থাকলে তারা পরস্পলরর মল্্য ভাগ হলে রালব। ক্তনজন দুজলনর ক্বরুলদ্ধ রালব, 
আর দুজন ক্তনজলনর ক্বরুলদ্ধ রালব। 

বাবা বিলের ক্বরুলদ্ধ 
ও বিলে বাবার ক্বরুলদ্ধ রালব। 
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মা বমলের ক্বরুলদ্ধ 
ও বমলে মালের ক্বরুলদ্ধ রালব। 

শাশুডী ববৌমার ক্বরুলদ্ধ 
ও ববৌমা শাশুডীর ক্বরুলদ্ধ রালব।” 165

4.48 শনকজকদর মন পশরবততি ন কর 
বসই সমে কলেকজন বোক রীশুলক বসই সব গােীেীেলের ক্বষে বেে, রালের রতি 
রাজ্যপাে পীোত তালের উৎসগ্য করা বক্ের রলতির সলগে ক্মক্শলে ক্েলেক্িলেন। রীশু এর 
উতিলর বেলেন, “বতামরা ক্ক মলন কর এই গােীেীেরা কষ্টলভাগ কলরক্িে বলে অন্যান্য 
সব গােীেীেলের বথলক ববশী পাপী ক্িে? না, আক্ম বতামালের বেক্ি, বতামরা রক্ে পাপ 
বথলক মন না ক্ফরাও, তাহলে বতামরাও তালের মত মরলব। শীলোহ েূলডা বভলে পলড বর 
আঠালরা জলনর মৃতু্য হলেক্িে, তালের ক্বষলে বতামালের ক্ক মলন হে? বতামরা ক্ক মলন কর 
বজরুশালেলমর বাকী সব বোকলের বথলক তারা ববশী বোলষ বোষী ক্িে? না, আক্ম বতামালের 
বেক্ি, বতামরা রক্ে পাপ বথলক মন না ক্ফরাও, তাহলে বতামরাও তালের মলতা মরলব।” 

এরপর রীশু তালের এই দৃষ্টান্তটি বেলেন, “একজন বোক তার বাগালন একটি ডুমুর 
গাি পঁুলতক্িে। পলর বস এলস বসই গালি ফে হলেলি ক্ক না বখাঁজ করে, ক্কন্তু বকান ফে 
বেখলত বপে না। তখন বস বাগালনর মােীলক বেে, ‘বেখ, আজ ক্তন বির ্ লর এই ডুমুর 
গালি ফলের বখাঁলজ আক্ম আসক্ি, ক্কন্তু আক্ম এলত বকান ফেই বেখলত পাক্ছি না, তাই 
তুক্ম এই গািটা বকলট বফে, এটা অরথা জক্ম নষ্ট করলব বকন?’ মােী তখন বেে, ‘প্রভু, 
এ বিরটা বেখলত ক্েন। আক্ম এর োরপালশ খঁুলড সার ক্েই। সামলনর বির রক্ে এলত ফে 
আলস বতা ভালোই! তা না হলে আপক্ন ওটালক বকলট বফেলবন।’” 166

4.49 একটি স্তীকলাককক শবশ্ামবাকর যীশুর আকরার্যদান 
বকান এক ক্বরোমবালর রীশু এক সমাজগৃলহ ক্শক্ষা ক্েক্ছিলেন। বসখালন একজন 
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স্তীলোক ক্িে রালক এক দুষ্ট আমিা আঠালরা বির ্লর পগুে কলর বরলখক্িে। বস কঁুলজা 
হলে ক্গলেক্িে, বকানরকলমই বসাজা হলত পারত না। রীশু তালক বেলখ কালি ডাকলেন, 
এবং স্তীলোকটিলক বেলেন, “বহ নারী, বতামার বরাগ বথলক তুক্ম মুতি হলে!” এরপর 
ক্তক্ন তার ওপর হাত রাখলেন, সলগে সলগে বস বসাজা হলে োঁডাে, আর ঈশ্বলরর প্রশংসা 
করলত োগে। 

রীশু তালক ক্বরোমবালর সুস্থ করলেন বলে বসই সমাজগৃলহর বনতা খুবই বরলগ ক্গলে 
বোকলের উলদেলশ্য বেলেন, “সপ্তালহ দুক্েন বতা কাজ করার জন্য আলি, তাই ঐ সব 
ক্েলন এলস সুস্থ হও, ক্বরোমবালর এলসা না।” 

প্রভু এর উতিলর তাঁলক বেলেন, “ভলডির েে! বতামরা ক্ক ক্বরোমবালর গরু বা গা্া 
বখাঁরাড বথলক বার কলর জে খাওোলত ক্নলে রাও না? এই স্তীলোকটি, বর অরিাহালমর 
বংলশ জলমেলি, রালক শেতান আঠালরা বির ্লর ববঁল্ বরলখক্িে, ক্বরোমবার বলে ক্ক 
বস বসই বাঁ্ন বথলক মুতি হলব না?” ক্তক্ন এই কথা বোলত রারা তাঁর ক্বরুলদ্ধ ক্িে তারা 
সকলেই খুব েজ্া বপে; আর ক্তক্ন বর অপূব্য কাজ কলরলিন তার জন্য সমলবত জনতা 
আনন্ করলত োগে।167

4.50 যীশুর সকগে শযিূদী যনতাকদর শবকরা্ 
এরপর বজরুশালেলম প্রক্তষ্ঠার পব্য এে, তখন ক্িে শীতকাে। রীশু মক্ন্র েত্বলর 

শলোমলনর বারান্ালত পােোক্র করক্িলেন। ক্কিু ইহুেী তাঁর োরপালশ জলডা হলে তাঁলক 
বেে, “তুক্ম আর কতকাে আমালের অক্নশ্চেতার মল্্য রাখলব? তুক্ম রক্ে মশীহ হও 
তাহলে আমালের স্পষ্ট কলর বে।” 

এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “আক্ম বতামালের ইক্তমল্্যই বলেক্ি, আর বতামরা 
তা ক্বশ্বাস করি না। আক্ম আমার ক্পতার নালম বর সব অলেৌক্কক কাজ কক্র বসগুক্েই 
আমার ক্বষলে সাক্ষ্য ক্েলছি। ক্কন্তু বতামরা ক্বশ্বাস কলরা না, কারণ বতামরা আমার পালের 
বমষ নও। আমার বমষরা আমার কন্ঠস্বর বশালন। আক্ম তালের জাক্ন, আর তারা আমার 
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অনুসরণ কলর। আক্ম তালের অনন্ত জীবন ক্েই, আর তারা কখনও ক্বনষ্ট হে না, আমার 
হাত বথলক বকউ তালের বকলড ক্নলতও পারলব না। আমার ক্পতা, ক্রক্ন তালেরলক আমাে 
ক্েলেলিন, ক্তক্ন সবার ও সবক্কিু বথলক মহান, আর বকউ ক্পতার হাত বথলক ক্কিুই 
বকলড ক্নলত পারলব না। আক্ম ও ক্পতা, আমরা এক।” 

ইহুেীরা তাঁলক মারবার জন্য আবার পাথর তুেে। রীশু তালের বেলেন, “ক্পতার 
শক্তিলত আক্ম অলনক ভাে কাজ কলরক্ি, তার মল্্য বকান্ কাজটার জন্য বতামরা পাথর 
মারলত োইি?” 

ইহুেীরা এর উতিলর তাঁলক বেে, “তুক্ম বর সব ভাে কাজ কলরি, তার জন্য আমরা 
বতামাে পাথর মারলত োইক্ি না। ক্কন্তু আমরা বতামালক পাথর মারলত োইক্ি এই জন্য 
বর, তুক্ম ঈশ্বর ক্নন্া কলরি। তুক্ম একজন মানুষ, অথে ক্নলজলক ঈশ্বর বলে োবী করি।” 

রীশু তালের বেলেন, “বতামালের ক্বক্্-ব্যবস্থাে ক্ক একথা বেখা বনই বর, ‘আক্ম 
বলেক্ি বতামরা ঈশ্বর?’ শালস্ত তালেরই ঈশ্বর বলেক্িে রালের কালি ঈশ্বলরর বাণী 
এলসক্িে। আর শাস্ত সব সমেই সত্য। আক্মই বসই ব্যক্তি, ক্পতা রাঁলক মলনানীত কলর 
জগলত পাঠালেন। আক্ম বলেক্ি, ‘আক্ম ঈশ্বলরর পুত্।’ তলব বতামরা বকন বেি বর আক্ম 
ঈশ্বর ক্নন্া করক্ি? আক্ম রক্ে আমার ক্পতার কাজ না কক্র, তাহলে আমাে ক্বশ্বাস কলরা 
না। ক্কন্তু আক্ম রখন বসইসব কাজ করক্ি তখনও রক্ে বতামরা আমালক ক্বশ্বাস না কলরা, 
তাহলে বসই সব কাজলক ক্বশ্বাস কর। তাহলে বতামরা জানলত পারলব ও বুেলত পারলব 
বর ক্পতা আমালত আলিন আর আক্ম ক্পতার মল্্য আক্ি।” 

এরপর তারা আবার তাঁলক বগ্রপ্তার করলত বেষ্টা করে, ক্কন্তু ক্তক্ন তালের হাত এক্ডলে 
েলে বগলেন। 

রে্য লনর অপর পালর বরখালন বরাহন বাপ্তাইজ করক্িলেন, রীশু বসখালন আবার বগলেন 
ও বসখালন থাকলেন। বহুলোক তাঁর কালি আসলত থাকে, আর তারা বোবক্ে করলত 
োগে, “বরাহন বকান অলেৌক্কক কাজ কলরন ক্ন বলট; ক্কন্তু এই মানুষটির ক্বষলে বরাহন 
রা বলেলিন, বস সবই সত্য।” আর বসখালন অলনলকই রীশুর ওপর ক্বশ্বাস করে।168



্মব ত্িমান শবকরাশ্তার বষতি128

4.51 সংকীণতি দ্ার 
রীশু ক্বক্ভন্ন নগর ও গ্রালমর ম্্য ক্েলে বরলত বরলত ক্শক্ষা ক্েক্ছিলেন, এইভালব ক্তক্ন 

বজরুশালেলমর ক্েলক এক্গলে েেলেন। বকান একজন বোক তাঁলক ক্জলজ্ঞস করে, “প্রভু 
উদ্ধার ক্ক বকবে অল্প কলেকজন বোকই পালব?” 

ক্তক্ন তালের বেলেন, “সরু েরজা ক্েলে বঢাকার জন্য আপ্রাণ বেষ্টা কর, কারণ আক্ম 
বতামালের বেক্ি, অলনলকই বঢাকার বেষ্টা করলব; ক্কন্তু ঢুকলত পারলব না। ঘলরর কত্য া 
উলঠ রখন েরজা বন্ধ করলবন, তখন বতামরা বাইলর োঁক্ডলে েরজাে ঘা ক্েলত ক্েলত 
বেলব, ‘প্রভু আমালের জন্য েরজা খুলে ক্েন।’ ক্কন্তু ক্তক্ন বতামালের বেলবন, ‘বতামরা 
বকাথা বথলক এলসি; আক্ম জাক্ন না।’ তারপর বতামরা বেলত থাকলব, ‘আমরা আপনার 
সলগে খাওো োওো কলরক্ি; আর আপক্ন বতা আমালের পলথ পলথ উপলেশ ক্েলেলিন।’ 
তখন ক্তক্ন বতামালের বেলবন, ‘বতামরা বকাথা বথলক এলসি, আক্ম জাক্ন না। বতামরা 
সব দুলষ্টর েে, আমার কাি বথলক দূর হও।’ 

“বতামরা রখন বেখলব বর অরিাহাম, ইসহাক, রালকাব ও সব ভাববােীরা ঈশ্বলরর 
রালজ্য আলিন ক্কন্তু বতামালের বাইলর বফলে বেওো হলেলি, তখন কান্নাকাটি 
করলব ও োঁলত োঁত ঘসলত থাকলব; আর বোলকরা উতির, েক্ক্ষণ, পূব্য ও পক্শ্চম 
বথলক এলস ঈশ্বলরর রালজ্য ক্নলজর ক্নলজর আসন গ্রহণ করলব। মলন বরলখা, রারা 
আজ বশলষ রলেলি, তারা প্রথলম স্থান বনলব, আর রারা আজ প্রথলম রলেলি, তারা 
বশলষর হলব।”169

4.52 যজরুিাকলকম যীশুর ম্তু্য িকব 
বসই সমে কলেকজন ফরীশী রীশুর কালি এলস বেলেন, “তুক্ম এখান বথলক অন্য 
বকাথাও রাও! কারণ বহলরাে বতামাে হত্যা করলত োইলি।” 

রীশু তালের বেলেন, “বতামরা ক্গলে বসই ক্শোেটালক বে, ‘আক্ম আজ ও কাে ভূত 
িাডালবা ও বরাগীলের সুস্থ করব, আর তৃতীে ক্েলন আক্ম আমার কাজ বশষ করব।’ আক্ম 
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আমার পলথ েেলতই থাকব, কারণ বজরুশালেলমর বাইলর বকান ভাববােী প্রাণ হারালব 
বতমনটি হলত পালর না। 

“বজরুশালেম, হাে বজরুশালেম! তুক্ম ভাববােীলের হত্যা কলরি; আর ঈশ্বর 
বতামার কালি রালের পাঠিলেলিন তুক্ম তালের পাথর বমলরি! মুরগী বরমন তার 
বাচ্ালের ক্নলজর ডানার নীলে জলডা কলর, বতমক্ন আক্ম কতবার বতামার বোকলের 
আমার কালি জলডা করলত বেলেক্ি। ক্কন্তু তুক্ম রাজী হও ক্ন। এইজন্য বেখ বতামালের 
গৃহ পক্রত্যতি অবস্থাে পলড থাকলব। আক্ম বতামালের বেক্ি, রতক্েন না বতামরা বেলব, 
‘্ন্য ক্তক্ন, ক্রক্ন প্রভুর নালম আসলিন, ততক্েন বতামরা আমাে আর বেখলত পালব 
না।’”170

4.53 যীশু একজন িরীিীর �কর যরকলন
এক ক্বরোমবালর রীশু ফরীশীলের একজন বনতৃস্থানীে বোলকর বাক্ডলত ক্নমন্ত্রণ বখলত 
বগলেন। বসখালন সমলবত বোলকরা রীশুর প্রক্ত েক্ষ্য রাখক্িে। রীশুর সামলন একটি 
বোক ক্িে বর উেরী বরালগ ভুগক্িে। রীশু তখন ব্যবস্থার ক্শক্ষক ও ফরীশীলের েক্ষ্য 
কলর ক্জলজ্ঞস করলেন, “ক্বরোমবালর কাউলক সুস্থ করা ক্ক ক্বক্্সম্ত?” ক্কন্তু তারা 
সকলে েুপ কলর রইে। তখন রীশু বসই অসুস্থ বোকটিলক ্লর তালক সুস্থ করলেন, 
পলর ক্বোে ক্নলেন। এরপর ক্তক্ন তালের ক্েলক েক্ষ্য কলর বেলেন, “বতামালের 
মল্্য কালরার সন্তান বা গরু রক্ে ক্বরোমবালর কুলোে পলড রাে তাহলে বতামরা ক্ক 
সলগে সলগে তালক বসখান বথলক বটলন তুেলব না?” তারা বকউ এই কথার জবাব 
ক্েলত পারে না। 

রীশু বেখলেন ক্নমক্ন্ত্রত অক্তক্থরা ক্কভালব ক্নলজরাই বভালজর বরেষ্ঠ আসন েখে 
করার বেষ্টা করলি। তাই ক্তক্ন তালের কালি এই দৃষ্টান্তটি ক্নলে বেলেন, “ক্বলের বভালজ 
রখন বকউ বতামালের ক্নমন্ত্রণ কলর তখন বসখালন ক্গলে সম্ালনর আসনটা েখে কলর 
বসলব না। কারণ বতামার বেলে হেলতা আলরা সম্াক্নত কাউলক ক্নমন্ত্রণ করা হলেলি। তা 
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করলে ক্রক্ন বতামালের উভেলকই ক্নমন্ত্রণ কলরলিন, ক্তক্ন এলস বতামাে বেলবন, ‘এঁলক 
বতামার জােগাটা বিলড োও!’ তখন তুক্ম েজ্াে পডলব, কারণ বতামালক সবলেলে নীেু 
জােগাে বসলত হলব। 

“ক্কন্তু তুক্ম রখন ক্নমক্ন্ত্রত হলে রাও, বসখালন ক্গলে সবলেলে নীেু জােগাে বসলব। 
ক্রক্ন বতামাে ক্নমন্ত্রণ কলরলিন ক্তক্ন এলস এরকম বেলখ বতামাে বেলবন, ‘বনু্ধ এস, এই 
ভাে আসলন বস।’ তখন ক্নমক্ন্ত্রত অন্য সব অক্তক্থলের সামলন বতামার সম্ান হলব। বর 
বকউ ক্নলজলক সম্ান ক্েলত োে তালক নত করা হলব, আর বর ক্নলজলক নত কলর তালক 
সম্াক্নত করা হলব।” 

তখন বর তাঁলক ক্নমন্ত্রণ কলরক্িে, তালক রীশু বেলেন, “তুক্ম রখন বভালজর 
আলোজন করলব তখন বতামার বনু্ধ, ভাই, আমিীেস্বজন বা ্নী প্রক্তলবশীলের ক্নমন্ত্রণ 
কলরা না, কারণ তারা বতামালক পাল্টা ক্নমন্ত্রণ কলর প্রক্তোন বেলব। ক্কন্তু তুক্ম রখন 
বভালজর আলোজন করলব তখন েক্রদ্, বখাঁডা, ক্বকোগে ও অন্ধলের ক্নমন্ত্রণ কলরা। তালত 
রালের প্রক্তোন বেবার ক্ষমতা বনই, বসই রকম বোকলের ক্নমন্ত্রণ করার জন্য ্াক্ম্যকলের 
পুনরুত্ালনর সমে ঈশ্বর বতামাে পুরস্ার বেলবন।”171

4.54 যভাকজ শনমশ্রিত যলাককদর দৃষ্টান্ 
রারা বখলত বলসক্িে তালের মল্্য একজন এই কথা শুলন রীশুলক বেে, “ঈশ্বলরর রালজ্য 
রারা বখলত বসলব তারা সকলে ্ন্য।” 

তখন রীশু তালক বেলেন, “একজন বোক এক ক্বরাট বভালজর আলোজন কলরক্িে 
আর বস অলনক বোকলক ক্নমন্ত্রণ কলরক্িে। বভাজ খাওোর সমে হলে বস তার োসলক 
ক্েলে ক্নমক্ন্ত্রত বোকলের বলে পাঠাে, ‘বতামরা এস! কারণ এখন সবক্কিু প্রস্তুত হলেলি!’ 
তারা সকলেই নানা অজুহাত বেখালত শুরু করে। প্রথম জন তালক বেে, ‘আমাে মাপ 
কর, কারণ আক্ম একটা বক্ষত ক্কলনক্ি, তা এখন আমাে বেখলত বরলত হলব।’ আর 
একজন বেে, ‘আক্ম পাঁে বজাডা বেে ক্কলনক্ি, এখন বসগুক্ে একটু পরখ কলর ক্নলত 
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োই, তাই আক্ম বরলত পারব না; আমাে মাপ কর।’ এরপর আর একজন বেে, ‘আক্ম 
সলব মাত্ ক্বলে কলরক্ি, বসই কারলণ আক্ম আসলত পারব না।’ 

“বসই োস ক্ফলর ক্গলে তার মক্নবলক একথা জানালে, তার মক্নব বরলগ ক্গলে তার 
োসলক বেে, ‘রাও, শহলরর পলথ পলথ, অক্েলত গক্েলত ক্গলে গরীব, বখাঁডা, পগুে ও 
অন্ধলের বডলক ক্নলে এস।’ 

“এরপর বসই োস মক্নবলক বেে, ‘প্রভু, আপক্ন রা রা বলেলিন তা কলরক্ি, তা সলত্তও 
এখনও অলনক জােগা আলি।’ তখন মক্নব বসই োসলক বেে, ‘এবার তুক্ম গ্রালমর পলথ 
পলথ, ববডার ্ালর ্ালর রাও, রালক পাও তালকই এখালন আসবার জন্য বজার কর, বরন 
আমার বাক্ড ভলর রাে। আক্ম বতামালের বেক্ি, রালের প্রথলম ক্নমন্ত্রণ করা হলেক্িে, 
তালের বকউই আমার এই বভালজর স্বাে পালব না!’” 172

4.55 যীশুকক অনুসরণ করার জন্য পশরকল্পনা কর 
রীশুর সলগে সলগে এক ক্বরাট জনতা েলেক্িে, তালের ক্েলক ক্ফলর রীশু বেলেন, 

“রক্ে বকউ আমার কালি আলস অথে তার বাবা, মা, স্তী, সন্তান, ভাই-লবান, এমন 
ক্ক ক্নলজর প্রাণলকও আমার বেলে ববশী ভােবালস বস আমার ক্শষ্য হলত পারলব না। 
বর বকউ ক্নলজর কু্রশ কাঁল্ তুলে ক্নলে আমাে অনুসরণ না কলর, বস আমার ক্শষ্য 
হলত পালর না। 

“বতামালের মল্্য বকউ রক্ে উঁেু একটি ঘর তুেলত োে, তলব বস ক্ক প্রথলম তা ক্নম্যাণ 
করলত কত খরে পডলব তার ক্হসাব কলর বেখলব না, বর তা বশষ করার মলতা রলথষ্ট অথ্য 
তার আলি ক্ক না? তা না হলে বস ক্ভত গাঁথবার পর রক্ে তা বশষ করলত না পালর, তলব 
রারা বসটা বেখলব তারা সবাই তালক ক্নলে ঠাট্া করলব, আর বেলব, ‘এই বোকটা গাঁথলত 
শুরু কলরক্িে ঠিকই ক্কন্তু বশষ করলত পারে না।’ 

“রক্ে একজন রাজা আর একজন রাজার ক্বরুলদ্ধ রুদ্ধ করলত রাে, তলব বস প্রথলম বলস 
ক্েন্তা করলব না বর তার মাত্ েশ হাজার তসন্য ক্বপলক্ষর ক্বশ হাজার তসলন্যর বমাকাক্বো 
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করলত পারলব ক্কনা? রক্ে তা না পালর তলব তার শত্রু পক্ষ দূলর থাকলতই বস তার 
প্রক্তক্নক্্ পাঠিলে সক্ন্ধর প্রস্তাব বেলব। 

“ঠিক বসই রকম ভালব বতামালের মল্্য বর বকউ তার সব্যস্ব ত্যাগ না কলর, বস আমার 
ক্শষ্য হলত পালর না।” 

“েবণ ভাে, তলব েবলণর বনানতা স্বাে রক্ে নষ্ট হলে রাে তাহলে তা ক্ক আবার বনানতা 
করা রাে? তখন তা না জক্মর জন্য, না সালরর গাোর জন্য উপরুতি থালক, বোলক তা 
বাইলরই বফলে বেে। 

“রার বশানার মলতা কান আলি বস শুনুক।”173

4.56 িাশরকয় যাওয়া যমকষর দৃষ্টান্ 
অলনক কর আোেকারী ও পাপী বোলকরা প্রােই রীশুর কথা বশানার জন্য আসত। এলত 
ফরীশী ও ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা এই বলে তালের অসলন্তাষ প্রকাশ করলত োগে, “এই 
বোকটা জঘন্য পাপী বোকলের সলগে বমোলমশা ও খাওো োওো কলর।” 

তখন রীশু তালের কালি এই দৃষ্টান্ত ক্েলেন, “রক্ে বতামালের মল্্য কালরার একলশাটি 
বভডা থালক, তার মল্্য বথলক একটা হাক্রলে রাে, তলব বস ক্ক মালঠর মল্্য বাক্ক ক্নরানবিইটা 
বরলখ বরটা হাক্রলে বগলি তালক না পাওো পর্যন্ত তার বখাঁজ করলব না? আর রখন বস ঐ 
বভডাটালক খঁুলজ পাে, তখন তালক আনলন্র সলগে কাঁল্ তুলে বনে। তারপর বাক্ড এলস 
তার বনু্ধবান্ধব ও প্রক্তলবশীলের বডলক বলে, ‘এস, আমার সলগে বতামরাও আনন্ কর, কারণ 
আমার বর বভডাটা হাক্রলে ক্গলেক্িে তালক আক্ম খঁুলজ বপলেক্ি।’ আক্ম বতামালের বেক্ি, 
ঠিক বসইভালব ক্নরানবিই জন ্ াক্ম্যক, রালের মন পক্রবত্য লনর প্রলোজন বনই তালের বথলক 
একজন পাপী রক্ে ঈশ্বলরর কালি মন ক্ফরাে, তালক ক্নলে স্বলগ্য মহা আনন্ হে।174

4.57 িাশরকয় যাওয়া মুদ্ার দৃষ্টান্
“্র, বকান একজন স্তীলোলকর েশটা রূলপার ক্সক্কর একটা হার ক্িে। তার ম্্য বথলক 



্মব ত্িমান শবকরাশ্তার বষতি 133

বস রক্ে একটা হাক্রলে বফলে, তাহলে বস ক্ক প্রেীপ বজ্লে বসই ক্সক্কটি না পাওো 
পর্যন্ত ঘলরর প্রক্তটি জােগা ভাে কলর োঁট ক্েলে খঁুলজ বেখলব না? আর বস তা খঁুলজ 
বপলে তার বনু্ধ-বান্ধব ও প্রক্তলবশীলের বডলক বেলব, ‘এস, আমার সলগে আনন্ কর, 
কারণ আমার বর ক্সক্কটি হাক্রলে ক্গলেক্িে তা আক্ম খঁুলজ বপলেক্ি।’ আক্ম বতামালের 
বেক্ি, ঠিক এইভালব একজন পাপী রখন মন-ক্ফরাে, তখন ঈশ্বলরর স্বগ্যদূতলের সামলন 
আনন্ হে।”175

4.58 িাশরকয় যাওয়া যিকলর দৃষ্টান্ 
এরপর রীশু বেলেন, “একজন বোলকর দুটি বিলে ক্িে। বিাট বিলেটি তার বাবালক 
বেে, ‘বাবা, সম্পক্তির বর অংশ আমার ভালগ পডলব তা আমাে ক্েলে োও।’ তখন বাবা 
দুই বিলের মল্্য সম্পক্তি ভাগ কলর ক্েলেন। 

“ক্কিু ক্েন পর বিাট বিলে তার সমস্ত ক্কিু ক্নলে দূর বেলশ েলে বগে। বসখালন বস 
উছৃিঙ্খে জীবন-রাপন কলর সমস্ত টাকা পেসা উক্ডলে ক্েে। তার সব টাকা পেসা খরে 
হলে বগলে বসই বেলশ ভীষণ দুক্ভ্য ক্ষ বেখা ক্েে আর বসও অভালব পডে। তাই বস বসই 
বেলশর এক ব্যক্তির কালি ক্েন মজুরীর একটা কাজ োইে। বসই ব্যক্তি তালক তার শুলোর 
েরাবার জন্য মালঠ পাঠিলে ক্েে। শুলোর বর শুঁটি খাে তা বখলে বস তার বপট ভরালত 
োইত, ক্কন্তু বকউ তালক তাও ক্েত না। 

“বশষ পর্যন্ত একক্েন তার বেতনা হে, আর বস বেে, ‘আমার বাবার কালি কত মজুর 
বপট ভলর বখলত পাে আর এখালন আক্ম ক্খলের জ্াোে মরক্ি। আক্ম উলঠ আমার বাবার 
কালি রাব, তালক বেব, বাবা, আক্ম ঈশ্বলরর ক্বরুলদ্ধ ও বতামার ক্বরুলদ্ধ অন্যাে পাপ 
কলরক্ি। বতামার বিলে বলে পক্রেে বেবার বকান বরাগ্যতা আর আমার বনই। বতামার 
োকরলের একজলনর মলতা কলর তুক্ম আমাে রাখ!’ এরপর বস উলঠ তার বাবার কালি 
বগে। 

“বস রখন বাক্ড বথলক ববশ ক্কিুটা দূলর আলি, এমন সমে তার বাবা তালক বেখলত 
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বপলেন, বাবার অন্তর দুঃলখ ভলর বগে। বাবা বেৌলড ক্গলে বিলের গো জক্ডলে ্লর 
তালক েুমু বখলেন। বিলে তখন তার বাবালক বেে, ‘বাবা, আক্ম ঈশ্বলরর দৃক্ষ্টলত ও 
বতামার কালি অন্যাে পাপ কলরক্ি। বতামার বিলে বলে পক্রেে বেবার বরাগ্যতা আমার 
বনই।’ 

“ক্কন্তু তার বাবা োকরলের বডলক বেলেন, ‘তাডাতাক্ড কর, সব বথলক ভাে জামাটা 
ক্নলে এলস এলক পক্রলে োও। এর হালত আংটি ও পালে জুলতা পক্রলে োও। হৃষ্টপুষ্ট একটা 
বািুর ক্নলে এলস বসটা কাট, আর এস, আমরা সবাই ক্মলে খাওো-োওো কক্র, আনন্ 
কক্র! কারণ আমার এই বিলেটা মারা ক্গলেক্িে আর এখন বস জীবন ক্ফলর বপলেলি! 
বস হাক্রলে ক্গলেক্িে, এখন তালক খঁুলজ পাওো বগলি।’ এই বলে তারা সকলে আনন্ 
করলত োগে। 

“বসই সমে তাঁর বড বিলে মালঠ ক্িে। বাক্ডর কািাকাক্ি এলস বস বাজনা আর নালের 
শব্ শুনলত বপে। তখন বস একজন োকরলক বডলক ক্জজ্ঞাসা করে, ‘ক্ক ব্যাপার, এসব 
ক্ক হলছি?’ োকরটি বেে, ‘আপনার ভাই এলসলি, আর বস সুস্থ শরীলর ক্নরাপলে ক্ফলর 
এলসলি বলে আপনার বাবা হৃষ্টপুষ্ট বািুর বকলট বভালজর আলোজন কলরলিন।’ 

“এই শুলন বড বিলে খুব বরলগ বগে, বস বাক্ডর বভতলর বরলত োইে না। তখন তার 
বাবা ববক্রলে এলস তালক সান্ত্বনা ক্েলেন। ক্কন্তু বস তার বাবালক বেে, ‘বেখ, এত বির 
্লর আক্ম বতামালের বসবা কলরক্ি, কখনও বতামার কথার অবা্্য হই ক্ন। তবু আমার 
বনু্ধলের সলগে একটু আলমাে করার জন্য তুক্ম আমাে কখনও একটা িাগেও োও ক্ন। ক্কন্তু 
বতামার এই বিলে বর ববশ্যালের বপিলন বতামার টাকা উক্ডলে ক্েলেলি, বস রখন এে 
তখন তুক্ম তার জন্য হৃষ্টপুষ্ট বািুর কাটলে।’ 

“তার বাবা তালক বেলেন, ‘বািা, তুক্ম বতা সব সমে আমার সলগে সলগে আি; আর 
আমার রা ক্কিু আলি সবই বতা বতামার। ক্কন্তু আমালের আনক্ন্ত হলে উৎসব করা 
উক্েত, কারণ বতামার এই ভাই মলর ক্গলেক্িে আর এখন বস জীবন ক্ফলর বপলেলি। বস 
হাক্রলে ক্গলেক্িে, এখন তালক খঁুলজ পাওো বগলি।’” 176
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4.59 শবশ্বাস�াতক পশরচালককর দৃষ্টান্ 
এরপর রীশু তাঁর অনুগামীলের বেলেন, “বকান একজন ্নী ব্যক্তির একজন বেওোন 
ক্িে; আর এই বেওোন তার মক্নলবর সম্পে নষ্ট করলি বলে তার ক্বরুলদ্ধ অক্ভলরাগ 
উঠে। তখন বসই ্নী ব্যক্তি ঐ বেওোনলক বডলক বেলেন, ‘বতামার ক্বষলে আক্ম 
এ ক্ক শুনক্ি? বতামার কালজর ক্হসাব আমাে োও, কারণ তুক্ম আর আমার বেওোন 
থাকলত পারলব না।’ 

“তখন বসই বেওোন মলন মলন বেে, ‘এখন আক্ম ক্ক করব? আমার মক্নব বতা 
আমালক োকক্র বথলক বরখাস্ত করলেন। আক্ম বর মজুলরর কাজ কলর খাব তার ক্ষমতাও 
আমার বনই, আর ক্ভক্ষা করলতও আমার েজ্া োলগ। আমার বেওোনী পে বগলেও 
বোলক রালত তালের বাক্ডলত আমাে থাকলত বেে বস জন্য আমাে ক্ক করলত হলব তা 
আক্ম জাক্ন।’ 

“তখন তার মক্নলবর কালি রারা ্ালর ক্জক্নস ক্নলেক্িে তালের প্রলত্যকলক বস বডলক 
তালের প্রথম জনলক বেে, ‘আমার মক্নলবর কালি তুক্ম কত ্ার?’ বস বেে, ‘একলশা 
মন অক্েভ বতে।’ তখন বসই বেওোন তালক বেে, ‘এই নাও বতামার ক্হসালবর কাগজটা, 
তাডাতাক্ড কলর বেখ, পঞ্চাশ মন।’ 

“এরপর আর একজন বোকলক বস বেে, ‘আর তুক্ম, তুক্ম কত ্ার?’ বস বেে, 
‘একলশা মন গম।’ বসই বেওোন তালক বেে, ‘বতামার রক্সেটা বেক্খ, এটালত আক্শ 
মন বেখ।’ 

“বসই মক্নব তাঁর অসৎ বেওোলনর প্রশংসা করলেন, কারণ বস বুক্দ্ধমালনর মত কাজ 
কলরক্িে। এ জগলতর বোলকরা ক্নলজলের মত বোলকলের সলগে আোর আেরলণ আক্মিক 
বোকলের বথলক ববশী ক্বেক্ষণ। 

“আক্ম বতামালের বেক্ি, বতামালের জাগক্তক সম্পে ক্েলে ক্নলজলের জন্য বনু্ধ 
োভ কর, বরন রখন তা বশষ হলে রালব, তখন তারা বতামালের অনন্ত আবালস স্বাগত 
জানাে। বর সামান্য ক্বষলে ক্বশ্বস্ত হলত পালর, বড ব্যাপালরও তালক ক্বশ্বাস করা েলে। বর 
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বিাটখালটা ক্বষলে অক্বশ্বস্ত, বস বড বড ক্বষলেও অক্বশ্বস্ত হলব। তাই জাগক্তক সম্পে 
সম্বলন্ধ তুক্ম রক্ে ক্বশ্বস্ত না হও, তলব প্রকৃত সত্য সম্পলের ক্বষলে বক বতামালক ক্বশ্বাস 
করলব। অপলরর ক্জক্নলসর ব্যাপালর বতামালের রক্ে ক্বশ্বাস করা না রাে, তলব বতামালের 
রা ক্নজস্ব সম্পে তাই বা বক বতামালের বেলব? 

“বকান োস দুজন কত্য ার োসত্ব করলত পালর না, হে বস একজনলক ঘৃণা করলব 
ও অন্যজনলক ভােবাসলব, অথবা একজলনর অনুগত হলে অন্য জনলক তুছি করলব। 
বতামরা ঈশ্বর ও ্ন-সম্পে উভলেরই োসত্ব করলত পার না।” 

অথ্যলোভী ফরীশীরা রীশুর এইসব কথা শুলন রীশুলক ব্যগে করলত োগে। তখন রীশু 
তালের বেলেন, “বতামরা বসই রকম বোক, রারা বোকেলক্ষ ক্নলজলের খুব ্াক্ম্যক বলে 
জাক্হর কলর থালক, ক্কন্তু বতামালের অন্তলর ক্ক আলি ঈশ্বর তা জালনন। মানুলষর বোলখ 
রা মহান, ঈশ্বলরর দৃক্ষ্টলত তা ঘৃন্য।177

4.60 ্নী যলাক ও দশরদ্ যলাক
“এক সমে একজন ্নী ব্যক্তি ক্িে, বস ববগুনী রলের কাপড ও বহুমূে্য বপাশাক 

পরত; আর প্রক্তক্েন ক্বোলস ক্েন কাটালতা। তারই েরজার সামলন োসার নালম একজন 
ক্ভখারী পলড থাকত, রার সারা শরীর ঘালে ভলর ক্গলেক্িে। বসই ্ নী ব্যক্তির বটক্বে বথলক 
টুকলরা-টাকরা বর খাবার পডত তাই বখলে বস বপট ভরাবার আশাে থাকত, এমনক্ক 
কুকুররা এলস তার ঘা বেলট ক্েত। 

“একক্েন বসই গরীব ক্ভখারী মারা বগে, আর স্বগ্যদূলতরা এলস তালক ক্নলে বগে এবং 
বস অরিাহালমর বকালে স্থান বপে। বসই ্নী ব্যক্তিও একক্েন মারা বগে, আর তালক 
সমাক্্ বেওো হে। বসই ্নী ব্যক্তি পাতালে নরলক খুব রন্ত্রণার মল্্য কাটালত থাকে। 
এই অবস্থাে বস মুখ তুলে তাকালত বহুদূলর অরিাহামলক বেখলত বপে; আর অরিাহালমর 
বকালে বসই োসারলক বেখলত বপে। বসই ্নী ব্যক্তি তখন ক্েৎকার কলর বলে উঠে, 

‘বহ ক্পতা, অরিাহাম, আমার প্রক্ত েো করুন, োসারলক এখালন পাঠিলে ক্েন, বরন বস 
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এখালন এলস ওর আগুেলের ডগা জলে ডুক্বলে আমার ক্জভ জুক্ডলে বেে, কারণ আক্ম এই 
আগুলনর মল্্য বডই কষ্ট পাক্ছি!’ 

“ক্কন্তু অরিাহাম বেলেন, ‘বহ আমার বৎস, মলন কলর বেখ, জীবলন সুলখর সব ক্কিুই 
তুক্ম বভাগ কলরি আর বসই সমে োসার অলনক কষ্ট বপলেলি। ক্কন্তু এখন এখালন বস 
সুখ পালছি আর তুক্ম কষ্ট পাছি। এিাডা বতামালের ও আমালের মালে এক মহাশূন্য স্থান 
আলি, রালত ইছিা থাকলেও বকউ এখালন বথলক পার হলে বতামালের কালি বরলত না 
পালর, আর ওখান বথলক পার হলে বকউ আমালের কালি আসলত না পালর।’ 

“বসই ্ নী ব্যক্তি তখন বেে, ‘তাহলে ক্পতা েো কলর োসারলক আমার বাবার বাক্ডলত 
পাঠিলে ক্েন! বরন আমার বর পাঁে ভাই বসখালন আলি, তালের বস সাব্ান কলর বেে, 
রালত তারা এই রন্ত্রণার জােগাে না আলস।’ 

“ক্কন্তু অরিাহাম বেলেন, ‘বমাক্শ ও অন্যান্য ভাববােীরা বতা তালের জন্য আলিন, 
তাঁলের কথা তারা শুনুক।’ 

 “তখন ্নী বোকটি বেে, ‘না, না, ক্পতা অরিাহাম মৃতলের ম্্য বথলক বকউ রক্ে 
তালের কালি রাে, তলব তারা অনুতাপ করলব।’ 

 “অরিাহাম তালক বেলেন, ‘তারা রক্ে বমাক্শ ও ভাববােীলের কথা না বশালন, তলব 
মৃতলের ম্্য বথলক উলঠ ক্গলেও রক্ে বকউ তালের সলগে কথা বলে তবু তারা তা শুনলব 
না।’”178

4.61 ক্মা, শবশ্বাস এবং কততি ব্য 
রীশু তাঁর অনুগামীলের বেলেন, “পালপর প্রলোভন সব সমেই থাকলব, ক্কন্তু ক্্ক্ বসই 
বোক রার মা্্যলম তা আলস। এই কু্ষদ্তমলের মল্্য একজনলকও বকউ রক্ে পালপর পলথ 
ক্নলে রাে, তলব তার গোে এক পট্টি জাঁতা ববঁল্ তালক সমুলদ্র অতে জলে ডুক্বলে 
বেওো তার পলক্ষ ভাে। বতামরা ক্নলজলের ক্বষলে সাব্ান! 

“বতামার ভাই রক্ে পাপ কলর, তালক ক্তরস্ার কর। বস রক্ে অনুতপ্ত হে তলব তালক 
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ক্ষমা কর। বস রক্ে এক ক্েলন সাতবার বতামার ক্বরুলদ্ধ পাপ কলর আর সাতবারই বতামার 
কালি ক্ফলর এলস বলে, ‘আক্ম অনুতপ্ত,’ তলব তালক ক্ষমা কর।” 

এরপর বপ্রক্রলতরা প্রভুলক বেলেন, “আমালের ক্বশ্বালসর বৃক্দ্ধ করুন!” 
প্রভু বেলেন, “একটা সরলষ োনার মলতা এতটুকু ক্বশ্বাস রক্ে বতামালের থালক, 

তাহলে এই তঁুত গািটালক বতামরা বেলত পার, ‘বশকডশুদ্ধ উপলড ক্নলে সমুলদ্ 
ক্নলজলক বপাঁত!’ আর বেখলব বস বতামালের কথা শুনলব। 

 “্র বতামালের মল্্য কালরা একজলনর োস হাে েষলি বা বভডা েরালছি। বস রখন 
মাঠ বথলক আলস তখন তুক্ম ক্ক তালক বেলব, ‘তাডাতাক্ড কলর এস, বখলত বস?’ বরং 
তালক ক্ক বেলব না, ‘আক্ম ক্ক খাব তার বজাগাড কর, আর আক্ম রতক্ষণ খাওো-োওো 
কক্র, তুক্ম বকামলর গামিা জক্ডলে আমার বসবা রনে কর, এরপর তুক্ম খাওো-োওো 
করলব।’ ঐ োস বতামার হুকুম অনুসালর কাজ করে বলে ক্ক তুক্ম তালক ্ন্যবাে বেলব? 
বতামালের বক্ষলত্ বসই একই কথা প্রলরাজ্য। বতামালের বর কাজ করলত বো হলেলি 
তা করা বশষ হলে বতামরা বেলব, ‘আমরা অলরাগ্য োস, আমরা আমালের কত্য ব্য 
কলরক্ি।’” 179

4.62 লাসাকরর ম্তু্য 
োসার নালম একটি বোক অসুস্থ ক্িলেন; ক্তক্ন তবথক্নো গ্রালম থাকলতন। বসই গ্রালমই 
মক্রেম ও তাঁর ববান মাথ্যাও থাকলতন। এই মক্রেমই বহুমূে্য সুগক্ন্ধ আতর রীশুর উপলর 
বঢলে ক্নলজর েুে ক্েলে তাঁর পা মুক্িলে ক্েলেক্িলেন। োসার ক্িলেন এই মক্রেলমরই ভাই। 
তাই োসালরর ববালনরা একটি বোক পাঠিলে রীশুলক বলে পাঠালেন, “প্রভু, আপনার 
ক্প্রে বনু্ধ োসার অসুস্থ।” 

রীশু একথা শুলন বেলেন, “এই বরালগ তার মৃতু্য হলব না; ক্কন্তু তা ঈশ্বলরর মক্হমার 
জন্যই হলব, বরন ঈশ্বলরর পুত্ মক্হমাক্বিত হন।” রীশু মাথ্যা, তার ববানও োসারলক 
ভােবাসলতন। তাই ক্তক্ন রখন শুনলেন বর োসার অসুস্থ, তখন বরখালন ক্িলেন বসই 
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জােগাে আলরা দুক্েন রলে বগলেন। এরপর ক্তক্ন ক্শষ্যলের বেলেন, “েে, আমরা আবার 
ক্রহূক্েোলত রাই।” 

তাঁর ক্শষ্যরা তাঁলক বেলেন, “গুরু, সম্প্রক্ত বসখানকার বোলকরা আপনালক পাথর 
িঁুলড বমলর বফেলত োইক্িে। তলব বকন আপক্ন আবার বসখালন বরলত োইলিন?” 

এর উতিলর রীশু বেলেন, “ক্েলন বালরা ঘন্া আলো থালক। বকউ রক্ে ক্েলনর আলোলত 
েলে তলব বস বহাঁেট বখলে পলড রাে না, কারণ বস জগলতর আলো বেখলত পাে। ক্কন্তু 
বকউ রক্ে রালতর আঁ্ ালর েলে তলব বস বহাঁেট খাে, কারণ তার সামলন বকান আলো 
বনই।” 

ক্তক্ন একথা বোর পর তালের আবার বেলেন, “আমালের বনু্ধ োসার ঘুক্মলে পলডলি; 
ক্কন্তু আক্ম তালক জাগালত রাক্ছি।” 

তখন তাঁর ক্শষ্যরা তাঁলক বেলেন, “প্রভু, বস রক্ে ঘুক্মলে থালক তলব বস ভাে হলে 
রালব।” রীশু োসালরর মৃতু্যর ক্বষলে বেক্িলেন, ক্কন্তু তাঁরা মলন করলেন ক্তক্ন তাঁর 
স্বাভাক্বক ঘুলমর কথা বেলিন। 

তাই রীশু তখন তালের স্পষ্ট কলর বেলেন, “োসার মারা বগলি। আর বতামালের কথা 
বভলব আক্ম আনক্ন্ত বর আক্ম বসখালন ক্িোম না, কারণ এখন বতামরা আমালক ক্বশ্বাস 
করলব। েে, এখন আমরা তার কালি রাই।” 

তখন বথামা (রাঁলক “ক্েদুমঃ” বলে) অন্য ক্শষ্যলের উলদেশ্য কলর বেলেন, “েে, 
আমরাও রালবা, আমরাও রীশুর সলগে মরব।”180

4.63 লাসাকরর যবানকদর যীশুর সান্ত্বনাদান 
রীশু তবথক্নোলত এলস জানলত পারলেন বর গত োরক্েন ্লর োসার কবলর আলিন। 
তবথক্নো বথলক বজরুশালেলমর দূরত্ব ক্িে প্রাে দুই মাইে। তাই ইহুেীলের অলনলকই 
মাথ্যা ও মক্রেমলক তাঁলের ভাইলের মৃতু্যর পর সান্ত্বনা ক্েলত এলসক্িে। 

মাথ্যা রখন শুনলেন বর রীশু এলসলিন, তখন তাঁর সলগে বেখা করলত বগলেন, ক্কন্তু 
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মক্রেম ঘলরই থাকলেন। মাথ্যা রীশুলক বেলেন, “প্রভু, আপক্ন রক্ে এখালন থাকলতন 
তাহলে আমার ভাই মরত না। ক্কন্তু এখনও আক্ম জাক্ন বর, আপক্ন ঈশ্বলরর কালি রা ক্কিু 
োইলবন, ঈশ্বর আপনালক তাই বেলবন।” 

রীশু তাঁলক বেলেন, “বতামার ভাই আবার উঠলব।” 
মাথ্যা তাঁলক বেলেন, “আক্ম জাক্ন বশষ ক্েলন পুনরুত্ালনর সমে বস আবার উঠলব।” 
রীশু মাথ্যালক বেলেন, “আক্মই পুনরুত্ান, আক্মই জীবন। বর বকউ আমালক ক্বশ্বাস 

কলর, বস মরবার পর জীবন ক্ফলর পালব। বর বকউ জীক্বত আলি ও আমাে ক্বশ্বাস কলর, 
বস কখনও মরলব না। তুক্ম ক্ক একথা ক্বশ্বাস কর?” 

মাথ্যা তাঁলক বেলেন, “হ্যাঁ, প্রভু! আক্ম ক্বশ্বাস কক্র বর জগলত রাঁর আসার কথা আলি 
আপক্নই বসই খ্ীষ্ট, ঈশ্বলরর পুত্।” 

এই কথা বোর পর মাথ্যা বসখান বথলক েলে বগলেন ও তার ববান মক্রেমলক একালন্ত 
বডলক বেলেন, “গুরু এলসলিন, আর ক্তক্ন বতামাে ডাকলিন।” মক্রেম একথা শুলন 
তাডাতাক্ড কলর রীশুর কালি বগলেন। রীশু তখনও গ্রালমর মল্্য বঢালকন ক্ন। মাথ্যা 
বরখালন তাঁর সলগে বেখা করলত এলসক্িলেন ক্তক্ন বসখালনই ক্িলেন। বর ইহুেীরা 
মক্রেলমর সলগে বাক্ডলত ক্িে ও তাঁলক সান্ত্বনা ক্েক্ছিে, তারা রখন বেখে বর মক্রেম 
তাডাতাক্ড কলর উলঠ বাইলর রালছিন, তখন তারাও তাঁর ক্পিলন ক্পিলন েেে। তারা মলন 
করে বর ক্তক্ন হেলতা োসালরর কবলরর কালি রালছিন ও বসখালন ক্গলে কাঁেলবন। রীশু 
বরখালন ক্িলেন, মক্রেম বসখালন এলস তাঁলক বেলখ তাঁর পালের ওপর পলড বেলেন, 

“প্রভু, আপক্ন রক্ে এখালন থাকলতন, আমার ভাই মরত না।” 
রীশু রখন বেখলেন বর মক্রেম কাঁেলিন আর তাঁর সলগে বর সব ইহুেীরা এলসক্িে 

তারাও কাঁেলি, তখন ক্তক্ন দুঃক্খত হলে উঠলেন এবং অন্তলর গভীরভালব ক্বেক্েত 
হলেন। তখন ক্তক্ন বেলেন, “বতামরা তালক বকাথাে বরলখি?” 

তারা বেলেন, “প্রভু, আসুন, এলস বেখুন।” 
রীশু বেঁলে বফেলেন। 
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তখন বসই ইহুেীরা সকলে বেলত োগে, “বেখ! উক্ন োসারলক কত ভালোবাসলতন।” 
ক্কন্তু তালের মল্্য আবার বকউ বকউ বেে, “রীশু বতা অন্ধলক দৃক্ষ্টশক্তি ক্েলেলিন 

তাহলে বকন ক্তক্ন োসারলক মৃতু্যর হাত বথলক বাঁোলেন না?”181

4.64 যীশু কত্তি ক লাসারকক পুনজমীবন দান 
এরপর রীশু আবার অন্তলর ক্বেক্েত হলে উঠলেন। োসারলক বরখালন রাখা হলেক্িে, রীশু 
বসই কবলরর কালি বগলেন। কবরটি ক্িে একটা গুহা, রার প্রলবশ পথ একটা পাথর ক্েলে 
ঢাকা ক্িে। রীশু বেলেন, “ঐ পাথরটা সক্রলে বফে।” 

বসই মৃত ব্যক্তির ববান মাথ্যা বেলেন, “প্রভু োরক্েন আলগ োসালরর মৃতু্য হলেলি। 
এখন পাথর সরালে এর ম্্য বথলক দুগ্যন্ধ বার হলব।” 

রীশু তাঁলক বেলেন, “আক্ম ক্ক বতামাে বক্েক্ন, রক্ে ক্বশ্বাস কর তলব ঈশ্বলরর মক্হমা 
বেখলত পালব?” 

এরপর তারা বসই পাথরখানা সক্রলে ক্েে, আর রীশু উদ্ধ্য  ক্েলক তাক্কলে বেলেন, 
“ক্পতা, আক্ম বতামাে ্ন্যবাে ক্েই, কারণ তুক্ম আমার কথা শুলনি। আক্ম জাক্ন তুক্ম সব 
সমেই আমার কথা শুলন থাক। ক্কন্তু আমার োরপালশ রারা োঁক্ডলে আলি তালের জন্য 
আক্ম একথা বেক্ি, বরন তারা ক্বশ্বাস কলর বর তুক্ম আমাে পাঠিলেি।” এই কথা বোর 
পর রীশু বজার গোে ডাকলেন, “োসার ববক্রলে এস!” মৃত োসার বসই কবর বথলক 
বাইলর এে। তার হাত-পা টুকলরা কাপড ক্েলে তখনও বাঁ্া ক্িে আর তার মুলখর ওপর 
একখানা কাপড জডালনা ক্িে। 

রীশু তখন তালের বেলেন, “বাঁ্ন খুলে োও এবং ওলক বরলত োও।”182

4.65্মমীয় যনতাকদর যীশুকক িত্যার চ্ান্
তখন মক্রেলমর কালি রারা এলসক্িে, বসই সব ইহুেীলের মল্্য অলনলক রীশু রা করলেন 
তা বেলখ রীশুর ওপর ক্বশ্বাস করে। ক্কন্তু তালের মল্্য কলেকজন ফরীশীলের কালি ক্গলে 
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রীশু রা কলরক্িলেন তা তালের জানালো। এরপর প্র্ান রাজক ও ফরীশীরা পক্রষলের এক 
মহাসভা বডলক বসখালন ক্নলজলের মল্্য বোবক্ে করে, “আমরা এখন ক্ক করব? এই 
বোকটা বতা অলনক অলেৌক্কক ক্েহ্নকার্য করলি। আমরা রক্ে ওলক এইভালবই েেলত 
ক্েই তাহলে বতা সকলেই এর ওপর ক্বশ্বাস করলব। তখন বরামীেরা এলস আমালের এই 
মক্ন্র ও আমালের জাক্তলক ধ্ংস করলব।” 

ক্কন্তু তালের মল্্য একজন, রাঁর নাম কাোফা, ক্রক্ন বসই বিলরর জন্য মহারাজলকর 
পে বপলেক্িলেন, তালের বেলেন, “বতামরা ক্কিুই জালনা না। আর বতামরা এও ববাে 
না বর বগাটা জাক্ত ধ্ংস হওোর পক্রবলত্য  বসই মানুলষর মৃতু্য হওো বতামালের পলক্ষ 
মগেেজনক হলব।” 

একথা কাোফা বর ক্নলজর বথলক বেলেন তা নে, ক্কন্তু বসই বিলরর জন্য মহারাজক 
হওোলত ক্তক্ন এই ভাববাণী করলেন, বর সমগ্র জাক্তর জন্য রীশু মৃতু্যবরণ করলত 
রালছিন। রীশু বর বকবে ইহুেী জাক্তর জন্য মৃতু্যবরণ করলবন তা নে, সারা জগলত বর 
সমস্ত ঈশ্বলরর সন্তানরা োরক্েলক িক্ডলে আলি, তালের সকেলক একক্ত্ত করার জন্য 
রীশু মৃতু্যবরণ করলবন। 

তাই বসই ক্েন বথলক তারা রীশুলক হত্যা করার জন্য েক্রান্ত করলত োগে। রীশু তখন 
প্রকালশ্য ইহুেীলের মল্্য েোলফরা বন্ধ কলর ক্েলেন। ক্তক্ন বসখান বথলক মরুপ্রান্তলরর 
কালি ইফ্রক্েম নালম এক শহলর েলে বগলেন এবং বসখালন ক্তক্ন তাঁর ক্শষ্যলের সলগে 
থাকলেন।183

4.66 দিজন কুষ্ঠকরারীকক যীশুর আকরার্যদান 
রীশু বজরুশালেলমর ক্েলক রাক্ছিলেন, রাবার পলথ ক্তক্ন গােীে ও শমরীোর মােখান 
ক্েলে বগলেন। তাঁরা রখন একটি গ্রালম ঢুকলিন, এমন সমে েশ জন কুষ্ঠলরাগী তাঁর 
সামলন পডে, তারা একটু দূলর োঁডাে, ও ক্েৎকার কলর বেে, “প্রভু রীশু! আমালের 
েো করুন!” 
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তালের বেলখ রীশু বেলেন, “রাজকলের কালি ক্গলে ক্নলজলের বেখাও।” 
পলথ বরলত বরলত তারা সমূ্পণ্য সুস্থ হলে বগে; ক্কন্তু তালের মল্্য একজন রখন 

বেখে বর বস সমূ্পণ্য সুস্থ হলে বগলি তখন রীশুর কালি ক্ফলর এলস খুব বজার গোে 
ঈশ্বলরর প্রশংসা করলত োগে। বস রীশুর সামলন উপুড হলে পলড তাঁলক ্ ন্যবাে জানাে। 
(এই বোকটি ক্িে অইহুেী শমরীে।) এই বেলখ রীশু তালক বেলেন, “বতামালের মল্্য 
েশ জনই ক্ক আলরাগ্য োভ কলরক্ন? তলব বাকী নজন বকাথাে? ঈশ্বলরর প্রশংসা করার 
জন্য এই ক্ভন্ন জালতর বোকটি িাডা আর বকউ ক্ক ক্ফলর আলসক্ন?” এরপর রীশু বসই 
বোকটিলক বেলেন, “ওঠ, রাও, বতামার ক্বশ্বাসই বতামালক সুস্থ কলর তুলেলি।”184

4.67 ঈশ্বকরর রাকজ্যর আরমন
এক সমে ফরীশীরা রীশুলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “ঈশ্বলরর রাজ্য কখন আসলব?” 

রীশু তালের বেলেন, “ঈশ্বলরর রাজ্য এমনভালব আলস, রা বোলখ বেখা রাে না। 
বোলকরা বেলব না বর, ‘এই বর এখালন  ঈশ্বলরর রাজ্য’ বা ‘ওই বর ওখালন ঈশ্বলরর রাজ্য।’ 
কারণ ঈশ্বলরর রাজ্য বতা বতামালের মালেই আলি।” 

ক্কন্তু অনুগামীলের উলদেলশ্য ক্তক্ন বেলেন, “সমে আসলব, রখন মানবপুলত্র রাজলত্বর 
সমলের একটা ক্েন বতামরা বেখলত োইলব, ক্কন্তু বতামরা তা বেখলত পালব না। বোলকরা 
বতামালের বেলব, ‘বেখ, তা ওখালন!’ বা ‘বেখ তা এখালন!’ তালের কথা শুলন বরও না, 
বা তালের বপিলন বেৌক্ডও না। 

 “কারণ ক্বদু্যৎ েমকালে আকালশর এক প্রান্ত বথলক অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বরমন আলো 
হলে রাে, মানবপুলত্র ক্েলন ক্তক্ন বসইরকম হলবন। ক্কন্তু প্রথলম তাঁলক অলনক দুঃখলভাগ 
করলত হলব, তািাডা এই রুলগর বোলকরা তাঁলক অগ্রাহ্য করলব। 

 “বনালহর সমলে বরমন হলেক্িে, মানবপুলত্র সমলেও বতমক্ন হলব। বর পর্যন্ত না বনাহ 
জাহালজ উঠলেন আর বন্যা এলস বোকলের ধ্ংস করে, বসই সমে পর্যন্ত বোলকরা 
খাওো োওো করক্িে, ক্বলে করক্িে ও ক্বলে ক্েক্ছিে। 
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 “বোলটর সমলেও বসই একই রকম হলেক্িে। তারা খাওো-োওো করক্িে, বকনা-
ববো, োষ-বাস, গৃহ ক্নম্যাণ সবই করত। ক্কন্তু বোট বর ক্েন সলোম বথলক ববক্রলে এলেন, 
তারপলরই আকাশ বথলক আগুন ও গন্ধক বক্ষ্যত হলে বসখানকার সব বোকলক ধ্ংস 
কলর ক্েে। বর ক্েন মানবপুত্ প্রকাক্শত হলবন, বসক্েন এই রকমই হলব। 

 “বসই ক্েন বকউ রক্ে িালের উপর থালক, আর তার ক্জক্নস পত্ রক্ে ঘলরর মল্্য 
থালক, তলব বস তা বনবার জন্য বরন নীলে না নালম। বতমক্ন রক্ে বকউ বক্ষলতর কালজ 
থালক, তলব বস বকান ক্কিু ক্নলত ক্ফলর না আসুক। বোলটর স্তীর কথা বরন মলন থালক। 

 “বর তার জীবন ক্নরাপে রাখলত োে, বস তা বখাোলব; আর বর তার জীবন হারাে, বসই 
তা বাঁক্েলে রাখলব। আক্ম বতামালের বেক্ি, বসই রালত্ একই ক্বিানাে দুজন শুলে থাকলব, 
তালের মল্্য একজনলক তুলে বনওো হলব আর অন্যজন পলড থাকলব। দুজন স্তীলোক 
একসলগে রাঁতালত শস্য ক্পষলব, একজনলক তুলে বনওো হলব আর অন্য জন পলড থাকলব।” 

তখন অনুগামীরা তাঁলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “প্রভু, বকাথাে এমন হলব?” 
রীশু তালের বেলেন, “বরখালন শব, বসখালনই শকুন এলস জলডা হলব।”185

4.68 একটি শব্বার দৃষ্টান্
ক্নরাশ না হলে তালের বর সব সমে প্রাথ্যনা করা উক্েত, তা ববাোলত ক্গলে রীশু তালের 
এই দৃষ্টান্তটি ক্েলেন, ক্তক্ন বেলেন, “বকান এক শহলর একজন ক্বোরক ক্িলেন। ক্তক্ন 
ঈশ্বরলক ভে করলতন না, আবার মানুষলকও গ্রাহ্য করলতন না। বসই শহলর একজন 
ক্ব্বা ক্িে। বস বার বার বসই ক্বোরলকর কালি এলস বেত, ‘আপনালক বেখলত হলব 
বরন আমার প্রক্তপলক্ষর ক্বরুলদ্ধ আক্ম ন্যাে ক্বোর পাই!’ ক্কিু ক্েন ্লর বসই ক্বোরক 
তার বকান কথাই শুনলত োইলেন না। ক্কন্তু এক সমে ক্তক্ন মলন মলন বেলেন, ‘রক্েও 
আক্ম ঈশ্বরলক ভে কক্র না আর মানুষলক মাক্ন না, তবু এই ক্ব্বা রখন আমাে এত 
ক্বরতি করলি তখন আক্ম বেখব বস বরন ন্যাে ক্বোর পাে, তাহলে বস আর বার বার এলস 
আমালক জ্াোতন করলব না।’” 
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এরপর প্রভু বেলেন, “েক্ষ্য কর! ঐ অ্াক্ম্যক ক্বোরকত্য া ক্ক বেে। তাহলে ঈশ্বর ক্ক 
তাঁর মলনানীত বোলকরা, রারা ক্েন-রাত তাঁলক ডাকলি, তারা বরন ন্যাে ক্বোর পাে তা 
বেখলবন না? ক্তক্ন ক্ক তালের সাহার্য করলত অরথা বেরী করলবন? আক্ম বতামালের 
বেক্ি, ক্তক্ন তালের পলক্ষ ন্যাে ক্বোর করলবনই আর তা তাডাতাক্ডই করলবন। রাইলহাক্, 
মানবপুত্ রখন আসলবন, তখন ক্ক ক্তক্ন এই পৃক্থবীলত ক্বশ্বাস বেখলত পালবন?”186

4.69  একটি িরীিী ও একটি কর আদায়কারীর দৃষ্টান্
রাঁরা ক্নলজলের ্াক্ম্যক মলন করত আর অন্যলক তুছি করত, তালের উলদেলশ্য ক্তক্ন এই 
দৃষ্টান্তটি ক্েলেন,  “দুজন বোক মক্ন্লর প্রাথ্যনা করার জন্য বগে; তালের মল্্য একজন 
ফরীশী আর অন্য জন কর-আোেকারী। ফরীশী োঁক্ডলে ক্নলজর সম্বলন্ধ এইভালব প্রাথ্যনা 
করলত োগে, ‘বর ঈশ্বর, আক্ম বতামাে ্ ন্যবাে ক্েক্ছি বর আক্ম অন্য সব বোকলের মলতা 
নই; েসু্য, প্রতারক, ব্যক্ভোরী অথবা এই কর-আোেকারীর মলতা নই। আক্ম সপ্তালহ দুক্েন 
উলপাস কক্র, আর আমার আলের েশ ভালগর একভাগ োন কক্র।’ 

 “ক্কন্তু বসই কর-আোেকারী োঁক্ডলে স্বলগ্যর ক্েলক মুখ তুলে তাকালতও সাহস করে 
না, বরং বস বুক োপডালত োপডালত বেে, ‘বহ ঈশ্বর, আক্ম পাপী! আমার প্রক্ত েো 
কর!’ আক্ম বতামালের বেক্ি, এই কর-আোেকারী ্াক্ম্যক প্রক্তপন্ন হলে বাক্ড েলে বগে 
ক্কন্তু ঐ ফরীশী নে। বর বকউ ক্নলজলক বড কলর তালক বিাট করা হলব; আর বর ক্নলজলক 
বিাট কলর তালক বড করা হলব।”187

4.70 শববাি-শবকছেদ শবষকয় যীশুর শিক্া
বসই সমে কলেকজন ফরীশী এলস পরীক্ষা করবার জন্য তাঁলক ক্জলজ্ঞস করে, “বকান 
বোলকর পলক্ষ তার খুশী মলতা বর বকান কারলণ স্তীলক ত্যাগ করা ক্ক ক্বক্্-সম্ত?” 

রীশু বেলেন, “বতামরা ক্ক শালস্ত পডক্ন, বর শুরুলতই ঈশ্বর তালের ‘পুরুষ ও নারী 
কলর সৃক্ষ্ট কলরক্িলেন?’ এরপর ঈশ্বর বলেক্িলেন, ‘এজন্য মানুষ বাবা-মালক বিলড স্তীর 
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সলগে রুতি হলব, আর বসই দুজন এক বেহ হলব।’ তাই তারা আর দুজন নে ক্কন্তু একজন। 
তাই ঈশ্বর রালের রুতি কলরলিন, মানুষ তালের পৃথক না করুক।” 

তখন ফরীশীরা তাঁলক বেলেন, “তলব বমাক্শর ক্ব্ালন শু্ুমাত্ ক্ববাহ ক্বলছিে পত্ ক্েলে 
স্তীলক ত্যাগ করার ক্বষলে বেখা আলি বকন?” 

তখন রীশু তালের বেলেন, “বতামালের অন্তলরর কলঠারতার জন্যই বমাক্শ বসই ক্ব্ান 
ক্েলেক্িলেন, শুরুলত ক্কন্তু এরকম ক্িে না।”188

তারা বাক্ডলত এলে ক্শলষ্যরা তাঁলক বসই ক্বষে ক্জজ্ঞাসা করলেন। রীশু তালের বেলেন, 
“বকউ রক্ে ক্নলজর স্তীলক ত্যাগ কলর অন্য কাউলক ক্বলে কলর তলব বস তার ক্বরুলদ্ধ 
ব্যক্ভোর কলর। রক্ে বসই স্তীলোকটি ক্নলজর স্বামীলক ত্যাগ কলর আর একজনলক ক্বলে 
কলর বসও ব্যক্ভোর কলর।”189

তখন তাঁর ক্শষ্যরা তাঁলক বেলেন, “স্বামী-স্তীর মল্্য পক্রক্স্থক্ত রখন এমনই হে, তখন 
ক্বলে না করাই ভাে।” 

রীশু তাঁলের বেলেন, “সবাই এই ক্শক্ষা গ্রহণ করলত পালর না, বকবে রালের বসই 
ক্ষমতা বেওো হলেলি, তারাই তা বমলন ক্নলত পালর। ক্কিু বোক নপুংসক হলেই মাতৃ 
গভ্য  বথলক ভূক্মষ্ঠ হে, রারা ক্বলে কলরই না। আর ক্কিু বোকলক মানুলষ বখাজা কলর বেে, 
বসজন্য তারা ক্বলে কলর না। আবার এমন ক্কিু বোক আলি, রারা স্বগ্যরালজ্যর জন্য ক্বলে 
করলত োে না। বর বকউ এ ক্শক্ষা গ্রহণ করলত পালর, বস গ্রহণ করুক।”190

4.71 যীশুর দ্ারা যিাট যিকলকমকয়কদর স্বারত
পলর বোকরা বিাট বিাট বিলেলমলেলের তাঁর কালি ক্নলে এে, বরন ক্তক্ন তালের স্পশ্য 
কলরন: ক্কন্তু ক্শষ্যরা তালের ্মক ক্েলেন। রীশু তা বেলখ কু্রদ্ধ হলেন এবং তালের 
বেলেন, “বিাট বিাট বিলেলমলেলের আমার কালি আসলত োও। তালের বারণ কলরা 
না, কারণ এলের মত বোকলের জন্যই বতা ঈশ্বলরর রাজ্য। আক্ম বতামালের সক্ত্য 
বেক্ি, বকউ রক্ে বিাট বিলেলমলেলের মন ক্নলে ঈশ্বলরর রাজ্য গ্রহণ না কলর, তলব বস 
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বকানমলতই বসখালন প্রলবশ করলত পারলব না।” এরপর ক্তক্ন তালের বকালে ক্নলেন এবং 
তালের ওপর হাত বরলখ আশীব্যাে করলেন।191

4.72 একটি ্নী যলাক যীশুর অনুরামী িকত অস্বীকার ককরন 
পলর ক্তক্ন ববক্রলে রাস্তা ক্েলে রালছিন, এমন সমে একজন বোক বেৌলড এলস, তাঁর সামলন 
হাঁটু বগলড ক্জলজ্ঞস করলেন, “বহ সৎগুরু, অনন্ত জীবন োলভর জন্য আক্ম ক্ক করব?” 

তখন রীশু তালক বেলেন, “তুক্ম বকন আমালক সৎ বেি? ঈশ্বর িাডা আর বকউই 
সৎ নে। তুক্ম বতা ঈশ্বলরর সব আলেশ জালনা, ‘নরহত্যা বকালরা না, ব্যক্ভোর বকালরা না, 
েুক্র বকালরা না, বাবা-মালক সম্ান বকালরা।’” 

বোকটি তাঁলক বেে, “বহ গুরু, বিাটলবো বথলক এগুলো আক্ম পােন কলর আসক্ি।” 
রীশু বোকটির ক্েলক সলনেলহ তাকালেন এবং বেলেন, “একটা ক্বষলে বতামার ত্রুটি 

আলি। রাও বতামার রা ক্কিু আলি ক্বক্ক্র কর; আর বসই অথ্য গরীবলের মল্্য ক্বক্েলে োও, 
তালত তুক্ম স্বলগ্য ্ন পালব। তারপর এলস আমালক অনুসরণ কর।” 

এই কথাে বস মম্যাহত ও দুঃক্খত হে এবং ম্ান মুলখ েলে বগে, কারণ তার অলনক 
সম্পক্তি ক্িে। 

তখন রীশু োরক্েলক তাক্কলে ক্শষ্যলের বেলেন, “রালের ্ন আলি তালের পলক্ষ 
ঈশ্বলরর রালজ্য প্রলবশ করা খুবই দুষ্র!” 

ক্শষ্যরা তাঁর কথা শুলন অবাক হলেন। রীশু আবার তাঁলের বেলেন, “বশান, ঈশ্বলরর 
রালজ্য রাওো সক্ত্যই কষ্টকর। একজন ্নী বোলকর ঈশ্বলরর রালজ্য প্রলবশ করার বেলে 
বরং সূলের ক্িদ্ ক্েলে উলটর রাওো সহজ।” 

তখন তারা আরও আশ্চর্য হলে ক্নলজলের মল্্য বোবক্ে করলেন, “তলব কারা উদ্ধার 
বপলত পালর?” 

তখন রীশু তালের ক্েলক তাক্কলে বেলেন, “এটা মানুলষর পলক্ষ অসভেব; ক্কন্তু 
ঈশ্বলরর পলক্ষ নে, কারণ সমস্ত ক্কিুই ঈশ্বলরর পলক্ষ সভেব।” 
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তখন ক্পতর তাঁলক বেলত োগলেন, “বেখুন! আমরা সবক্কিু ত্যাগ কলর আপনার 
অনুসারী হলেক্ি।” 

রীশু বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি বর বকউ আমার জন্য বা আমার সুসমাোর 
প্রোলরর জন্য বাক্ডঘর, ভাইলবান, মা-বাবা, বিলেলমলে জক্মজমা বিলড এলসলি, তার 
বেলে বস এই জগলত তার শতগুণ ক্ফলর পালব। তালক তাডনা বভাগ করলত হলেও এই 
জগলত শতগুণ বাক্ডঘর, ভাইলবান, মা, বিলেলমলে এবং জক্মজমা পালব, আর পরবতশী 
রুলগ পালব অনন্ত জীবন। ক্কন্তু আজ রারা প্রথম, এমন অলনক বোক বশলষ পডলব এবং 
রাঁরা আজ বশলষর তালের মল্্য অলনলক প্রথম হলব।”192

4.73 দ্াক্া যক্কতর মজুরকদর দৃষ্টান্
 “স্বগ্যরাজ্য এমন একজন জক্মোলরর মলতা, ক্রক্ন তাঁর দ্াক্ষা বক্ষলত কাজ করার জন্য 
বভারলবোই মজুর আনলত ববক্রলে পডলেন। ক্তক্ন মজুরলের ক্েলন একটি বরৌপ্যমুদ্া 
মজুরী বেলবন বলে ঠিক কলর, তালের তাঁর দ্াক্ষা বক্ষলত পাঠিলে ক্েলেন। 

 “প্রাে নটার সমে ক্তক্ন বাক্ডর বাইলর বগলেন আর বেখলেন, ক্কিু বোক বাজালর 
তখনও ক্কিু না কলর োঁক্ডলে আলি। ক্তক্ন তালের বেলেন, ‘বতামরাও আমার দ্াক্ষা 
বক্ষলত কাজ করলত রাও, আক্ম বতামালের ন্যাে মজুরী বেব।’ তখন তারাও দ্াক্ষা বক্ষলত 
কাজ করলত বগে। 

“বসই ব্যক্তি আবার প্রাে ববো বালরাটা ও ক্তনটার সমে বাক্ডর বাইলর ক্গলে ঐ একই 
রকম ভালব মজুরলের কালজ পাঠালেন। প্রাে পাঁেটার সমে ক্তক্ন আবার বাইলর বগলেন 
ও আলরা ক্কিু বোকলক োঁক্ডলে থাকলত বেলখ তালের বেলেন, ‘বতামরা সারাক্েন বকান 
কাজ না কলর এখালন োঁক্ডলে আি বকন?’ 

 “তারা তাঁলক বেে, ‘বকউ আমালের কালজ বনে ক্ন।’ 
“তখন বক্ষলতর মাক্েক তালের বেলেন, ‘বতামরাও ক্গলে আমার বক্ষলত কালজ োলগা।’ 
 “ক্েলনর বশলষ বক্ষলতর মাক্েক তাঁর নালেবলক বডলক বেলেন, ‘মজুরলের সকেলক 
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ডাক ও তালের মজুরী ক্মটিলে োও; বশলষর জন বথলক শুরু কলর প্রথম জন পর্যন্ত 
সকেলক োও।’ 

 “ক্বলকে পাঁেটাে বর মজুররা কালজ বেলগক্িে, তারা এলস প্রলত্যলক একটা রূলপার 
টাকা ক্নলে বগে। প্রথলম রালের কালজ োগালনা হলেক্িে, তারা ববশী পালব বলে আশা 
কলরক্িে, ক্কন্তু তারাও প্রলত্যলক একটা কলর রূলপার টাকা বপে। তারা তা ক্নে বলট ক্কন্তু 
বক্ষলতর মাক্েলকর ক্বরুলদ্ধ অক্ভলরাগ কলর বেে, ‘রারা বশলষ কালজ বেলগক্িে তারা 
মাত্ একঘন্া কাজ কলরলি, আর আপক্ন তালের ও আমালের সমান মজুরী ক্েলেন; অথে 
আমরা কডা বরালে সারা ক্েন ্লর কাজ করোম।’ 

 “এর উতিলর ক্তক্ন তালের একজনলক বেলেন, ‘বনু্ধ, আক্ম বতা বতামার সলগে বকান 
অন্যাে ব্যবহার কক্রক্ন। তুক্ম ক্ক এক টাকা মজুরীলত কাজ করলত রাজী হও ক্ন? বতামার 
রা পাওনা তা ক্নলে বাক্ড রাও। আমার ইছিা, আক্ম বতামালক রা ক্েলেক্ি, এই বশলষর 
জনলকও তাই বেব। রা আমার ক্নলজর, তা আমার খুশীমলতা ব্যবহার করার অক্্কার ক্ক 
আমার বনই? আক্ম েোেু, এই জন্য ক্ক বতামার ঈষ্যা হলছি?’ 

 “ঠিক এই রকম রারা বশলষর তারা প্রথম হলব, আর রারা প্রথম, তারা বশলষ পলড 
রালব।” 193

4.74 শনজ ম্তু্য ও পুনরুত্ান সম্বকধে পুনরায় যীশুর কথন 
রীশু তাঁর বালরাজন বপ্রক্রতলক একপালশ বডলক ক্নলে ক্গলে বেলেন, “বশান! আমরা 
বজরুশালেলম রাক্ছি; আর ভাববােীরা মানবপুলত্র ক্বষলে রা ক্কিু ক্েলখ বগলিন, বস 
সবই পূণ্য হলব। হ্যাঁ, অইহুেীলের হালত তাঁলক তুলে বেওো হলব, তারা তাঁলক উপহাস 
করলব, গাোগাক্ে বেলব, তাঁর গালে থুতু বিটালব। তারা তাঁলক কশাঘাত করলব ও বশষ 
পর্যন্ত হত্যাই করলব; আর তৃতীে ক্েলন মৃতু্যর ম্্য বথলক ক্তক্ন পুনরুক্ত্ত হলবন।” ক্তক্ন ক্ক 
বেলত োইলিন, বপ্রক্রলতরা ক্কন্তু তার ক্কিুই বুেলত পারলেন না। ক্তক্ন বর ক্ক বেলিন তা 
তাঁরা বুেলত পারলেন না, কারণ এসব কথার অথ্য তালের কালি বগাপন রাখা হলেক্িে।194
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4.75 একটি মাকয়র একটি শবকিষ অনুগ্রি প্রাথতিনা 
পলর ক্সবক্েলের বিলেলের মা তার দুই বিলেলক ক্নলে রীশুর কালি এলস তাঁলক প্রণাম 
কলর বেলেন, আমার জন্য ক্কিু করুন। 

রীশু তালক বেলেন, “তুক্ম ক্ক োও?” 
ক্তক্ন বেলেন, “আপক্ন আমাে এই প্রক্তশ্রুক্ত ক্েন বরন আপনার রালজ্য আমার এই 

দুই বিলে একজন আপনার ডানপালশ আর একজন বাঁ পালশ বসলত পাে।” 
এর উতিলর রীশু বেলেন, “বতামরা ক্ক োইি তা বতামরা জান না। আক্ম বর দুঃলখর 

বপোোে পান করলত রাক্ছি তালত ক্ক বতামরা পান করলত পার?” 
বিলেরা তাঁলক বেে, “হ্যাঁ, পাক্র!” 
ক্তক্ন তালের বেলেন, “বাস্তক্বক, বতামরা আমার বপোোে পান করলব; ক্কন্তু আমার 

ডানক্েলক বা বাঁক্েলক বসলত বেবার অক্্কার আমার বনই। আমার ক্পতা রালের জন্য তা 
ঠিক কলর বরলখলিন, তারাই তা পালব।” 

বাক্ক েশজন ক্শষ্য এই কথা শুলন ঐ দুই ভাইলের ওপর বরলগ বগলেন। তখন 
রীশু তাঁলের ক্নলজর কালি বডলক বেলেন, “বতামরা একথা জান বর, অইহুেীলের 
শাসনকত্য ারাই তালের প্রভু, আর তালের মল্্য রারা প্র্ান তারা তালের ওপর হুকুম 
োোে। ক্কন্তু বতামালের মল্্য বসরকম হওো উক্েত নে। বতামালের মল্্য বর বড হলত 
োে, তালক বতামালের বসবক হলত হলব। আর বতামালের মল্্য বর বরেষ্ঠ স্থান োভ করলত 
োে, বস বরন বতামালের োস হে। মলন বরলখা, বতামালের মানবপুলত্র মলতা হলত হলব, 
ক্রক্ন বসবা বপলত নে বরং বসবা করলত এলসলিন, আর অলনক বোলকর মুক্তির মূে্য 
ক্হসালব ক্নলজর প্রাণ উৎসগ্য করলত এলসলিন।”195

4.76 বরশতময় নাকম এক অধেকক যীশুর আকরার্যকরণ 
তারপর তাঁরা ক্ররীলহালত এলেন। ক্তক্ন রখন ক্নলজর ক্শষ্যলের এবং বহুলোলকর সালথ 
ক্ররীলহা বিলড রাক্ছিলেন, বসই সমে পলথর ্ ালর বরতীমে (অথ্য “তীমলের বিলে”)নালম 
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এক অন্ধ ক্ভখারী বলসক্িে। বস রখন শুনলত বপে বর উক্ন নাসরতীে রীশু, তখন বেঁক্েলে 
বেলত োগে, “বহ রীশু, োেূলের পুত্, আমার প্রক্ত েো করুন।” 

তখন বহুলোক েুপ-েুপ বলে তালক ্ মক ক্েে। ক্কন্তু বস আরও বজালর বেঁক্েলে বেলত 
োগে, “বহ োেূলের পুত্, আমার প্রক্ত েো করুন!” 

তখন রীশু বসখালন োঁক্ডলে পলড বেলেন, “তালক ডালকা।” 
তারা বসই অন্ধ বোকটিলক ডাকে এবং বেে, “ওলহ সাহস কর, ওঠ, উক্ন বতামালক 

ডাকলিন।” তখন বস ক্নলজর পালের োের বফলে ক্েলে োফ ক্েলে উলঠ রীশুর কালি এে। 
রীশু তালক বেলেন, “তুক্ম ক্ক োও, আক্ম বতামার জন্য ক্ক করব?” 
অন্ধ বোকটি তালক বেে, “বহ গুরু, আক্ম বরন বেখলত পাই।” 
তখন রীশু তালক বেলেন, “রাও, বতামার ক্বশ্বাসই বতামাে সুস্থ করে।” সলগে সলগে বস 

দৃক্ষ্টশক্তি ক্ফলর বপে এবং রাস্তা ক্েলে রীশুর বপিন বপিন েেলত োগে।196

4.77 কর আদায়কারী সককেয় 
রীশু ক্ররীলহা শহলরর ম্্য ক্েলে রাক্ছিলেন। বসখালন সলক্ে নালম একজন বোক ক্িে। 
বস ক্িে একজন উচ্-পেস্থ কর আোেকারী ও খুব ্নী ব্যক্তি। বক রীশু তা বেখার জন্য 
সলক্ে খুবই বেষ্টা করক্িে, ক্কন্তু ববঁলট হওোলত ভীলডর জন্য রীশুলক বেখলত পাক্ছিে 
না। তাই সবার আলগ িুলট ক্গলে বর পথ ্লর রীশু আসক্িলেন, বসই পলথর পালশ একটা 
সুকলমার গালি উঠে রালত বসখান বথলক রীশুলক বেখলত পাে। 

রীশু বসখালন এলস ওপর ক্েলক তাক্কলে বেলেন, “সলক্ে তাডাতাক্ড বনলম এস, 
কারণ আজ আমাে বতামার ঘলর থাকলত হলব।” 

সলক্ে তাডাতাক্ড বনলম এলস মহানলন্ রীশুলক তার বাক্ডলত ক্নলে ক্গলে অভ্যথ্যনা 
জানাে। বসখালন রারা ক্িে, এই বেলখ তারা সকলে অনুলরালগর সুলর বেে, “উক্ন 
একজন পাপীর ঘলর অক্তক্থ হলে বগলেন।” 

ক্কন্তু সলক্ে উলঠ োঁক্ডলে প্রভুলক বেে, “প্রভু বেখুন, আক্ম আমার সম্পলের 
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অল্্যক গরীবলের মল্্য ক্বক্েলে বেব, আর রক্ে কাউলক ঠক্কলে থাক্ক তলব তার েতুগু্যণ 
ক্ফক্রলে বেব।” 

রীশু তালক বেলেন, “আজ এই বাক্ডলত পক্রত্াণ এলসলি, বরলহতু এই মানুষটি 
অরিাহালমর পুত্। কারণ রা হাক্রলে ক্গলেক্িে তা খঁুলজ বার করলত ও উদ্ধার করলতই 
মানবপুত্ এ জগলত এলসলিন।” রীশু ক্ররীলহা শহলরর ম্্য ক্েলে রাক্ছিলেন। বসখালন সলক্ে 
নালম একজন বোক ক্িে। বস ক্িে একজন উচ্-পেস্থ কর আোেকারী ও খুব ্নী ব্যক্তি। 
বক রীশু তা বেখার জন্য সলক্ে খুবই বেষ্টা করক্িে, ক্কন্তু ববঁলট হওোলত ভীলডর জন্য 
রীশুলক বেখলত পাক্ছিে না। তাই সবার আলগ িুলট ক্গলে বর পথ ্লর রীশু আসক্িলেন, 
বসই পলথর পালশ একটা সুকলমার গালি উঠে রালত বসখান বথলক রীশুলক বেখলত পাে। 

রীশু বসখালন এলস ওপর ক্েলক তাক্কলে বেলেন, “সলক্ে তাডাতাক্ড বনলম এস, 
কারণ আজ আমাে বতামার ঘলর থাকলত হলব।” 

সলক্ে তাডাতাক্ড বনলম এলস মহানলন্ রীশুলক তার বাক্ডলত ক্নলে ক্গলে অভ্যথ্যনা 
জানাে। বসখালন রারা ক্িে, এই বেলখ তারা সকলে অনুলরালগর সুলর বেে, “উক্ন 
একজন পাপীর ঘলর অক্তক্থ হলে বগলেন।” 

ক্কন্তু সলক্ে উলঠ োঁক্ডলে প্রভুলক বেে, “প্রভু বেখুন, আক্ম আমার সম্পলের 
অল্্যক গরীবলের মল্্য ক্বক্েলে বেব, আর রক্ে কাউলক ঠক্কলে থাক্ক তলব তার েতুগু্যণ 
ক্ফক্রলে বেব।” 

রীশু তালক বেলেন, “আজ এই বাক্ডলত পক্রত্াণ এলসলি, বরলহতু এই মানুষটি 
অরিাহালমর পুত্। কারণ রা হাক্রলে ক্গলেক্িে তা খঁুলজ বার করলত ও উদ্ধার করলতই 
মানবপুত্ এ জগলত এলসলিন।”197

4.78 দিটি ভ্কত্যর দৃষ্টান্ 
রীশু বজরুশালেলমর কািাকাক্ি এক্গলে বগলে বোকলের ্ারণা হে বর তখনই বুক্ে 

ঈশ্বলরর রাজ্য এলস পডে। তাই ক্তক্ন তালের কালি এই দৃষ্টান্তটি ক্েলেন। রীশু বেলেন, 
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“একজন সম্ভান্ত বংলশর বোক রাজ পে ক্নলে ক্ফলর আসার জন্য দূর বেলশ রাত্া করলেন। 
রাবার আলগ ক্তক্ন তাঁর েশজন কম্যোরীলক বডলক প্রলত্যলকর হালত একটি কলর বমাট 
েশটি বমাহর ক্েলে বেলেন, ‘আক্ম ক্ফলর না আসা পর্যন্ত এই ক্েলে ব্যবসা কলরা।’ ক্কন্তু 
তাঁর প্রজারা তালক ঘৃণা করত; আর ক্তক্ন েলে রাওরার সলগে সলগে স্থানীে বোলকরা 
একজন প্রক্তক্নক্্র মা্্যলম বলে পাঠাে, ‘আমরা োই না বর এই বোক আমালের রাজা 
বহাক্!’ 

 “ক্কন্তু বসই ব্যক্তি রাজপে ক্নলে বাক্ড ক্ফলর এলেন; আর বর কম্যোরীলের ক্তক্ন টাকা 
ক্েলেক্িলেন তালের সকেলক বডলক পাঠালেন। ক্তক্ন বেখলত োইলেন বর তারা বক কত 
োভ কলরলি। প্রথম জন এলস বেে, ‘প্রভু, আপনার এক বমাহর খাটিলে েশ বমাহর োভ 
হলেলি।’ তখন মক্নব তালক বেলেন, ‘খুব ভাে কলরি, তুক্ম খুব ভাে কম্যোরী। তুক্ম 
অল্প ক্বষলে ক্বশ্বস্ত ক্িলে তাই বতামালক েশটি শহলরর শাসক ক্হলসলব ক্নলোগ করা হলব।’ 

 “এরপর ক্দ্বতীে জন এলস বেে, ‘প্রভু আপনার এক বমাহর খাটিলে পাঁে বমাহর োভ 
হলেলি।’ ক্তক্ন তালক বেলেন, ‘বতামালক পাঁেটি শহলরর শাসনভার বেওো হলব।’ 

 “এরপর আর একজন এলস বেে, ‘প্রভু, এই ক্নন আপনার বমাহর, এটা আক্ম রুমালে 
ববঁল্ আোো কলর বরলখ ক্েলেক্িোম। আপনার ক্বষলে আমার খুব ভে ক্িে, কারণ 
আপক্ন খুব কঠিন বোক। আপক্ন রা জমা কলরন ক্ন তাই ক্নলে থালকন, আর রা ববালনন 
না তার ফসে কালটন।’ 

 “তখন তার প্রভু তালক বেলেন, ‘বতামার কথা অনুসালরই আক্ম বতামার ক্বোর 
করব, তুক্ম একজন দুষ্ট কম্যোরী। তুক্ম জানলত আক্ম একজন কঠিন বোক, আক্ম রা জমা 
কক্র না তাই বপলত োই, রা বুক্ন না তাই কাটি। তলব তুক্ম আমার টাকা বকন মহাজনলের 
কালি জমা রাখক্ন? তাহলে বতা আক্ম টাকার সুেটাও অন্তত বপতাম।’ আর রারা বসখালন 
োঁক্ডলে ক্িে ক্তক্ন তালের বেলেন, ‘এর কাি বথলক ঐ বমাহর ক্নলে নাও আর রার েশ 
বমাহর আলি তালক ওটা োও।’ 

 “তখন তারা তালক বেে, ‘প্রভু, ওর বতা েশটা বমাহর আলি!’ 
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 “প্রভু বেলেন, ‘আক্ম বতামালের বেক্ি, রার আলি তালক আলরা বেওো হলব আর 
রার বনই, তার বরটুকু আলি তাও বকলড বনওো হলব। ক্কন্তু রারা আমার শত্রু, রারা োে 
ক্ন বর আক্ম তালের ওপর রাজত্ব কক্র, তালের এখালন ক্নলে এলস আমার সামলনই বমলর 
বফে।’” 

এইসব কথা বোর পর রীশু বজরুশালেলমর ক্েলক এক্গলে েেলেন।198

4.79 প্র্ান যাজককদর লাসারকক িত্যার চ্ান্ 
ইহুেীলের ক্নস্তারপব্য এক্গলে আসক্িে, আর অলনক বোক ক্নলজলের শুক্ে করবার জন্য 
ক্নস্তারপলব্যর আলগই বেশ বথলক বজরুশালেলম বগে। তারা বসখালন রীশুর বখাঁজ করলত 
োগে। তারা মক্ন্র েত্বলর োঁক্ডলে পরস্পর বোবক্ে করলত োগে, “বতামরা ক্ক মলন 
কর? ক্তক্ন ক্ক এই পলব্য আসলবন?” প্র্ান রাজকরা ও ফরীশীরা এই আলেশ ক্েে বর, 
রীশু বকাথাে আলিন তা রক্ে বকউ জালন তলব তালের বরন জানালনা হে রালত তারা 
তাঁলক বগ্রপ্তার করলত পালর। 

ক্নস্তারপলব্যর িক্েন আলগ রীশু তবথক্নোলত বগলেন বরখালন োসার বাস করলতন। এই 
মৃত োসারলক রীশু বাঁক্েলেক্িলেন। 

বহু ইহুেী জানলত পারে বর রীশু তবথক্নোলত আলিন। তারা বসখালন বর বকবে 
রীশুর জন্য বগে তাই নে, বর োসারলক রীশু মৃতু্য বথলক জীক্বত কলর তুলেলিন তালক 
বেখবার জন্যও তারা বসখালন বগে। তাই প্র্ান রাজকরা োসারলক হত্যা করার েক্রান্ত 
করলত োগলেন। কারণ তারই জন্য বহু ইহুেী তালের বিলড রীশুর ওপর ক্বশ্বাস করলত 
োগে।199 
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5.1 যীশুর যজরুিাকলকম প্রকবি 
বর ক্বপুে জনতা ক্নস্তারপলব্যর জন্য এলসক্িে, পলরর ক্েন তারা শুনে বর রীশু বজরুশালেলম 
আসলিন। তখন তারা বখজুর পাতা ক্নলে তাঁলক স্বাগত জানালত ববক্রলে পডে।200

ক্তক্ন তজতুন পব্যলতর কালি তবৎফগী ও তবথক্নো গ্রালমর কািাকাক্ি এলে তাঁর দুজন 
ক্শষ্যলক বেলেন, “বতামরা ঐ গ্রালম রাও। ঐ গ্রালম বঢাকার মুলখই একটা বাচ্া গা্া 
বাঁ্া আলি বেখলব, বসটার ওপর এর আলগ বকউ কখনও বলসক্ন, বসটা খুলে এখালন 
ক্নলে এস। বকউ রক্ে বতামালের ক্জলজ্ঞস কলর, বতামরা ওটা খুেি বকন? বতামরা বলো, 

‘এটালক প্রভুর েরকার আলি।’” 
রাঁলের পাঠালনা হলেক্িে তাঁরা ক্গলে রীশুর কথা মলতাই সব ক্কিু বেখলত বপলেন। 

তাঁরা রখন বসই বাচ্া গা্াটা খুেক্িলেন তখন তার মাক্েক এলস তাঁলের ক্জলজ্ঞস করে, 
“আপনারা এটা খুেলিন বকন?” 

তাঁরা বেলেন, “এটালক প্রভুর েরকার আলি।” এরপর তাঁরা গা্াটালক রীশুর কালি 
ক্নলে এলস তার ওপর তাঁলের োের ক্বক্িলে ক্েলেন, আর তার ক্পলঠ রীশুলক বসালেন। 
ক্তক্ন রখন রাক্ছিলেন, জ201 তখন অলনলক তালের জামাকাপড রাস্তাে বপলত ক্েে আর 
অলন্যরা মাঠ বথলক পাতা েরা গালির ডােপাো বকলট এলন রাস্তার উপলর িক্ডলে ক্েে। 
আর বর সমস্ত বোক আলগ এবং বপিলন রাক্ছিে তারা বেঁক্েলে বেলত োগে, 

“‘বহাশান্না!’ 
‘্ন্য ক্তক্ন, ক্রক্ন প্রভুর নালম আসলিন!’ 
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“আমালের ক্পতৃপুরুষ োেূলের বর রাজ্য আসলি, তা ্ন্য! লহাশান্না! 
স্বলগ্য ঈশ্বলরর মক্হমা বহাক্।”202

এমনটি হে বরন এর দ্বারা ভাববােীর ভাববাণী পূণ্য হে:

“ক্সলোন নগরীলক বে, 
‘লেখ বতামার রাজা বতামার কালি আসলিন। 

ক্তক্ন নম্র, ক্তক্ন গা্ার ওপলর, 
একটি ভারবাহী গা্ার বাচ্ার ওপলর েলড আসলিন।’”203

এসলবর অথ্য তাঁর ক্শষ্যরা প্রথলম বুেলত পালরন ক্ন। ক্কন্তু রীশু রখন মক্হমাে উলতিাক্েত 
হলেন, তখন তাঁলের মলন পডে বর শালস্ত এগুক্েই তাঁর সম্পলক্য  বেখা হলেলি এবং 
বোলকরা এসব তাঁর জন্য কলরক্িে।204

বসই ভীলডর ম্্য বথলক কলেকজন ফরীশী রীশুলক বেে, “গুরু, আপনার 
অনুগামীলের ্মক ক্েন!” 

রীশু বেলেন, “আক্ম বতামালের বেক্ি, ওরা রক্ে েুপ কলর, তলব পাথরগুলো বেঁক্েলে 
উঠলব।” 

ক্তক্ন বজরুশালেলমর কািাকাক্ি এলস শহরটি বেলখ বেঁলে বফেলেন। ক্তক্ন বেলেন, 
“হাে! ক্কলস বতামার শাক্ন্ত হলব তা রক্ে তুক্ম আজ বুেলত পারলত! ক্কন্তু এখন তা বতামার 
দৃক্ষ্টর অলগােলর রইে। বসই ক্েন আসলি, রখন বতামার শত্রুরা বতামার োরপালশ ববষ্টনী 
গলড তুেলব। তারা বতামাে ক্ঘলর ্রলব আর োরপাশ বথলক বেলপ ্রলব। তারা বতামালক 
ও বতামার সন্তানলের ধ্ংস করলব। বতামার প্রােীলরর একটা পাথলরর ওপর আর একটা 
পাথর থাকলত বেলব না, কারণ বতামার তত্তাব্ালনর জন্য ঈশ্বর বর বতামার কালি এলেন, 
এ তুক্ম বুেলে না।”205
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ক্তক্ন বজরুশালেলম ঢুলক মক্ন্লর বগলেন। বসখালন োরক্েলকর সমস্ত ক্কিু েক্ষ্য 
করলেন; ক্কন্তু সলন্ধ্য হলে রাওোে বালরাজন বপ্রক্রতলক সলগে ক্নলে ক্তক্ন তবথক্নোলত 
ক্ফলর বগলেন।206

5.2 যীশু বলকলন েুমুর রাি মকর যাকব
পলরর ক্েন তবথক্নো বিলড আসার সমে তাঁর ক্খলে বপে। দূর বথলক ক্তক্ন একটি পাতাে 
ভরা ডুমুর গাি বেলখ তালত ক্কিু ফে পালবন বভলব তার কালি বগলেন, ক্কন্তু গািটির 
কালি বগলে পাতা িাডা আর ক্কিুই বেখলত বপলেন না; কারণ তখন ডুমুর ফলের মরশুম 
নে। তখন ক্তক্ন গািটিলক বেলেন, “এখন বথলক বতামার ফে আর বকউ বকান ক্েন খালব 
না!” এই কথা তাঁর ক্শলষ্যরা শুনলত বপলেন।207

5.3 যীশু কত্তি ক ব্যবসায়ীকদর মশদির যথকক বশিষ্করণ
পলর তাঁরা বজরুশালেলম বগলেন; আর মক্ন্লরর মল্্য ঢুলক রারা বকনা-লবো করক্িে বসইসব 
ব্যবসােীলের বাইলর বার কলর ক্েলেন। ক্তক্ন বপাদোরলের বটক্বে এবং রারা পােরা ক্বক্ক্র করক্িে 
তালের আসন উলল্ট ক্েলেন। ক্তক্ন মক্ন্লরর মল্্য ক্েলে কাউলক বকান ক্জক্নস ক্নলে বরলত 
ক্েলেন না। ক্তক্ন ক্শক্ষা ক্েলে তালের বেলেন, “এটা ক্ক বেখা বনই ‘আমার মক্ন্রলক সমগ্র 
জাক্তর উপাসনা গৃহ বো হলব?’ ক্কন্তু বতামরা এটালক ‘েসু্যলের আস্তানাে পক্রণত কলরি।’”208

এরপর মক্ন্র েত্বলরর মল্্য অলনক অন্ধ ও খঞ্জ রীশুর কালি এলে ক্তক্ন তালের সুস্থ 
করলেন। প্র্ান রাজকরা ও ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা বেখলেন বর, রীশু অলনক অলেৌক্কক কাজ 
করলিন, আর রখন বেখলেন মক্ন্র েত্বলরর মল্্য বিলেলমলেরা ক্েৎকার কলর বেলি, 

“প্রশংসা, োেূলের পুলত্র প্রশংসা বহাক্,” তখন তাঁরা বরলগ বগলেন। 
তাঁরা রীশুলক বেলেন, “ওরা রা বেলি, তা ক্ক তুক্ম শুনলত পাছি?” 
রীশু তালের জবাব ক্েলেন, “হ্যাঁ, পাক্ছি, বতামরা ক্ক শালস্ত পড ক্ন, ‘তুক্ম বিাট বিাট 

বিলেলমলে ও দুগ্ধলপাষ্য ক্শশুলেরই প্রশংসা করলত ক্শক্খলেি?’”209
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তখন বথলক প্রলত্যক ক্েন ক্তক্ন মক্ন্লর ক্শক্ষা ক্েলত থাকলেন। প্র্ান রাজকরা, 
ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা ও ইহুেী বনতারা তাঁলক হত্যা করার উপাে খঁুজলত োগে। ক্কন্তু তারা 
বকানভালবই বকান পথ খঁুলজ বপে না, কারণ সব বোকই খুব মন ক্েলে তাঁর কথাগুক্ে 
শুনত।210

বসই ক্েন সলন্ধ্য হলেই রীশু ও তাঁর ক্শষ্যরা মহানগরীর বাইলর বগলেন।211

5.4 শুককনা েুমুর রাি, শবশ্বাস এবং প্রাথতিনা 
পলরর ক্েন সকালে বরলত বরলত তাঁরা বেখলেন, বসই ডুমুর গািটি মূে বথলক শুক্কলে 
বগলি। ক্পতর আলগর ক্েলনর কথা মলন কলর তাঁলক বেলেন, “বহ গুরু, বেখুন, আপক্ন 
বর ডুমুর গািটিলক অক্ভশাপ ক্েলেক্িলেন বসটি শুক্কলে বগলি।” 

তখন রীশু বেলেন, “ঈশ্বলর ক্বশ্বাস রাখ! আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বকউ রক্ে ঐ 
পাহাডলক বলে, ‘উপলর রাও এবং সমুলদ্ ক্গলে পড,’ আর তার মলন বকান সলন্হ না 
থালক এবং বস রক্ে ক্বশ্বাস কলর বর বস রা বেলি তা হলব, তাহলে ঈশ্বর তার জন্য তাই 
করলবন। এইজন্য আক্ম বতামালের বক্ে, বতামরা রা ক্কিুর জন্য প্রাথ্যনা কর, রক্ে ক্বশ্বাস 
কর বর, বতামরা তা বপলেি, তাহলে বতামালের জন্য তা হলবই। আর বতামরা রখনই 
প্রাথ্যনা করলত োঁডাও, রক্ে কালরার ক্বরুলদ্ধ বতামালের বকান কথা থালক, তালক ক্ষমা কর, 
রালত বতামালের স্বলগ্যর ক্পতাও বতামালের সমস্ত পাপ ক্ষমা কলরন।”212

5.5 ্মমীয় যনতাকদর যীশুর কত্তি ত্বব্যঞ্জক অশ্কারকক অস্বীকার 
পলর তাঁরা বজরুশালেলম ক্ফলর এলেন। আর রখন ক্তক্ন মক্ন্লরর মল্্য ক্েলে হাঁটলিন, 
বসই সমে প্র্ান রাজকরা, ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা ও বেস্ ইহুেী বনতারা তাঁর কালি এলেন। 
তাঁরা তালক বেলেন, “বকান ক্ষমতাে তুক্ম এসব করি? এসব করলত বতামালক বকই 
বা এই ক্ষমতা ক্েলেলি?” 

রীশু তাঁলের বেলেন, “আক্ম বতামালের একটা প্রশ্ন করক্ি, রক্ে বতামরা উতির ক্েলত 
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পালরা, তাহলে আক্ম বতামালের বেব বকান ক্ষমতাে এসব করক্ি। বরাহন বর বাপ্তাইজ 
কলরক্িলেন তা করার অক্্কার ক্তক্ন স্বগ্য বথলক বপলেক্িলেন না মানুলষর কাি বথলক 
বপলেক্িলেন? আমালক বলো।” 

তখন তাঁরা ক্নলজলের মল্্য আলোেনা কলর বেলেন, “রক্ে আমরা বক্ে, ‘স্বগ্য বথলক,’ 
তাহলে বেলব ‘তলব বতামরা তালক ক্বশ্বাস কর ক্ন বকন?’ ক্কন্তু রক্ে আমরা বক্ে, ‘মানুলষর 
কাি বথলক,’ তাহলে জনসা্ারণ আমালের ওপর বরলগ রালব।” (তাঁরা জনসা্ারণলক ভে 
করলতন কারণ জনসা্ারলণর দৃঢ় ক্বশ্বাস ক্িে বর বরাহন একজন ভাববােী।) 

তাই তাঁরা রীশুলক বেলেন, “আমরা জাক্ন না।” 
তখন রীশু তাঁলের বেলেন, “তলব আক্মও বকান্ ক্ষমতাে এসব করক্ি, তা বতামালের 

বেব না।”213

5.6 দুটি পুকত্রর দৃষ্টান্
“তারপর রীশু বেলেন, ‘আছিা, এ ক্বষলে বতামরা ক্ক বেলব? একজন বোলকর দুটি বিলে 
ক্িে। বস তার বড বিলের কালি ক্গলে বেে, ‘বািা, আজ তুক্ম আমার দ্াক্ষা বক্ষলত 
ক্গলে কাজ কর।’ 

“ক্কন্তু তার বিলে বেে, ‘আক্ম বরলত োই না।’ ক্কন্তু পলর বস তার মত বেক্েলে 
কালজ বগে। 

“এরপর বোকটি তার অপর বিলের কালি ক্গলে তালকও বসই একই কথা বেে। এর 
উতিলর অন্য বিলেটি বেে, ‘হ্যাঁ, মহাশে রাক্ছি।’ ক্কন্তু বস বগে না। 

“এই দুজলনর মল্্য বক তার বাবার ইছিা পােন করে?” 
তারা বেলেন, “বড বিলে।” 
রীশু তালের বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, কর-আোেকারীরা ও ববশ্যারা, 

বতামালের আলগ ঈশ্বলরর রালজ্য প্রলবশ করলি। আক্ম একথা বেক্ি কারণ জীবলনর সঠিক 
পথ বেখাবার জন্য বরাহন বতামালের কালি এলসক্িলেন আর বতামরা তাঁলক ক্বশ্বাস 
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করক্ন। ক্কন্তু কর-আোেকারী ও ববশ্যারা তালক ক্বশ্বাস কলরলি। এসব বেলখও বতামরা 
মন পক্রবত্য ন করক্ন ও তাঁর প্রক্ত ক্বশ্বাস করক্ন।214

5.7 দুষ্ট চাষীকদর দৃষ্টান্ 
“আর একটি দৃষ্টান্ত বশান! এক জক্মোর একটি দ্াক্ষা বক্ষত ততরী কলর তার োরক্েলক ববডা 
ক্েলেন। পলর বসই বক্ষলতর মল্্য দ্াক্ষা মাডাবার জন্য গত্য  খঁুডলেন। পাহারা বেবার জন্য 
একটা উঁেু পাহারা ঘর ততরী করলেন। পলর কলেকজন োষীর কালি বসই দ্াক্ষা বক্ষত 
ইজারা ক্েলে ক্বলেলশ েলে বগলেন। রখন দ্াক্ষা বতাোর সমে হে, তখন ক্তক্ন তাঁর ভাগ 
ক্নলে আসবার জন্য তাঁর ক্রীতোসলের বসই োষীলের কালি পাঠালেন। 

“ক্কন্তু োষীরা তাঁর োসলের একজনলক মারে, একজনলক খুন করে আর তৃতীেজনলক 
পাথর িঁুলড খুন করে। এরপর ক্তক্ন প্রথম বালরর বেলে আলরা ববশী োস বসখালন 
পাঠালেন, আর বসই োষীরা ঐ োসলের সলগে একই রকম ব্যবহার করে। পলর ক্তক্ন তাঁর 
ক্নলজর বিলেলক তালের কালি পাঠালেন; ক্তক্ন ভাবলেন, ‘ওরা ক্নশ্চেই ওঁর বিলেলক 
মান্য করলব।’ 

“ক্কন্তু োষীরা রখন বেখে বর মাক্েলকর বিলে আসলি, তখন তারা ক্নলজলের মল্্য 
পরামশ্য কলর বেে, ‘বেখ, এই হলছি আইনসম্ত উতিরাক্্কারী, এস, এলক আমরা খুন 
কক্র, তাহলে আমরাই তার সম্পক্তির মাক্েক হলে রাব।’ তখন তারা বসই বিলেলক ্লর 
দ্াক্ষা বক্ষলতর বাইলর িঁুলড বফলে ক্েে ও তালক হত্যা করে। 

“এলক্ষলত্ দ্াক্ষা বক্ষলতর মাক্েক রখন ক্ফলর আসলবন, তখন ঐ োষীলের ক্তক্ন ক্ক 
করলবন, বতামরা ক্ক বে?” 

ইহুেী রাজকরা রীশুলক বেলেন, “তারা দুষ্ট বোক বলে ক্তক্ন তালের ক্নম্যমভালব 
ধ্ংস করলবন ও বসই দ্াক্ষা বক্ষত অন্য োষীলের হালত বেলবন, রারা ফলের মরশুলম 
তাঁলক তাঁর প্রাপ্য অংশ বেলব।” 

তখন রীশু তালের বেলেন, “বতামরা ক্ক শালস্তর এই অংশ পড ক্ন: 
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‘রাজক্মক্স্তরা বর পাথরটা বাক্তে কলর ক্েলেক্িে, 
বসই পাথরটাই হলে উলঠলি বকালণর প্র্ান পাথর। 

এটা প্রভুরই কাজ, 
এটা আমালের বোলখ আশ্চর্য োলগ।’ 

“অতএব, আক্ম বতামালের বেক্ি, ঈশ্বলরর রাজ্য বতামালের কাি বথলক ক্নলে বনওো 
হলব, আর এমন বোকলের বেওো হলব, রারা ঈশ্বলরর রালজ্যর পলক্ষ উপরুতি ব্যবহার 
করলব। আর ঐ বর পাথর তার ওপলর বর পডলব বস বভলে েূণ্য-ক্বেূণ্য হলে রালব, আর বসই 
পাথর রার ওপলর পডলব তালক গুঁক্ডলে ্ূক্েসাৎ করলব।” 

প্র্ান রাজকরা ও ফরীশীরা রীশুর বেওো এই দৃষ্টান্তগুক্ে শুলন বুেলত পারলেন রীশু 
তাঁলেরই ক্বষলে এই কথাগুক্ে বেলেন। তাই তাঁরা রীশুলক বগ্রপ্তার করালত োইলেন, 
ক্কন্তু জনসা্ারলণর ভলে তা করলেন না, কারণ সা্ারণ বোলক তাঁলক ভাববােী বলে 
মলন করত।215

5.8 শববাকির যভাজ সং্াম্ত দৃষ্টান্ 
দৃষ্টালন্তর মা্্যলম রীশু আবার তালের বেলত শুরু করলেন। ক্তক্ন বেলেন, “স্বগ্যরালজ্যর 
ক্বষলে এই তুেনা বেওো বরলত পালর, একজন রাজা ক্রক্ন তাঁর বিলের ক্বলের বভাজ 
প্রস্তুত করলেন। বসই বভালজ ক্নমক্ন্ত্রত বোকলের ডাকবার জন্য ক্তক্ন তাঁর োসলের 
পাঠালেন, ক্কন্তু তারা আসলত োইে না। 

 “রাজা আবার তাঁর অন্য োসলের পাঠালেন, বেলেন, ‘রাঁরা ক্নমক্ন্ত্রত তালের সকেলক 
বে। বেখ, আমার বভাজ প্রস্তুত, আমার বেে ও হৃষ্টপুষ্ট বািুরগুলো সব মারা হলেলি, আর 
সব ক্কিুই প্রস্তুত। বতামরা ক্ববাহ বভালজ বরাগ ক্েলত এস।’ 

 “ক্কন্তু ক্নমক্ন্ত্রত বোলকরা তালের কথাে কান না ক্েলে বর রার কালজ েলে বগে। 
বকউ বা তার বক্ষলতর কালজ বগে, আবার বকউ বগে তার ব্যবসার কালজ। অন্যরা রাজার 
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বসই োসলের ্লর তালের সলগে দুব্য্যবহার করে ও তালের খুন করে। এলত রাজা খুব 
বরলগ বগলেন, ক্তক্ন তাঁর তসন্য পাঠিলে বসই খুনীলের বমলর বফেলেন, তসন্যরা তালের 
শহরটিও পুক্ডলে ক্েে। 

 “এরপর রাজা তাঁর োসলের বেলেন, ‘ক্বলের বভাজ প্রস্তুত ক্কন্তু রাঁরা ক্নমক্ন্ত্রত 
হলেক্িে তারা তার বরাগ্য ক্িে না। তাই বতামরা রাস্তার বমালড বমালড রাও আর রত 
বোলকর বেখা পাও, তালের সকেলক এই বভালজ বরাগ বেবার জন্য বডলক আলনা।’ 
তখন বসই োসরা রাস্তাে রাস্তাে ক্গলে ভাে ও মন্ রালের বপে তালের সকেলক বডলক 
আনে। তালত ক্বলে বাক্ডর বভালজর ঘর অক্তক্থলত ভলর বগে। 

 “ক্কন্তু রাজা অক্তক্থলের সলগে বেখা করলত এলস বসখালন একজন বোকলক 
বেখলত বপলেন বর ক্বলে বাক্ডর বপাশাক পলর আলস ক্ন। রাজা তালক ক্জলজ্ঞস করলেন, 

‘বনু্ধ, ক্বলে বাক্ডর উপরুতি বপাশাক িাডাই তুক্ম বকমন কলর এখালন এলে?’ ক্কন্তু বস 
েুপ কলর থাকে। তখন রাজা তাঁর পক্রোরকলের বেলেন, ‘এর হাত পা ববঁল্ এলক 
বাইলর অন্ধকালর বফলে োও, বরখালন বোলকরা কান্নাকাটি কলর ও রন্ত্রণাে োঁলত 
োঁত ঘলষ।’ 

 “কারণ অলনলকই আহুত, ক্কন্তু অল্পই মলনানীত।”216

5.9 বকসরকক কর যদওয়া উশচৎ শকনা? 
তখন ফরীশীরা বসখান বথলক েলে বগে, আর বকমন কলর রীশুলক তাঁর কথার ফাঁলে 
বফো রাে বসই পক্রকল্পনা করে। তারা বহলরােীেলের কলেকজলনর সলগে ক্নলজলের 
কলেকজন অনুগামীলক রীশুর কালি পাঠাে। এই বোলকরা এলস বেে, “গুরু, আমরা 
জাক্ন আপক্ন একজন সৎলোক। ঈশ্বলরর পলথর ক্বষলে সঠিকভালব ক্শক্ষা ক্েলে থালকন। 
আর বক ক্ক বলে তার ্ার ্ালরন না কারণ বোলক ক্ক ভাবলব তালত আপনার ক্কিু রাে 
আলস না। তাহলে আপনার ক্ক মত, তকসরলক কর বেওো উক্েত ক্ক না?” 

রীশু তালের বে মতেব বুেলত বপলর বেলেন, “ভলডির েে আমালক ফাঁলে বফেলত 
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োইি বকন? বর টাকাে কর বেওো হে তা আমালক বেখাও।” তারা একটা রূলপার টাকা 
তাঁর কালি ক্নলে এে। তখন ক্তক্ন তালের বেলেন, “এর ওপলর এই মূক্ত্য  ও নাম কার?” 

তারা বেে, “বরাম সম্রাট তকসলরর।” 
তখন ক্তক্ন তালের বেলেন, “তলব রা তকসলরর তা তকসরলক োও, আর রা ঈশ্বলরর 

তা ঈশ্বরলক োও।” 
তারা এই জবাব শুলন আশ্চর্য হলে বগে, তাঁলক আর ক্বরতি না কলর বসখান বথলক 

েলে বগে।217

5.10 শববাি এবং সাত ভাই
রাঁরা বলে পুনরুত্ান বনই, বসই সদূেকী সম্প্রোলের ক্কিু বোক বসই ক্েন রীশুর কালি এলস 

তাঁলক একটি প্রশ্ন করলেন। তাঁরা বেলেন, “গুরু, বমাক্শ বলেলিন রক্ে বকান বোক ক্নঃসন্তান 
অবস্থাে মারা রাে, তলব তার ক্নকটতম আমিীেরূলপ তার ভাই বসই ক্ব্বালক ক্বলে করলব ও 
তার ভাইলের হলে তার বংশ উৎপন্ন করলব। আমালের জানা এক পক্রবালর সাত ভাই ক্িে। প্রথম 
জন ক্বলে করে, তার পলর বস মারা বগে। আর তার বকান সন্তান না থাকালত, তার ভাই বসই 
ক্ব্বালক ক্বলে করে। এই অবস্থা ক্দ্বতীে, তৃতীে ও সপ্তম জন পর্যন্ত হে, তারা বসই স্তীলক ক্বলে 
করে ও মারা বগে। বশলষ বসই স্তীলোকটিও মারা বগে। এখন আমালের প্রশ্ন হে, পুনরুত্ালনর 
সমে ঐ সাত ভাইলের মল্্য বসই স্তী কার হলব, সকলেই বতা তালক ক্বলে কলরক্িে?” 

এর উতিলর রীশু তালের বেলেন, “বতামরা ভুে করি, কারণ বতামরা না জান শাস্ত, না 
জান ঈশ্বলরর পরাক্রম। বজলন রালখা, পুনরুত্ালনর পর বোলকরা ক্বলে কলর না, বা তালের 
ক্বলেও বেওো হে না, তারা বরং স্বগ্যদূতলের মলতা থালক। মৃতলের জীক্বত হলে ওঠার 
ক্বষলে বতামালের ভালোর জন্য ঈশ্বর ক্নলজ বর কথা বলেলিন, তা ক্ক বতামরা পডক্ন? 
ক্তক্ন বলেলিন, ‘আক্ম অরিাহালমর ঈশ্বর, ইসহাললকর ঈশ্বর ও রালকালবর ঈশ্বর।’ ঈশ্বর 
মৃতলের ঈশ্বর নন, ক্কন্তু জীক্বতলেরই ঈশ্বর।” 

সমলবত বোলকরা তাঁর এই ক্শক্ষা শুলন আশ্চর্য হলে বগে।218
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5.11  সবকচকয় গুরুত্বপূণতি আকদি
ফরীশীরা রখন শুনলেন বর রীশুর জবালব সদূেকীরা ক্নরুতির হলে বগলিন তখন তাঁরা েে 
ববঁল্ রীশুর কালি এলেন। তাঁলের মল্্য একজন শাস্তজ্ঞ পক্ডিত রীশুলক ফাঁলে বফেবার 
জন্য ক্জজ্ঞাসা করলেন, “গুরু, ক্বক্্-ব্যবস্থার মল্্য সবলেলে মহান আলেশ বকানটি?”219

রীশু উতির ক্েলেন, “এটাই প্র্ান! ‘বশান, বহ ইস্ালেে, আমালের ঈশ্বর প্রভু 
একমাত্ প্রভু। তুক্ম বতামার সমস্ত হৃেে, মন, প্রাণ ও সমস্ত শক্তি ক্েলে বতামার ঈশ্বর 
প্রভুলক ভােবাসলব।’ আর ক্দ্বতীে আলেশ হে, এই, ‘বতামার প্রক্তলবশীলক ক্নলজর মলতা 
ভােবাসলব।’ এই আলেশ দুটি বথলক আর বকান বড আলেশ বনই।220 সমস্ত ক্বক্্-ব্যবস্থা 
ভাববােীলের সমস্ত ক্শক্ষা, এই দুটি আলেলশর উপর ক্নভ্য র কলর।”221

তখন ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা তাঁলক বেলেন, “ববশ, গুরু, আপক্ন ঠিক বলেলিন বর ঈশ্বরই 
প্রভু, ক্তক্ন িাডা অন্য বকউ বনই। আর সমস্ত হৃেে, সমস্ত শক্তি ক্েলে তাঁলক ভােবালসা এবং 
প্রক্তলবশীলক ক্নলজর মলতা ভােবাসা হলছি সমস্ত রকম বক্েোন ও উৎসলগ্যর বথলক অলনক ভাে।” 

তখন ক্তক্ন বুক্দ্ধর সলগে উতির ক্েলেলিন বেলখ রীশু তাঁলক বেলেন, “ঈশ্বলরর রাজ্য 
বথলক তুক্ম খুব ববশী দূলর নও।”222

5.12 খ্ীষ্ট দায়কূদর পুত্র অথবা দায়ূকদর প্রভু? 
ফরীশীরা তখনও বসখালন সমলবত ক্িলেন, বসই সমে রীশু তালের ক্জজ্ঞাসা করলেন,  

“খ্ীলষ্টর ক্বষলে বতামরা ক্ক মলন কর? ক্তক্ন কার বংশ্র?” 
তারা বেলেন, “ক্তক্ন োেূলের পুত্।” 
রীশু তালের বেলেন, “তলব োেূে ক্কভালব পক্বত্ আমিার অনুলপ্ররণাে তাঁলক ‘প্রভু’ 

বলে সলম্বা্ন কলরলিন? ক্তক্ন বলেক্িলেন, 
‘প্রভু আমার প্রভুলক বেলেন, 

রতক্ষন না আক্ম বতামার শত্রুলের বতামার পালের নীলে রাক্খ 
ততক্ষণ তুক্ম আমার ডান ক্েলক বস ও শাসন কর।’ 
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তাহলে, োেূে রখন তাঁলক ‘প্রভু’ বলে সলম্বা্ন কলরলিন, তখন ক্তক্ন বকমন কলর 
তাঁর সন্তান হলত পালরন?” 

ক্কন্তু এর উতিলর বকউ একটি কথাও তাঁলক বেলত পারলেন না, আর বসই ক্েন বথলক 
বকউ তাঁলক আর ক্কিু ক্জজ্ঞাসা করলতও সাহস করলেন না।223

5.13 যীশু কত্তি ক ্মমীয় যনতাকদর সমাকলাচনা
এরপর রীশু বোকলের ও তাঁর ক্শষ্যলের বেলেন,  “বমাক্শর ক্বক্্-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা বেবার 
অক্্কার ব্যবস্থার ক্শক্ষক ও ফরীশীলের আলি। তাই তারা রা রা বলে, তা বতামরা কলরা 
এবং বমলন েলো: ক্কন্তু তারা রা কলর বতামরা তা কলরা না। আক্ম একথা বেক্ি, কারণ 
তারা রা বলে তারা তা কলর না। তারা ভারী ভারী ববাো রা বওো কঠিন, তা বোকলের 
কাঁল্ োক্পলে বেে; ক্কন্তু বসগুলো সরাবার জন্য ক্নলজরা একটা আগুেেও নাডালত োে 
না। 

 “তারা রা ক্কিু কলর সবই বোক বেখালনার জন্য। তারা শালস্তর পে বেখা তাক্বজ 
বড কলর ততরী কলর, আর ক্নলজলের ্াক্ম্যক বেখাবার জন্য বপাশালকর প্রালন্ত েম্বা েম্বা 
োের োগাে। তারা বভাজসভাে সম্ালনর জােগাে এবং সমাজ-গৃলহ গুরুত্বপূণ্য আসলন 
বসলত ভােবালস। তারা হালট-বাজালর বোকলের কাি বথলক সম্ানসূেক অক্ভবােন ও 
‘গুরু’ ডাক শুনলত খুবই ভােবালস। 

 “ক্কন্তু বতামরা বেলখা, বোলক বরন বতামালের ‘ক্শক্ষক’ বলে না ডালক, কারণ 
একজনই বতামালের ক্শক্ষক, আর বতামরা সকলে পরস্পর ভাই ববান। এই পৃক্থবীলত 
কাউলক ‘ক্পতা’ বলে বডলকা না, কারণ বতামালের ক্পতা একজনই, ক্তক্ন স্বলগ্য থালকন। 
বকউ বরন বতামালের ‘আোর্য্য বলে না ডালক, কারণ বতামালের আোর্য্য একজনই, ক্তক্ন 
খ্ীষ্ট। বতামালের মল্্য বর সব বথলক বরেষ্ঠ, বস বতামালের বসবক হলব। বর বকউ ক্নলজলক 
বড কলর, তালক নত করা হলব। আর বর বকউ ক্নলজলক নত কলর, তালক উন্নত করা হলব। 

 “ক্্ক্ ব্যবস্থার ক্শক্ষক ও ফরীশীর েে, বতামরা ভডি! বতামরা বোকলের জন্য 
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স্বগ্যরালজ্যর েরজা বন্ধ কলর রাখি, ক্নলজরাও তালত প্রলবশ কলরা না, আর রারা প্রলবশ 
করলত বেষ্টা করলি তালেরও প্রলবশ করলত ক্েছি না। 

 “ক্্ক্ ব্যবস্থার ক্শক্ষক ও ফরীশীর েে, বতামরা ভডি! একজন বোকলক ক্নলজলের 
্ম্যমলত ক্নলে আসার জন্য বতামরা জলে স্থলে ঘুলর ববডাও। আর বস রখন বতামালের 
্লম্য আলস, তখন বতামরা ক্নলজলের বেলে তালক ক্দ্বগুণ নরলকর উপরুতি কলর বতাে। 

 “ক্্ক্ ব্যবস্থার ক্শক্ষক ও ফরীশীর েে, বতামরা ভডি! বতামরা ক্নলজরা অন্ধ অথে 
অন্যলের পথ বেখাও। বতামরা বলে থাক, ‘বকউ রক্ে মক্ন্লরর ক্েক্ব্য বেে, তলব তালত 
ক্কিু এলস রাে না। ক্কন্তু বকউ রক্ে মক্ন্লরর বসানার ক্েক্ব্য বেে, তলব বস বসই শপলথ বাঁ্া 
পডে; তালক অবশ্যই তা পূরণ করলত হলব।’ মূখ্য অলন্ধর েে! বকানটা বরেষ্ঠ, মক্ন্লরর 
বসানা অথবা মক্ন্র, রা বসই বসানালক পক্বত্ কলর? 

 “বতামরা আবার একথাও বলে থাক, ‘বকউ রক্ে রজ্ঞলবেীর নালম শপথ কলর, তাহলে 
বসই শপথ রক্ষা করার জন্য তার বকান বা্্যবা্কতা বনই । ক্কন্তু বকউ রক্ে রজ্ঞলবেীর 
ওপর বর তনলবে্য থালক তার নালম শপথ কলর, তলব তার শপথ রক্ষা করার জন্য বস 
োেবদ্ধ রইে।’ বতামরা অলন্ধর েে! বকানটা ববশী গুরুত্বপূণ্য, রজ্ঞলবেীলত তনলবে্য অথবা 
ববেী, রা তার ওপলরর তনলবে্যলক পক্বত্ কলর? তাই রখন বকউ রজ্ঞলবেীর নালম শপথ 
কলর, তখন বস রজ্ঞলবেীর ওপর রা ক্কিু থালক বস সব ক্কিুরই ক্বষলে শপথ কলর। আর 
বকউ রখন মক্ন্লরর নালম শপথ কলর, তখন বস জােগা ও তার মল্্য ক্রক্ন থালকন, তাঁর 
নালমও শপথ কলর। আর রক্ে বকান বোক স্বলগ্যর নালম শপথ কলর, তখন বস ঈশ্বলরর 
ক্সংহাসন ও ক্রক্ন বসই ক্সংহাসলন বলস আলিন তাঁর নালমও শপথ কলর। 

 “ক্্ক্ ব্যবস্থার ক্শক্ষক ও ফরীশীর েে, বতামরা ভডি! বতামরা পুক্েনা, বমৌরী ও ক্জরার 
েশভালগর একভাগ ঈশ্বরলক ক্েলে থাক অথে ন্যাে, েো ও ক্বশ্বস্ততা, ব্যবস্থার এই ক্বলশষ 
গুরুত্বপূণ্য ক্শক্ষা অবলহো কলর থাক। আলগর ঐ ক্বষেগুক্ে পােন করার সলগে সলগে পলরর 
এই ক্বষেগুক্ে পােন করাও বতামালের উক্েত। বতামরা অন্ধ পথপ্রেশ্যক, বতামরা মশা 
বিঁলক বফে, ক্কন্তু উট ক্গলে থাক। 
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 “ক্্ক্ ব্যবস্থার ক্শক্ষক ও ফরীশীর েে, বতামরা ভডি! বতামরা থাো বাটির বাইলরটা 
পক্রষ্ার কলর থাক, ক্কন্তু বভতরটা থালক বোভ ও আমিলতাষলণ ভরা। অন্ধ ফরীশী! প্রথলম 
বতামালের বপোোর বভতরটা পক্রষ্ার কর, তাহলে বগাটা বপোোর বভতলর ও বাইলর 
উভে ক্েকই পক্রষ্ার হলব। 

 “ক্্ক্ ব্যবস্থার ক্শক্ষক ও ফরীশীর েে, বতামরা ভডি! বতামরা েুনকাম করা কবলরর 
মলতা, রার বাইলরটা বেখলত খুব সুন্র, ক্কন্তু বভতলর মরা মানুলষর হাডলগাড ও সব 
রকলমর পো ক্জক্নস রলেলি। বতামরা ঠিক বসইরকম, বাইলরর বোকলের বোলখ ্াক্ম্যক, 
ক্কন্তু বভতলর ভডিামী ও দুষ্টতাে পূণ্য। 

 “ক্্ক্ ব্যবস্থার ক্শক্ষক ও ফরীশীর েে, বতামরা ভডি! বতামরা ভাববােীলের জন্য 
সৃ্মক্তলসৌ্ গাঁথ ও ঈশ্বর ভতি বোকলের কবর সাজাও, আর বলে থাক, ‘আমরা রক্ে 
আমালের পূব্যপুরুষলের সমলে থাকতাম, তলব ভাববােীলের হত্যা করার জন্য তালের 
সাহার্য করতাম না।’ এলত বতামরা ক্নলজলের ক্বষলেই সাক্ষ্য ক্েছি বর, ভাববােীলের রারা 
হত্যা কলরক্িে বতামরা তালেরই বংশ্র। তাহলে রাও বতামালের পূব্যপুরুষরা রা শুরু 
কলর বগলি বতামরা তার বাক্ক কাজ বশষ কলরা। 

 “সাপ, ক্বষ্র সালপর বংশ্র! ক্ক কলর বতামরা ঈশ্বলরর হাত বথলক রক্ষা পালব? 
বতামরা বোষী প্রমাক্ণত হলব ও নরলক রালব। তাই আক্ম বতামালের বেক্ি, আক্ম 
বতামালের কালি ভাববােী, জ্ঞানীলোক ও ক্শক্ষকলের পাঠাক্ছি। বতামরা তালের কালরা 
কালরালক হত্যা করলব, আর কাউলক বা কু্রলশ বেলব, কাউলক বা বতামরা সমাজ-গৃলহ 
োবুক মারলব। এক শহর বথলক অন্য শহলর বতামরা তালের তাডা কলর ক্ফরলব। 

 “এইভালব ক্নলে্য াষ বহবলের রতিপাত বথলক শুরু কলর বরখাোর পুত্ সখক্রে, রালক 
বতামরা মক্ন্লরর পক্বত্ স্থান ও রজ্ঞলবেীর মােখালন হত্যা কলরক্িলে, বসই ক্েন বথলক 
আজ পর্যন্ত রত ক্নলে্য াষ ব্যক্তির রতি মাটিলত েলর পলডলি, বসই সমলস্তর োে বতামালের 
ওপলর পডলব। আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, এই রুলগর বোকলের ওপর ঐ সলবর শাক্স্ত 
এলস পডলব। 
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 “হাে বজরুশালেম, বজরুশালেম! তুক্ম, তুক্মই ভাববােীলের হত্যা কলর থাক, আর 
বতামার কালি ঈশ্বর রালের পাঠান তালের পাথর বমলর থাক। মুরগী বরমন তার বাচ্ালের 
ডানার নীলে জলডা কলর, বতমক্ন আক্ম বতামার বোকলের কতবার আমার কালি জলডা 
করলত বেলেক্ি, ক্কন্তু বতামরা রাজী হও ক্ন। এখন বতামালের মক্ন্র পক্রত্যতি হলে পলড 
থাকলব। বাস্তক্বক, আক্ম বতামালের বেক্ি, বর পর্যন্ত না বতামরা বেলব, ‘্ন্য, ক্তক্ন ক্রক্ন 
প্রভুর নালম আসলিন, বস পর্যন্ত বতামরা আর আমালক বেখলত পালব না।’”224

5.14 একটি শব্বা তার সবতিস্ব দান করকলা 
রীশু োলনর বালসের সামলন বলস, বোলকরা বকমন কলর তালত টাকা পেসা বফেলি তা 
বেখক্িলেন। বহু ্নী বোক প্রেুর টাকা পেসা তার মল্্য রাখে। পলর একজন গরীব ক্ব্বা 
এলস তালত দুটি তামার মুদ্া বফেে, রার মূে্য এক ক্সক্করও কম। 

তখন রীশু ক্নলজর ক্শষ্যলের কালি বডলক বেলেন, “আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, 
োনবালসে রাঁরা টাকা পেসা বরলখলি, তালের সবার বথলক এই গরীব ক্ব্বা ববশী রাখে। 
কারণ তারা সকলে ক্নলজর ক্নলজর অক্তক্রতি অথ্য বথলক ক্কিু ক্কিু বরলখলি ক্কন্তু এই 
গরীব ক্ব্বা তার রা ক্কিু সম্বে ক্িে, তার সবটুকুই ক্েলে বগে।”225

5.15 ভশবষ্যৎ সম্পককতি  যীশুর সাব্ানবানী 
রীশু রখন মক্ন্র বিলড রালছিন, বসই সমে ক্শষ্যলের মল্্য একজন তাঁলক বেলেন, “বহ 
গুরু, বেখুন কত েমৎ কার ক্বশাে ক্বশাে পাথর ও কত সুন্র োোন।” 

তখন রীশু তাঁলক বেলেন, “তুক্ম এইসব বড বড োোন বেখি? এর একটাও পাথর 
আর একটা পাথলরর ওপলর থাকলব না; সবই ধ্ংসসূ্তলপ পক্রণত হলব।” 

পলর ক্তক্ন মক্ন্লরর সামলন তজতুন পব্যতমাোে বসলে, ক্পতর, রালকাব, বরাহন এবং 
আক্ন্দ্রে তাঁলক একা বপলে ক্জজ্ঞাসা করলেন,  “আমালের বেুন বেক্খ, এই সমস্ত ঘটনা 
কখন ঘটলব? আর ক্ক ক্েহ্ন বেলখই বা বুেলত পারব বর এই সমস্ত ঘটনা ঘটলত েলেলি?” 
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তখন রীশু তাঁলের বেলত োগলেন, “সতক্য  বথলকা, বকউ বরন বতামালের না 
বভাোে। বসক্েন অলনলক আমার নাম ক্নলে আসলব এবং বেলব, ‘আক্মই ক্তক্ন’ এবং 
তারা আরও অলনলকর মন বভাোলব। ক্কন্তু বতামরা রখন রুলদ্ধর কথা ও রুলদ্ধর জনরব 
শুনলব, তখন অক্স্থর হলো না; এটা ঘটলবই, ক্কন্তু তখনও বশষ নে। কারণ জাক্তর ক্বরুলদ্ধ 
জাক্ত এবং রালজ্যর ক্বরুলদ্ধ রাজ্য বজলগ উঠলব। স্থালন স্থালন ভূক্মকম্প, দুক্ভ্য ক্ষ হলব। এসব 
বকবে জমে রন্ত্রণার আরভে মাত্। 

 “বতামরা ক্নলজলের ব্যাপালর সাব্ান! বোলক বতামালের আোেলত হাক্জর করলব 
এবং সমাজগৃলহর মল্্য বতামালের ্লর মারলব। আমার জন্য বতামরা বেলশর শাসনকত্য া 
ও রাজালের কালি সাক্ষী বেবার জন্য তালের সামলন োঁডালব। আর সব ক্কিু বশষ হবার 
আলগ সমস্ত জাক্তর কালি সুসমাোর প্রোর করা হলব। ক্কন্তু বোলক রখন বতামালের 
বগ্রপ্তার কলর ক্বোর সভাে ক্নলে রালব তখন তালের সামলন ক্ক বেলব তা আলগ বথলক 
বভলবা না, বরং বসই সমলে পক্বত্ আমিা রা বেলত বেলবন তাই বেলব। কারণ বতামরাই 
বর কথা বেলব তা নে, পক্বত্ আমিাই বতামালের মল্্য ক্েলে কথা বেলবন। 

 “তখন ভাই ভাইলক ও বাবা সন্তানলক মৃতু্যর হালত তুলে বেলব এবং সন্তানরা বাবা-
মার ক্বরুলদ্ধ রুলখ োঁক্ডলে তালের হত্যার জন্য ্ক্রলে বেলব। আর আমার নালমর জন্য 
সকলে বতামালের ঘৃণা করলব। ক্কন্তু বর বশষ পর্যন্ত ক্স্থর থাকলব বসই রক্ষা পালব।226  
আর রালজ্যর (স্বগ্য) এই সুসমাোর জগলতর সব্যত্ প্রোর করা হলব। সমস্ত জাক্তর কালি তা 
সাক্ষ্যরূলপ প্রোক্রত হলব, আর তারপরই উপক্স্থত হলব বসই সমে।227

“ “রখন বতামরা বেখলব, ‘ধ্ংলসর বসই ঘৃণার বস্তু বরখালন োঁডাবার নে বসখালন 
োঁক্ডলে আলি।’ পাঠলকর ববাো উক্েৎ এর অথ্য ক্ক, তখন রারা ক্রহূক্েোলত থালক তারা 
পাহালড পাক্েলে রাক। এবং বকউ রক্ে িালে থালক, বস বরন বাক্ড বথলক বকান ক্কিু 
বনবার জন্য নীলে না নালম বা ঘলর না বঢালক। বকউ রক্ে মালঠ থালক, বস বরন জামাকাপড 
বনবার জন্য ক্ফলর না রাে। 

 “হাে, বসই সমলে গভ্য বতী বা রালের বকালে ক্শশু থাকলব তালের কত কষ্ট! আর 



যয সতিাকি যীশু মারা যান170

প্রাথ্যনা কর বরন এটা শীতকালে না ঘলট, কারণ বসই সমে হলব বডই কলষ্টর সমে। 
বতমনটি প্রথম রখন ঈশ্বর পৃক্থবী সৃক্ষ্ট করলেন, তখন বথলক এখন পর্যন্ত কখনই হে ক্ন 
আর কখনও হলবও না। আর প্রভু রক্ে বসই ক্েলনর সংখ্যা কক্মলে না ক্েলতন, তলব বকান 
প্রাণই রক্ষা বপত না। ক্কন্তু ক্তক্ন রালের মলনানীত কলরলিন, বসই মলনানীতলের জন্য বসই 
ক্েলনর সংখ্যা কক্মলে ক্েলেলিন। 

 “বকউ রক্ে তখন বতামালের বলে, ‘বেখ, খ্ীষ্ট এখালন’ বা ‘ওখালন আলিন’, বতামরা 
ক্বশ্বাস বকালরা না। কারণ ভডি খ্ীলষ্টরা এবং ভাববােীরা উঠলব এবং নানা ক্েহ্ন ও অলেৌক্কক 
কাজ কলর বেখালব, এমন ক্ক সভেব হলে মলনানীত বোকলেরও বভাোলব। ক্কন্তু বতামরা 
সাব্ান বথলকা। আক্ম বতামালের আলগই সমস্ত ক্কিু বলে ক্েোম। 

 “ক্কন্তু বসই সমে, বসই কলষ্টর বশলষ, 

‘সূর্য অন্ধকার হলে রালব 
এবং োঁে আর আলো বেলব না। 

আকাশ বথলক তারা খলস পডলব, 
আকালশর সমস্ত শক্তি ক্বেক্েত হলব।’ 

 “তখন বোলকরা বেখলব, মানবপুত্ মহামক্হমাে ও পরাক্রলমর সলগে বমঘরলথ 
আসলিন। তখন মানবপুত্ তাঁর স্বগ্যদূতলের পাঠিলে পৃক্থবীর এক প্রান্ত বথলক আকালশর 
অন্য প্রান্ত পর্যন্ত োক্র বােু বথলক তাঁর মলনানীত বোকলের সংগ্রহ করলবন। 

 “ডুমুর গাি বথলক এই দৃষ্টান্ত বশলখা; রখন তার শাখা-প্রশাখা বকামে হলে পাতা 
বেখা বেে, তখন বতামরা জানলত পার গরম কাে এলস বগে। ঠিক বতমক্ন ঐ সমস্ত ঘটনা 
ঘটলত বেখলেই বতামরা বুেলত পারলব বর সমে খুব কালি, এমনক্ক েরজার সামলন। 
আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, সমস্ত ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত এই প্রজলমের বশষ হলব না। 
আকাশ এবং পৃক্থবীর বোপ হলব, ক্কন্তু আমার কথা বোপ কখনও হলব না।228
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5.16 সময় ককব আসকব তা একমাত্র ঈশ্বরই জাকনন
“বসই ক্েন ও মুহূলতি্য র কথা বকউ জালন না, এমন ক্ক স্বগ্যদূলতরা অথবা পুত্ ক্নলজও তা 
জালনন না, বকবেমাত্ ক্পতা (ঈশ্বর) তা জালনন। 

“বনালহর সমে বরমন হলেক্িে, মানবপুলত্র আগমলনর সমে বসইরকম হলব। বনালহর 
সমলে বন্যা আসার আলগ, বর পর্যন্ত না বনাহ বসই জাহালজ ঢুকলেন, বোলকরা সমালন 
বভাজন পান কলরলি, ক্বলে কলরলি ও বিলেলমলেলের ক্বলে ক্েলেলি। বর পর্যন্ত না বন্যা 
এলস তালের সবাইলক ভাক্সলে ক্নলে বগে, বস পর্যন্ত তারা ক্কিুই বুেলত পালর ক্ন বর 
ক্ক ঘটলত রালছি। 

“মানবপুলত্র আগমনও ঠিক বসইরকম ভালবই হলব। বসই সমে দুজন বোক মালঠ কাজ 
করলব। তালের একজনলক ক্নলে রাওো হলব, অন্য জন পলড থাকলব। দুজন স্তীলোক রাঁতা 
ক্পষলব, তালের একজনলক ক্নলে রাওো হলব, আর অন্যজন পলড থাকলব।229

“বতামরা সতক্য  বথলকা। উছৃিঙ্খে আলমাে-প্রলমালে, মতিতাে, জাগক্তক ভাবনা ক্েন্তাে 
বতামালের মন বরন আছিন্ন না হলে পলড, আর বসই ক্েন হঠাৎ ফাঁলের মলতা বতামালের 
ওপর এলস না পলড। বাস্তক্বক, পৃক্থবীর সব বোলকর জন্যই বসই ক্েন আসলব। তাই সব 
সমে সজাগ বথলকা, আর প্রাথ্যনা কলরা বরন রাই ঘটুক না বকন তা কাটিলে উঠবার ও 
মানবপুলত্র সামলন োঁডাবার শক্তি বতামালের থালক।230

“বসই ক্েনটা এমনভালবই আসলব বরমন বকান বোক ক্নলজর বাক্ড বিলড ক্বলেলশ 
ববডালত রাে এবং তার োকরলের োক্েত্ব ক্েলে প্রলত্যলকর কাজ ঠিক কলর বেে আর 
দ্বাররক্ষকলক সজাগ থাকলত বলে। তাই বতামরা সতক্য  থাকলব, কারণ বতামরা জান 
না কখন বাক্ডর মাক্েক আসলবন, সন্ধ্যালবোে, ক্ক মােরালত, কুকডা ডালকর সমে ক্ক 
বভারলবোে। হঠাৎ ক্তক্ন এলস বরন না বেলখন বর বতামরা ঘুক্মলে রলেি। আক্ম বতামালের 
রা বেক্ি, তা সবাইলক বক্ে, ‘সজাগ বথলকা।’231

কারণ বতামালের প্রভু বকান ক্েন আসলবন, তা বতামরা জালনা না। তলব একথা মলন 
বরলখা, রক্ে গৃহস্থ জানত রালত্ বকান সমে বোর আসলব, তলব বস বজলগ থাকত। বস 
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বোরলক ক্নলজর ঘলরর ক্সঁ্ কাটলত ক্েত না। তাই বতামরাও প্রস্তুত থাক, কারণ বতামরা 
রখন তাঁর আগমলনর ক্বষলে ভাবলবও না, মানবপুত্ বসই সমেই আসলবন। 

“বসই ক্বশ্বস্ত ও বুক্দ্ধমান োস তাহলে বক, রার ওপর তার প্রভু তাঁর বাক্ডর অন্যান্য 
োসলের ঠিক সমলে খাবার বেবার োক্েত্ব ক্েলেলিন? বসই োস ্ ন্য রার মক্নব ক্ফলর এলস 
তালক তার কত্য ব্য করলত বেখলবন। আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, ক্তক্ন বসই োসলকই 
তাঁর সমস্ত সম্পক্তি বেখালশানার ভার বেলবন। 

“ক্কন্তু ্র, বসই োস রক্ে দুষ্ট হে, আর মলন মলন বলে, আমার মক্নলবর ক্ফলর আসলত 
অলনক বেরী আলি। তাই বস তার সগেী োসলের মার্র কলর এবং মাতােলের সলগে 
খাওো-োওো করলত শুরু কলর। তাহলে বর ক্েন ও বর সমলের কথা বসই োস ভাবলতও 
পারলব না বা জানলবও না, বসই ক্েন ও বসই মুহূলতি্য ই তার মক্নব এলস হাক্জর হলবন। 
তখন তার মক্নব তালক কলঠার শাক্স্ত বেলবন, ভডিলের মল্্য তালক স্থান বেলবন-লরখালন 
বোলকরা কান্নাকাটি কলর ও রন্ত্রণাে োঁলত োঁত ঘলস।232

5.17 দি কন্যার দৃষ্টান্ 
“স্বগ্যরাজ্য বকমন হলব, তা েশজন কলনর সলগে তুেনা করা েলে, রারা তালের প্রেীপ 
ক্নলে বলরর সলগে সাক্ষাৎ করলত বার হে। তালের মল্্য পাঁেজন ক্িে ক্নলব্যা্ আর অন্য 
পাঁেজন ক্িে বুক্দ্ধমতী। বসই ক্নলব্যা্ কলনরা তালের বাক্ত ক্নে বলট ক্কন্তু সলগে বতে ক্নে 
না। অপরক্েলক বুক্দ্ধমতী কলনরা তালের প্রেীলপর সলগে পালত্ বতেও ক্নে। বর আসলত 
বেরী হওোলত তারা সকলেই তন্দ্রাে আছিন্ন হলে পডে। 

“ক্কন্তু মােরালত ক্েৎকার বশানা বগে, ‘বেখ, বর আসলি! তালক বরণ করলত এক্গলে 
রাও।’ 

“বসই কলনরা তখন উলঠ তালের প্রেীপ ঠিক করে। ক্কন্তু ক্নলব্যা্ কলনরা বুক্দ্ধমতী 
কলনলের বেে, ‘বতামালের বতে বথলক আমালের ক্কিু বতে োও, কারণ আমালের 
প্রেীপ ক্নলভ রালছি।’ 
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“এর উতিলর বসই বুক্দ্ধমতী কলনরা বেে, ‘না। বতে রা আলি তালত হেলতা আমালের 
ও বতামালের কুলোলব না, বতামরা বরং রারা বতে ক্বক্ক্র কলর তালের কালি ক্গলে 
ক্নলজলের জন্য বতে ক্কলন আলনা।’ 

“তারা রখন বতে বকনার জন্য বাইলর রালছি, এমন সমে বর এলস উপক্স্থত হে, তখন 
বর কলনরা প্রস্তুত ক্িে তারা বলরর সলগে ক্বলে বাক্ডলত প্রলবশ করে। তারপর েরজা বন্ধ 
কলর বেওো হে। 

“বশলষ অন্য কলনরা এলস বেে, ‘শুনলিন, আমালের জন্য েরজা খুলে ক্েন।’ 
“ক্কন্তু এর উতিলর বর বেে, ‘সক্ত্য বেক্ি, আক্ম বতামালের ক্েক্ন না।’ 
“তাই বতামরা সজাগ বথলকা, কারণ বতামরা বসই ক্েন বা মুহূলতি্য র কথা জান না, কখন 

মানবপুত্ ক্ফলর আসলবন।233

5.18 শতনটি দাকসর দৃষ্টান্ 
“স্বগ্যরাজ্য এমন একজন বোলকর মলতা, ক্রক্ন ক্বলেলশ রাবার আলগ োকরলের বডলক 
সম্পক্তির ভার তালের হালত ক্েলে বগলেন। ক্তক্ন একজনলক পাঁে থক্ে বমাহর, আর 
একজনলক দু থক্ে বমাহর এবং আর একজনলক এক থক্ে বমাহর ক্েলেন। রার বরমন 
ক্ষমতা বসই অনুসালর ক্েলে ক্তক্ন ক্বলেলশ েলে বগলেন। বর পাঁে থক্ে বমাহর বপলেক্িে, 
বস সলগে সলগে বসই টাকা খাটালত শুরু করে, আর তাই ক্েলে আলরা পাঁে থক্ে বমাহর 
োভ করে। বর বোক দু’থক্ে বমাহর বপলেক্িে বসও বসই টাকা খাটিলে আলরা দু’থক্ে 
বমাহর বরাজগার করে। ক্কন্তু বর এক থক্ে বমাহর বপলেক্িে, বস ক্গলে মাটিলত গত্য  খঁুলড 
তার মক্নলবর টাকা বসই গলত্য  পঁুলত রাখে। 

“অলনক ক্েন পর বসই োকরলের মক্নব ক্ফলর এলস তালের কালি ক্হসাব োইলেন। 
বর পাঁে থক্ে বমাহর বপলেক্িে, বস আলরা পাঁে থক্ে বমাহর এলন বেে, ‘হুজুর, আপক্ন 
আমালক পাঁে থক্ে বমাহর ক্েলেক্িলেন, বেখুন আক্ম তাই ক্েলে আলরা পাঁে থক্ে বমাহর 
বরাজগার কলরক্ি।’ 
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“তার মক্নব তখন তালক বেলেন, ‘ববশ, তুক্ম উতিম ও ক্বশ্বস্ত োস। তুক্ম এই সামান্য 
ক্বষলে ক্বশ্বস্ত থাকালত আক্ম বতামার হালত অলনক ক্বষলের ভার বেব। এস, বতামার 
মক্নলবর আনলন্র সহভাগী হও।’ 

“এরপর বর দু থক্ে বমাহর বপলেক্িে, বসও তার মক্নলবর কালি এলস বেে, ‘হুজুর, 
আপক্ন আমাে দু থক্ে বমাহর ক্েলেক্িলেন, বেখুন আক্ম তাই ক্েলে আলরা দু থক্ে বমাহর 
বরাজগার কলরক্ি।’ 

“তার মক্নব তালক বেলেন, ‘ববশ! তুক্ম উতিম ও ক্বশ্বস্ত োস। তুক্ম সামান্য ক্বষলের 
উপর ক্বশ্বস্ত হলে, তাই আক্ম আলরা অলনক ক্কিুর ভার বতামার ওপর বেব। এস, তুক্ম 
বতামার মক্নলবর আনলন্র সহভাগী হও।’ 

“এরপর বর বোক এক থক্ে বমাহর বপলেক্িে বস তার মক্নলবর কালি এলস বেে, ‘হুজুর 
আক্ম জাক্ন আপক্ন বড কডা বোক। আপক্ন বরখালন বীজ ববালনন ক্ন বসখালন কালটন; আর 
বরখালন বকান বীজ িডান ক্ন বসখান বথলক শস্য সংগ্রহ কলরন: তাই আক্ম ভলে আপনার 
বেওো বমাহলরর থক্ে মাটিলত পঁুলত েুক্কলে বরলখক্িোম। আপনার রা ক্িে তা ক্নন।’ 

“এর উতিলর তার মক্নব তালক বেলেন, ‘তুক্ম দুষ্ট ও অেস োস! তুক্ম বতা জানলত 
আক্ম বরখালন বুক্ন না বসখালনই কাটি; আর তুক্ম এও জান বরখালন আক্ম বীজ িডাই না 
বসখান বথলকই সংগ্রহ কক্র। তাই বতামার উক্েত ক্িে মহাজনলের কালি আমার টাকা 
জমা রাখা, তাহলে আক্ম এলস আমার টাকার সলগে ক্কিু সুেও বপতাম।’ 

“তাই বতামরা এর কাি বথলক, ‘ঐ বমাহর ক্নলে রার েশ থক্ে বমাহর আলি তালক োও। 
হ্যাঁ, রার আলি তালক আলরা বেওো হলব, তালত তার প্রেুর হলব। ক্কন্তু রার বনই, তার রা 
আলি তাও তার কালি বথলক ক্নলে বনওো হলব।’ বতামরা ঐ অকম্যন্য োসলক অন্ধকালর 
বাইলর বফলে োও; বসখালন বোলকরা কান্নাকাটি কলর ও রন্ত্রণাে োঁলত োঁত ঘলষ।234

5.19  মানবপুত্র সকল যলাককর শবচারকততি া
“মানবপুত্ রখন ক্নজ মক্হমাে মক্হমাক্বিত হলে তাঁর স্বগ্যদূতলেব সলগে ক্নলে এলস মক্হমার 
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ক্সংহাসলন বসলবন, তখন সমস্ত জাক্ত তাঁর সামলন জলডা হলব। রাখাে বরমন বভডা ও 
িাগে আোো কলর, বতমক্ন ক্তক্ন সব বোকলক দুভালগ ভাগ করলবন। ক্তক্ন ক্নলজর 
ডানক্েলক বভডালের রাখলবন আর বাঁক্েলক িাগেলের রাখলবন। 

“এরপর রাজা তাঁর ডানক্েলকর রারা তালের বেলবন, ‘আমার ক্পতার আশীব্যাে 
বপলেি, বতামরা এস! জগত সৃক্ষ্টর শুরুলতই বর রাজ্য বতামালের জন্য প্রস্তুত করা 
হলেলি, তার অক্্কার গ্রহণ কর। কারণ আক্ম কু্ষক্্ত ক্িোম, বতামরা আমাে বখলত 
ক্েলেক্িলে। আক্ম ক্পপাক্সত ক্িোম আর বতামরা আমালক পান করবার জে ক্েলেক্িলে। 
আক্ম অলেনা আগন্তুক রূলপ এলসক্িোম আর বতামরা আমাে আরেে ক্েলেক্িলে। রখন 
আমার পরলন বকান কাপড ক্িে না, তখন বতামরা আমাে বপাশাক পক্রলেক্িলে। আক্ম 
অসুস্থ ক্িোম, বতামরা আমার বসবা কলরক্িলে। আক্ম কারাগালর ক্িোম, বতামর আমাে 
বেখলত এলসক্িলে।’ 

“এর উতিলর রাঁরা ভাে তারা বেলব, ‘প্রভু, কখন আমরা আপনালক কু্ষ্াত্য  বেলখ 
বখলত ক্েলেক্িোম, ক্পপাক্সত বেলখ জে পান করলত ক্েলেক্িোম? কখনই বা আপনালক 
অলেনা আগন্তুক বেলখ আক্তলথেতা কলরক্িোম অথবা আপনার পরলন কাপড বনই বেলখ 
বপাশাক পক্রলেক্িোম? আর কখনই বা অসুস্থ বা কারাগালর আলিন বেলখ আপনালক 
বেখলত ক্গলেক্িোম?’ 

“এর উতিলর রাজা তালের বেলবন, ‘আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, আমার এই 
তুছিতমলের মল্্য রখন বকান একজলনর প্রক্ত বতামরা এরূপ কলরক্িলে, তখন আমারই 
জন্য তা কলরক্িলে।’ 

“এরপর রাজা তাঁর বাম ক্েলকর বোকলের বেলবন, ‘ওলহ অক্ভশপ্তরা, বতামরা আমার 
কাি বথলক দূর হও, ক্েোবে ও তার দূতলের জন্য বর ভরাবহ অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা 
হলেলি, তার মল্্য ক্গলে পড। কারণ আক্ম রখন কু্ষ্াত্য  ক্িোম, তখন বতামরা আমাে 
বখলত োও ক্ন। আমার রখন ক্পপাসা বপলেক্িে, তখন আমাে জে োও ক্ন। আক্ম অলেনা 
আগন্তুকরূলপ এলসক্িোম, ক্কন্তু বতামরা আমার আক্তলথেতা করক্ন। আমার বপাশাক ক্িে 
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না, ক্কন্তু বতামরা আমাে বপাশাক োও ক্ন। আক্ম অসুস্থ ক্িোম ও কারাগালর ক্গলেক্িোম, 
ক্কন্তু বতামরা আমার বখাঁজ নাও ক্ন।’ 

“এর উতিলর তারা তাঁলক বেলব, ‘প্রভু, কলব আপনালক কু্ষ্াত্য , ক্ক ক্পপাক্সত, ক্ক 
আগন্তুকরূলপ বেলখ অথবা কলবই বা আপনার পরলন কাপড ক্িে না, বা আপক্ন অসুস্থ 
ক্িলেন ও কারাগালর ক্গলেক্িলেন বলে আমরা আপনার সাহার্য কক্রক্ন?’ 

“এ কথার উতিলর রাজা বেলবন, ‘আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বতামরা রখন এই অক্ত 
সামান্য রারা তালের বকান একজলনর প্রক্ত তা করক্ন, তখন আমারই প্রক্ত তা কর ক্ন।’ 

“এরপর অ্াক্ম্যক বোলকরা রালব অনন্ত শাক্স্ত বভাগ করলত, ক্কন্তু ্াক্ম্যকরা প্রলবশ 
করলব অনন্ত জীবলন।”235

5.20 পুনরায় যীশুর শনজ ম্তু্য সম্পককতি  কথন 
ক্নস্তারপব্য উপেলক্ষ উপাসনা করার জন্য রারা বজরুশালেলম এলসক্িে, তালের মল্্য 
কলেকজন গ্রীকও ক্িে। তারা গােীলের তবৎসসো বথলক বর ক্ফক্েপ এলসক্িলেন, তাঁর 
কালি বগে, আর তাঁলক অনুলরাল্র সুলর বেে, “মহাশে আমরা রীশুর সলগে সাক্ষাৎ 
করলত োই।” ক্ফক্েপ এলস একথা আক্ন্দ্রেলক জানালেন। তখন আক্ন্দ্রে ও ক্ফক্েপ 
এলস রীশুলক তা বেলেন। 

রীশু তখন তালের বেলেন, “মানবপুলত্র মক্হমাক্বিত হওোর সমে হলেলি। আক্ম 
বতামালের সক্ত্য বেক্ি, গলমর একটি োনা রক্ে মাটিলত পলড মলর না রাে, তলব তা একটি 
োনাই বথলক রাে। ক্কন্তু তা রক্ে মাটিলত পলড মলর রাে, তলব তার বথলক আলরা অলনক োনা 
উৎপন্ন হে। বর ব্যক্তি ক্নলজর জীবনলক ভােবালস বস তা হারালব; ক্কন্তু বর এই জগলত তার 
জীবনলক তুছি জ্ঞান কলর, বস তা রাখলব। বস অনন্ত জীবন পালব। বকউ রক্ে আমার বসবা কলর 
তলব অবশ্যই বস আমালক অনুসরণ করলব। আর আক্ম বরখালন থাক্ক আমার বসবকও বসখালন 
থাকলব। বকউ রক্ে আমার বসবা কলর তলব ক্পতা তালক সম্াক্নত করলবন। 

 “এখন আমার অন্তর খুব ক্বেক্েত। আক্ম ক্ক বেব, ‘ক্পতা, এই কষ্ট বভালগর মুহূত্য  
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বথলক আমাে রক্ষা কর?’ না, কারণ বসই সমে এলসলি এবং কষ্ট বভাগ করার উলদেলশ্যই 
আক্ম এলসক্ি। ক্পতা, বতামার নামলক মক্হমাক্বিত কর!” 

তখন স্বগ্য বথলক এক রব বভলস এে, “আক্ম এঁলক মক্হমাক্বিত কলরক্ি, আর আক্ম 
আবার তাঁলক মক্হমাক্বিত করব।” 

বর বোলকরা বসখালন ভীড কলরক্িে, তারা বসই রব শুলন বেলত োগে, এটা বতা 
বমঘ গজ্য ন হে। 

আবার বকউ বকউ বেে, “একজন স্বগ্যদূত ওঁর সলগে কথা বেলেন।” 
এর উতিলর রীশু বেলেন, “আমার জন্য নে, বতামালের জন্যই ঐ রব। এখন জগলতর 

ক্বোলরর সমে। এই জগলতর শাসকলক দূলর ক্নলক্ষপ করা হলব। আর রখন আমালক মাটি 
বথলক উঁেুলত বতাো হলব, তখন আক্ম আমার কালি সকেলকই বটলন আনব।” রীশুর 
ক্কভালব মৃতু্য হলত রালছি, তাই জানালত রীশু এই কথা বেলেন। 

এর উতিলর বোলকরা তাঁলক বেে, “আমরা বমাক্শর বেওো ক্বক্্-ব্যবস্থা বথলক শুলনক্ি 
বর খ্ীষ্ট ক্েরকাে বাঁেলবন। তাহলে আপক্ন ক্কভালব বেলিন বর, ‘মানবপুত্লক উঁেুলত 
বতাো হলব’? এই ‘মানবপুত্’ তলব বক?” 

তখন রীশু তালের বেলেন, “আর সামান্য ক্কিু সমলের জন্য বতামালের মল্্য আলো 
থাকলব। রতক্ষণ বতামরা আলো পাছি, তারই ম্্য ক্েলে েে। তাহলে অন্ধকার বতামালের 
আছিন্ন করলব না। বর বোক অন্ধকালর েলে বস বকাথাে রালছি তা জালন না। রতক্ষণ বতামালের 
কালি আলো আলি, বসই আলোলত ক্বশ্বাস কর, তালত বতামরা আলোর সন্তান হলব।” এই 
কথা বলে রীশু বসখান বথলক েলে বগলেন ও তালের কাি বথলক ক্নলজলক বগাপন রাখলেন। 

রক্েও রীশু তালের বোলখর সামলনই প্রেুর অলেৌক্কক ক্েহ্নকার্য করলেন, তবু তারা 
তাঁলক ক্বশ্বাস করে না। ভাববােী ক্রশাইে বলেক্িলেন: 

“প্রভু, আমালের এই বাত্য া বক ক্বশ্বাস কলরলি? 
আর কার কালিই বা প্রভুর পরাক্রম প্রকাশ বপলেলি?” 
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এই কারলণই তারা ক্বশ্বাস করলত পালর ক্ন, কারণ ক্রশাইে আবার বলেলিন, 

“ঈশ্বর তালের বোখ অন্ধ কলর ক্েলেলিন। 
ঈশ্বর তালের অন্তর কঠিন কলরলিন 

রালত তারা বোখ ক্েলে বেখলত না পাে, অন্তর ক্েলে বুেলত না পালর 
এবং ভাে হবার জন্য আমার কালি না আলস।” 

ক্রশাইে একথা বলেক্িলেন, কারণ ক্তক্ন রীশুর মক্হমা বেলখক্িলেন আর ক্তক্ন তাঁর 
ক্বষলেই বলেক্িলেন। 

অলনলক, এমন ক্ক ইহুেী বনতালের মল্্যও অলনলক তাঁর ওপর ক্বশ্বাস স্থাপন করে; 
ক্কন্তু তারা ফরীশীলের ভলে প্রকালশ্য তা স্বীকার করে না, পালি তারা ইহুেীলের সমাজ-
গৃহ বথলক বক্হষৃ্ত হে। কারণ তারা ঈশ্বলরর কাি বথলক পাওো প্রশংসা অলপক্ষা মানুলষর 
কাি বথলক পাওো প্রশংসা ববশী ভােবাসত। 

রীশু ক্েৎকার কলর বেলেন, “বর আমালক ক্বশ্বাস কলর বস, প্রকৃতপলক্ষ ক্রক্ন আমাে 
পাঠিলেলিন, তাঁলকই ক্বশ্বাস কলর। আর বর আমাে বেলখ বস, ক্রক্ন আমাে পাঠিলেলিন, 
তাঁলকই বেখলত পাে। আক্ম এ জগলত আলো রূলপ এলসক্ি রালত বর আমাে ক্বশ্বাস কলর 
তালক বরন অন্ধকালর থাকলত না হে। 

 “আর বর বকউ আমার কথা বশালন অথে তা বমলন েলে না, তার ক্বোর করলত আক্ম 
োই না, কারণ আক্ম জগলতর ক্বোর করলত আক্সক্ন, এলসক্ি জগতলক রক্ষা করলত। বর 
বকউ আমালক অগ্রাহ্য কলর ও আমার কথা গ্রহণ না কলর, তার ক্বোর করার জন্য একজন 
ক্বোরক আলিন। আক্ম বর বাত্য া ক্েলেক্ি বশষ ক্েলন বসই বাত্য াই তার ক্বোর করলব। কারণ 
আক্ম ক্নলজ বথলক একথা বেক্ি না, বরং ক্পতা, ক্রক্ন আমালক পাঠিলেলিন ক্তক্ন আমালক 
ক্ক বেলত হলব বা ক্ক ক্শক্ষা ক্েলত হলব তা আলেশ কলরলিন। আক্ম জাক্ন বর তাঁর আলেশ 
বথলকই অনন্ত জীবন আলস। আক্ম বসই সকে কথা বক্ে রা ক্পতা আমাে বলেলিন।”236
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5.21 ববথশনয়াকত মশরয়কমর যীশুকক অশভশসতি করা 
দুক্েন পলর ক্নস্তারপব্য এবং খাক্মরক্বহীন রুটির উৎসব পব্য। প্র্ান রাজকরা এবং ব্যবস্থার 
ক্শক্ষকরা বসই সমলে তাঁলক বকমন কলর িলে বলে বগ্রপ্তার কলর বমলর বফেলত পালর 
তারই বেষ্টা করক্িলেন। তাঁরা বেলেন, “উৎসলবর সমে আমরা এটা করব না, কারণ তালত 
বোলকলের মল্্য গডিলগাে ববল্ রালত পালর।” 

রখন ক্তক্ন তবথক্নোলত কুষ্ঠী ক্শলমালনর বাক্ডলত ক্িলেন,237 বসখালন তারা রীশুর জন্য 
এক বভালজর আলোজন করক্িলেন। মাথ্যা খাবার পক্রলবশন করক্িলেন। রীশুর সলগে রারা 
বখলত বলসক্িে তালের মল্্য োসারও ক্িলেন। তখন মক্রেম ক্বশুদ্ধ জটামাংসী বথলক 
ততরী করা প্রাে আ্ বসর মলতা োমী আতর ক্নলে এলস রীশুর পালে তা বঢলে ক্েলেন, 
আর ক্নলজর মাথার েুে ক্েলে তাঁর পা দুখাক্ন মুক্িলে ক্েলেন। তখন সমস্ত ঘর আতলরর 
সুগলন্ধ ভলর বগে। 

ক্রহূো ঈষ্ক্রলোত বসখালন ক্িে, বস রীশুর ক্শষ্যলের মল্্য একজন, বর তাঁলক পলর 
শত্রুর হালত ্ক্রলে বেলব। মক্রেলমর বসই কাজ ক্রহূোর ভাে োলগ ক্ন। ক্রহূো ঈষ্ক্রলোত 
বেে, “এই আতর একজন রেক্মলকর সারা বিলরর পাক্ররেক্মক ক্িে। এটা ক্বক্ক্র কলর বসই 
অথ্য বকন েক্রদ্লের বেওো হে না?” গরীবলের জন্য ক্েন্তা করলতা বলে বর বস একথা 
বলেক্িে তা নে, বস ক্িে বোর। তার কালি টাকার থক্ে থাকত আর বস তার বথলক প্রােই 
টাকা েুক্র করলতা। 

তখন রীশু বেলেন, “ওলক থাক্মলে ক্েও না। আমালক সমাক্্ ক্েলনর জন্য 
প্রস্তুত করলত তালক এই আতর রাখলত হলেলি। বতামালের মল্্য গরীবরা সব 
সমেই থাকলব, ক্কন্তু বতামরা সবসমে আমালক পালব না।238 বস রা করলত 
পারত তাই কলরলি। বস আলগ বথলক সমাক্্র উলদেলশ্য আমার গালে সুগক্ন্ধ 
বতে বঢলে ক্েলেলি। আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, জগলত বরখালনই আমার 
সুসমাোর প্রোর করা হলব, বসখালনই এই স্তীলোকটির স্মরণালথ্য তার কালজর 
কথা বো হলব।239
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5.22 শযিূদার যীশুর িত্রুকদর সািায্য করবার প্রশতশ্রুশত
এই সমে ক্রহূো, বর ক্িে বালরা জন বপ্রক্রলতর মল্্য একজন, রালক ক্রহূো ঈষ্ক্রলোতীে 
বো হত, তার অন্তলর শেতান ঢুকে। ক্রহূো বকমন কলর রীশুলক ্ক্রলে বেলব বস ক্বষলে 
পরামশ্য করলত প্র্ান রাজকলের ও মক্ন্লরর রক্ষীবাক্হনীর পেস্থ কম্যোরীলের কালি 
বগে।240

“আক্ম রক্ে তাঁলক আপনালের হালত ্ক্রলে ক্েই, তলব আপনারা আমাে ক্ক বেলবন 
বেুন?” তারা তালক গুলন গুলন ক্ত্শটা রূলপার টাকা ক্েে। বসই মুহূতি্য  বথলকই ক্রহূো 
তাঁলক ্ক্রলে বেবার সুলরাগ খঁুজলত োগে।241

5.23 শনস্তার পকবতির প্রস্তুশত
এরপর খাক্মরক্বহীন রুটির ক্েন এে, বর ক্েলন ক্নস্তারপলব্যর বমষ বক্ে ক্েলত হত। তাই রীশু 
ক্পতর ও বরাহনলক বেলেন, “রাও, আমালের জন্য ক্নস্তারপলব্যর বভাজ প্রস্তুত কর, বরন 
আমরা তা ক্গলে বখলত পাক্র।” 

তাঁরা রীশুলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “আপক্ন বকাথাে োন, আমরা বকাথাে তা প্রস্তুত 
করব?” 

রীশু তাঁলের বেলেন, “বশান! বতামরা শহলর বঢাকার মুলখই বেখলত পালব একজন 
বোক এক কেসী জে ক্নলে রালছি। তার বপিলন বপিলন ক্গলে বস বর বাক্ডলত ঢুকলব, বসই 
বাক্ডর মাক্েকলক বেলব, ‘গুরু বলেলিন, আপনার বসই অক্তক্থঘর বকানটা, বরখালন আক্ম 
আমার ক্শষ্যলের সলগে ক্নস্তারপলব্যর বভাজ বখলত পাক্র।’ তখন বসই বোকটি বতামালের 
ওপর তোর একটি বড সাজালনা ঘর বেক্খলে বেলব। বতামরা বসখালনই আলোজন কলরা।” 

রীশু বরমন বলেক্িলেন, তাঁরা ক্গলে বসরকমই বেখলত বপলেন আর ক্নস্তারপলব্যর 
বভাজ প্রস্তুত করলেন। 

তারপর সমে হলে রীশু তাঁর বপ্রক্রতলের সলগে ক্গলে ক্নস্তারপলব্যর বভাজ বখলত 
এলেন।242



যয সতিাকি যীশু মারা যান 181

অনুগামীলের সলগে রীশুর অক্ন্তম বভাজ (5.24–40)

5.24 যভাকজ যীশু ও তাঁর শিষ্যরা
ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, “আমার কষ্টলভালগর আলগ বতামালের সলগে এই ক্নস্তারপলব্যর 
বভাজ বখলত আক্ম খুবই ইছিা কলরক্ি। কারণ আক্ম বতামালের বেক্ি, রতক্েন না ঈশ্বলরর 
রালজ্য এর প্রকৃত উলদেশ্য পূণ্য হে ততক্েন পর্যন্ত আক্ম এই বভাজ আর খালবা না।” 

এরপর ক্তক্ন দ্াক্ষারলসর বপোো হালত ক্নলে ঈশ্বরলক ্ন্যবাে ক্েলে বেলেন, “এই 
নাও, ক্নলজলের মল্্য এটা ভাগ কলর নাও। কারণ আক্ম বতামালের বেক্ি, ঈশ্বলরর রাজ্য 
না আসা পর্যন্ত আক্ম আর দ্াক্ষারস পান করব না।”243

5.25 যীশু শনজ শিষ্যকদর পা য্াওয়াকলন
ক্েোবে ইক্তমল্্য ক্শলমান ঈষ্ক্রলোলতর বিলে ক্রহূোলক প্রলরাক্েত কলরলি রীশুলক 
শত্রুর হালত তুলে বেওোর জন্য। রীশু বুেলেন বর ক্পতা তাঁলক সব ক্কিুর ওপর ক্ষমতা 
ক্েলেলিন, ক্তক্ন ঈশ্বলরর কাি বথলক এলসলিন, আর ঈশ্বলরর কালি ক্ফলর রালছিন। তখন 
ক্তক্ন বভালজর আসর বথলক উলঠ োঁডালেন, তাঁর উপলরর জামাটা খুলে বরলখ একটি 
গামিা বকামলর জডালেন। তারপর গামোে জে বঢলে ক্শষ্যলের পা ্ ুইলে ক্েলত োগলেন, 
আর বর গামিাটি বকামলর জক্ডলে ক্িলেন বসটি ক্েলে তাঁলের পা মুক্িলে ক্েলত োগলেন। 

এইভালব ক্তক্ন ক্শলমান ক্পতলরর কালি এলে ক্পতর রীশুলক বেলেন, “প্রভু, আপক্ন 
বকন আমার পা ্ুইলে বেলবন?” 

এর উতিলর রীশু তাঁলক বেলেন, “আক্ম রা করক্ি, তুক্ম এখন তা বুেলত পারি না, 
ক্কন্তু পলর বুেলব।” 

ক্পতর তাঁলক বেলেন, “আপক্ন কখনও আমার পা ্ুইলে বেলবন না।” 
রীশু তাঁলক বেলেন, “আক্ম রক্ে বতামার পা না ্ুইলে ক্েই, তাহলে আমার সলগে 

বতামার বকান সম্পক্য  থাকলব না।” 
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ক্শলমান ক্পতর তাঁলক বেলেন, “প্রভু, আপক্ন বকবে আমার পা নে, হাত ও মাথা 
্ুইলে ক্েন!” 

রীশু তাঁলক বেলেন, “বর নোন কলরলি তার পা ব্াো িাডা আর ক্কিু েরকার বনই, 
আর বতা সব্যাগে পক্রষ্ার হলেলি। বতামরাও পক্রষ্ার হলেি, ক্কন্তু সকলে নও।” রীশু 
জানলতন বর একজন তাঁলক ্ ক্রলে বেলব, বসই কারলণই ক্তক্ন বেলেন, “বতামরা সকলে 
পক্রষ্ার নও।” 

তালের পা ব্াোলনা বশষ কলর ক্তক্ন আবার তাঁর উপলরর জামাটি পরলেন ও বটক্বলে 
তাঁর জােগাে ক্ফলর এলস তালের বেলেন, “আক্ম বতামালের প্রক্ত ক্ক করোম তা বুেলত 
পারলে? বতামরা আমাে ‘গুরু’ ও ‘প্রভু’ বলে থালকা; আর বতামরা তা ঠিকই বে, কারণ 
আক্ম তা-ই। তাই আক্ম প্রভু ও গুরু হলে রক্ে বতামালের পা ্ ুইলে ক্েই, তাহলে বতামালেরও 
উক্েত পরস্পলরর পা ব্াোলনা। আক্ম বতামালের কালি এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করোম, বরন 
আক্ম বতামালের প্রক্ত বরমন করোম, বতামরাও বতমক্ন কর। আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, 
োকর তার মক্নলবর বথলক বড নে, আর দূত তার বপ্ররণকত্য ার বথলক বড নে। বরলহতু 
বতামরা এসব জান, এইগুক্ে পােন কর, তাহলে বতামরা সুখী হলব।244

5.26 যক শবকরা্ী িকব তাই শনকয় যীশুর মন্ব্য
“আক্ম বতামালের সকলের ক্বষলে বেক্ি না। আক্ম জাক্ন, কালের আক্ম মলনানীত কলরক্ি। 
ক্কন্তু শালস্ত বর কথা বেখা হলেলি তা অবশ্যই পূণ্য হলব, ‘বর আমার সলগে আহার করে, 
বসই আমার ক্বরুলদ্ধ বগে।’ এসব ঘটবার আলগই আক্ম বতামালের এসব বেক্ি, রালত 
রখন এসব ঘটলব, বতামরা ক্বশ্বাস করলব বর আক্মই ক্তক্ন। আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, 
আক্ম রালক পাঠালবা তালক বর গ্রহণ করলব, বস আমালকই গ্রহণ করলব। আর বর আমালক 
গ্রহণ কলর, আমাে ক্রক্ন পাঠিলেলিন, বস তাঁলকও গ্রহণ কলর।” 

এই কথা বোর পর রীশু খুবই উক্দ্বগ্ন হলেন, আর বখাোখুক্েই বেলেন, “আক্ম 
বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বতামালের মল্্য একজন আমালক ্ক্রলে বেলব।” 
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ক্শষ্যরা পরস্পলরর ক্েলক তাকালত োগলেন, আলেৌ বুেলত পারলেন না কার ক্বষলে 
ক্তক্ন বেলিন। রীশুর ক্শষ্যলের মল্্য একজন ক্িলেন রালক রীশু খুবই ভােবাসলতন, ক্তক্ন 
রীশুর গালের ওপর বহোন ক্েলে ক্িলেন। ক্শলমান ক্পতর এই ক্শষ্যলক ইশারা করলেন এবং 
রীশুলক ক্জলজ্ঞস করলত বেলেন বর উক্ন কার সম্পলক্য  বেলিন। 

তখন ক্তক্ন রীশুর বুলকর উপর েঁুলক পলড তাঁলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “প্রভু, বস বক?” 
রীশু বেলেন, “আক্ম রুটির টুকলরাটি বাটিলত ডুক্বলে রালক বেব বস-ই বসই বোক।”245 

মানবপুলত্র ক্বষলে শালস্ত বরমন বেখা আলি, বসই ভালবই তাঁলক বরলত হলব। ক্কন্তু ক্্ক্ 
বসই বোক, বর মানবপুত্লক ্ক্রলে বেলব। বসই বোলকর জমে না হওোই তার পলক্ষ 
ভাে ক্িে।” 

বর রীশুলক শত্রুর হালত ্ক্রলে ক্েলত রাক্ছিে, বসই ক্রহূো বেে, “গুরু বস ক্নশ্চেই 
আক্ম নই?” 

রীশু তালক বেলেন, “তুক্ম ক্নলজই বতা একথা বেি।”246

এরপর ক্তক্ন রুটির টুকলরা ডুক্বলে ক্শলমান ঈষ্ক্রলোলতর বিলে ক্রহূোলক ক্েলেন। 
ক্রহূো রুটির টুকলরাটি বনওরার পর শেতান তার মল্্য ঢুলক পডে। এরপর রীশু তালক 
বেলেন, “তুক্ম রা করলত রাছি তা তাডাতাক্ড কলরালগ রাও।” ক্কন্তু রাঁরা তাঁর সলগে খাবার 
বটক্বলে বখলত বলসক্িলেন, তাঁলের মল্্য বকউই বুেলত পারলেন না ক্তক্ন বকন তালক 
একথা বেলেন। বকউ বকউ মলন করলেন, ক্রহূোর কালি টাকার থক্ে আলি, তাই হেলতা 
রীশু তালক বেলেন, পলব্যর জন্য রা রা প্রলোজন তা ক্কলন আনলত রাও; অথবা হেলতা 
গরীবলের ওর বথলক ক্কিু োন করলত বলেলিন। 

ক্রহূো রুটির টুকলরাটি গ্রহণ কলর সলগে সলগে বাইলর েলে বগে। তখন রাত হলে 
বগলি।247

5.27 ঈশ্বকরর সকগে নূতন শনয়ম 
তাঁরা খাক্ছিলেন, এমন সমে রীশু একটি রুটি ক্নলে ঈশ্বরলক ্ন্যবাে ক্েলেন, আর বসই 
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রুটি টুকলরা টুকলরা কলর ক্শষ্যলের ক্েলে বেলেন, “এই নাও, খাও, এ আমার বেহ248 রা 
বতামালের জন্য বেওো হে। আমার স্মরনালথ্য বতামরা এটা কলরা।” 

খাবার পর বসইভালব দ্াক্ষারলসর বপোো ক্নলে249 ্ন্যবাে ক্েলেন আর পানপাত্টি 
ক্শষ্যলের ক্েলে বেলেন, “বতামরা সকলে এর বথলক পান কর।250 খাবার  “আমার রলতির 
মা্্যলম মানুলষর জন্য ঈশ্বলরর বেওো বর নতুন ক্নেম শুরু হে। এই পানপাত্টি তারই 
ক্েহ্ন। এই রতি বতামালের সকলের জন্য251 রা বহুলোলকর পাপ বমােলনর জন্য পাক্তত 
হে। আক্ম বতামালের বেক্ি, এখন বথলক আক্ম এই দ্াক্ষারস আর কখনও পান করব 
না, বর পর্যন্ত না আমার ক্পতার রালজ্য বতামালের সলগে নতুন দ্াক্ষারস পান কক্র।”252

5.28 সবকচকয় গুরুত্বপূণতি যক ?
বসই সমে তাঁলের মল্্য কালক সব বথলক বড বো হলব, এই ক্নলে তক্য  শুরু হে। ক্কন্তু 
রীশু তালের বেলেন, “অইহুেীলের মল্্যই রাজারা তালের প্রজালের ওপলর কতৃ্য ত্ত 
কলর, আর রারা তালের শাসন কলর থালক তালেরই আবার ‘উপকারক’ বো হে। ক্কন্তু 
বতামালের মল্্য এমনটি হওো উক্েত নে। বতামালের মল্্য বর সব বথলক বড বস বহাক্ 
সবার বেলে বিাটর মলতা আর বর বনতা বস বহাক্ োলসর মলতা। বক প্র্ান, বর বখলত 
আলস, না বর পক্রলবশন কলর? বর বখলত আলস, বসই নে ক্ক? ক্কন্তু আক্ম বতামালের 
মল্্য োলসর মলতা আক্ি। 

“আমার পরীক্ষার সমে বতামরাই বতা আমার পালশ োঁক্ডলেি। তাই আমার ক্পতা বরমন 
আমার রাজত্ব করার ক্ষমতা ক্েলেলিন, বতমক্ন আক্মও বতামালের বসই ক্ষমতা োন 
করক্ি। বরন আমার রালজ্য বতামরা আমার সলগে পান আহার করলত পার, আর বতামরা 
ক্সংহাসলন বলস ইস্ালেলের বালরা বংলশর ক্বোর করলব।”253

5.29 যীশুর নতুন আকদি 
ক্রহূো বসখান বথলক েলে রাবার পর রীশু বেলেন, “মানবপুত্ এখন মক্হমাক্বিত হলেন, 
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আর ঈশ্বরও তাঁর মা্্যলম মক্হমাক্বিত হলেন। ঈশ্বর রক্ে তাঁর মা্্যলম মক্হমাক্বিত হন, তলব 
ঈশ্বরও মানবপুত্লক ক্নলজর মা্্যলম মক্হমাক্বিত করলবন, ক্তক্ন খুব ক্শক্গ্রই তা করলবন। 

“আমার ক্প্রে সন্তানরা, আক্ম আর ক্কিু সমে বতামালের সলগে থাকব। বতামরা আমাে 
খঁুজলব, আর আক্ম বরমন ইহুেী বনতালের বলেক্িোম, আক্ম বরখালন রাক্ছি বতামরা 
বসখালন বরলত পার না, বসই কথাই এখন বতামালেরও বেক্ি। 

 “আক্ম বতামালের এক নতুন আলেশ ক্েক্ছি, বতামরা পরস্পরলক ভােলবলসা। আক্ম বরমন 
বতামালের ভােবাক্স, বতামরাও বতমক্ন পরস্পরলক ভােলবলসা। বতামালের পরস্পলরর মল্্য 
রক্ে ভােবাসা থালক তলব এর দ্বারাই সকলে জানলব বর বতামরা আমার ক্শষ্য।”254

5.30 যীশু বলকলন যয শপতর তাঁকক অস্বীকার করকব 
রীশু তালের বেলেন, “আমার কারলণ বতামরা আজ রালত্ই ক্বশ্বাস হাক্রলে বফেলব। আক্ম 
একথা বেক্ি কারণ শালস্ত বেখা আলি,  

আক্ম বমষপােকলক আঘাত করলবা। 
তাঁর মৃতু্য হলে পালের বমষরা োরক্েলক িক্ডলে পডলব।’ 

ক্কন্তু আক্ম পুনরুক্ত্ত হবার পর, বতামালের আলগ আলগ গােীলে রাব।”255

“ক্শলমান, ক্শলমান, শেতান গলমর মলতা বেলে বার করবার জন্য বতামালের সকেলক 
বেলেলি। ক্কন্তু ক্শলমান, আক্ম বতামার জন্য প্রাথ্যনা করক্ি, বরন বতামার ক্বশ্বালস ভােন 
না ্লর; আর তুক্ম রখন আবার পলথ ক্ফলর আসলব তখন বতামার ভাইলের ক্বশ্বালস 
শক্তিশােী কলর তুলো।”256

ক্পতর তাঁলক বেলেন, “সকলে ক্বশ্বাস হারালেও আক্ম ক্কন্তু বমালটই ক্বশ্বাস হারাব না।” 
তখন রীশু তাঁলক বেলেন, “আক্ম সক্ত্য বেক্ি, আজ এই রালতই দুবার বমারগ ডাকার 

আলগ তুক্ম আমালক ক্তনবার অস্বীকার করলব।” 
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ক্কন্তু ক্পতর আরও বজার ক্েলে বেলেন, “রক্ে আপনার সলগে মরলতও হে, তবুও আক্ম 
আপনালক অস্বীকার করব না।” বাক্ক সকলে বসই একই শপথ করলেন।257

এরপর রীশু তাঁর বপ্রক্রতলের বেলেন, “আক্ম রখন টাকার থক্ে, েুক্ে ও জুলতা 
িাডাই বতামালের প্রোলর পাঠিলেক্িোম তখন ক্ক বতামালের বকান ক্কিুর অভাব 
হলেক্িে?” 

তাঁরা বেলেন, “না, ক্কিুরই অভাব হে ক্ন।” 
রীশু তাঁলের বেলেন, “ক্কন্তু এখন বেক্ি, রার টাকার থক্ে বা েুক্ে আলি বস তা ক্নলে 

রাক; আর রার কালি তলোোর বনই বস তার বপাশাক ক্বক্ক্র কলর একটা তলোোর ক্কনুক। 
কারণ আক্ম বতামালের বেক্ি:

‘ক্তক্ন বোষীলের একজন বলে গন্য হলবন।’

শালস্তর এই বর কথা তা অবশ্যই আমালত পূণ্য হলব: হ্যাঁ, আমার ক্বষলে এই বর কথা 
বেখা আলি তা পূণ্য হলত েলেলি।” 

তাঁরা বেলেন, “প্রভু, বেখুন দুটি তলোোর আলি!” 
ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, “থাক, এই রলথষ্ট।”258

5.31 আপন শিষ্যকদর যীশুর সান্ত্বনা দান 
“বতামালের হৃেে ক্বেক্েত না বহাক্। ঈশ্বলরর উপর ক্বশ্বাস রালখা, আর আমার প্রক্তও 
আস্থা রালখা। আমার ক্পতার বাক্ডলত অলনক ঘর আলি, রক্ে না থাকলতা আক্ম বতামালের 
বেতাম। আক্ম বতামালের থাকবার একটা জােগা ঠিক করলত রাক্ছি। বসখালন ক্গলে জােগা 
ঠিক করার পর আক্ম আবার আসব ও বতামালের আমার কালি ক্নলে রাব, রালত আক্ম 
বরখালন থাক্ক বতামরাও বসখালন থাকলত পার। আক্ম বরখালন রাক্ছি বতামরা সকলেই 
বস জােগার পথ বেন।”259
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5.32 শপতার কাকি যাওয়ার জন্য একমাত্র পথ যীশু 
বথামা তাঁলক বেলেন, “প্রভু, আপক্ন বকাথাে রালছিন তা আমরা জাক্ন না। আমরা 

বসখালন রাবার পথ ক্কভালব জানলবা?” 
রীশু তাঁলক বেলেন, “আক্মই পথ, আক্মই সত্য ও জীবন। ক্পতার কালি রাবার আক্মই 

একমাত্ পথ। বতামরা রক্ে সক্ত্য আমালক বজলনি, তলব ক্পতালকও জানলত বপলরি। আর 
এখন বথলক বতামরা তাঁলক বজলনি ও তাঁলক বেলখি।” 

ক্ফক্েপ রীশুলক বেলেন, “প্রভু, আপক্ন ক্পতালক আমালের বেখান, তাহলেই রলথষ্ট 
হলব।” 

রীশু তাঁলক বেলেন, “আক্ম বতামালের সলগে েীঘ্যক্েন ্লর রলেক্ি; আর ক্ফক্েপ, 
বতামরা এখনও আমাে ক্েনলে না? বর বকউ আমাে বেলখলি বস ক্পতালক বেলখলি। 
বতামরা ক্ক কলর বেি, ‘ক্পতালক আমালের বেখান’? তুক্ম ক্ক ক্বশ্বাস কর না বর আক্ম 
ক্পতার মল্্য আক্ি আর ক্পতাও আমার মল্্য আলিন? আক্ম বতামালের বর সকে কথা 
বক্ে তা ক্নলজর বথলক বক্ে না। আমার মল্্য ক্রক্ন আলিন বসই ক্পতা তাঁর ক্নলজর কাজ 
কলরন। রখন আক্ম বক্ে বর আক্ম ক্পতার মল্্য আক্ি আর ক্পতাও আমার মল্্য আলিন, 
তখন আমালক ক্বশ্বাস কর। রক্ে তা না কর, তলব আমার দ্বারা কৃত সব অলেৌক্কক কালজর 
কারলণই ক্বশ্বাস কর। 

“আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বর আমার ওপর ক্বশ্বাস রালখ, আক্ম বর কাজই কক্র 
না বকন, বসও তা করলব, বেলত ক্ক বস এর বথলকও মহান মহান কাজ করলব, কারণ 
আক্ম ক্পতার কালি রাক্ছি। আর বতামরা আমার নালম রা ক্কিু োইলব, আক্ম তা পূণ্য করব, 
বরন ক্পতা পুলত্র দ্বারা মক্হমাক্বিত হন। বতামরা রক্ে আমার নালম আমার কালি ক্কিু োও, 
আক্ম তা পূণ্য করব।260

5.33 যীশুর পশবত্র আত্া পাঠাকনার প্রশতশ্রুশত
“বতামরা রক্ে আমাে ভােবাস তলব বতামরা আমার সমস্ত আলেশ পােন করলব। আক্ম 
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ক্পতার কালি োইব, আর ক্তক্ন বতামালের আর একজন সাহার্যকারী বেলবন, বরন ক্তক্ন 
ক্েরকাে বতামালের সলগে থালকন। ক্তক্ন সলত্যর আমিা, রাঁলক এই জগত সংসার বমলন 
ক্নলত পালর না, কারণ জগত তাঁলক বেলখ না বা তাঁলক জালন না। বতামরা তাঁলক জান, 
কারণ ক্তক্ন বতামালের সলগে সলগেই থালকন, আর ক্তক্ন বতামালের মল্্যই থাকলবন। 

“আক্ম বতামালের অনাথ বরলখ রালবা না। আক্ম বতামালের কালি আসব। আর ক্কিুক্ষণ 
পর এই জগত সংসার আর আমাে বেখলত পালব না, ক্কন্তু বতামরা আমাে বেখলত পালব। 
কারণ আক্ম ববঁলে আক্ি বলেই বতামরাও ববঁলে থাকলব। বসই ক্েন বতামরা জানলব বর 
আক্ম ক্পতার মল্্য আক্ি, বতামরা আমার মল্্য আি, আর আক্ম বতামালের মল্্য আক্ি। 
বর আমার ক্নলে্য শ জালন এবং বসগুক্ে সব পােন কলর, বসই আমাে প্রকৃত ভােবালস। 
বর আমাে ভােবালস, ক্পতাও তাঁলক ভােবালসন আর আক্মও তালক ভােবাক্স। আক্ম 
ক্নলজলক তার কালি প্রকাশ করব।” 

ক্রহূো (ক্রহূো ঈষ্ক্রলোত নে) তাঁলক বেে, “প্রভু বকন আপক্ন জগলতর কালি 
ক্নলজলক প্রকাশ না কলর আমালের কালিই ক্নলজলক প্রকাশ করলবন?” 

এর উতিলর রীশু তাঁলক বেলেন, “রক্ে বকউ আমাে ভােবালস তলব বস আমার ক্শক্ষা 
অনুসালর েেলব, আর আমার ক্পতা তালক ভােবাসলবন, আর আমরা তার কালি আসব 
ও তার সলগে বাস করব। বর আমাে ভােবালস না, বস আমার ক্শক্ষা পােন কলর না। আর 
বতামরা আমার বর ক্শক্ষা শুনি তা আমার নে, ক্কন্তু ক্রক্ন আমাে পাঠিলেলিন এই ক্শক্ষা 
বসই ক্পতার। 

“আক্ম বতামালের সলগে থাকলত থাকলতই এইসব কথা বেোম, ক্কন্তু বসই সাহার্যকারী 
পক্বত্ আমিা, রাঁলক ক্পতা আমার নালম পাঠিলে বেলবন, ক্তক্ন বতামালের সব ক্কিু ক্শক্ষা 
বেলবন, আর আক্ম বতামালের রা রা বলেক্ি, বস সকে ক্বষে ক্তক্ন বতামালের স্মরণ 
কক্রলে বেলবন। 

“আক্ম বতামালের কালি শাক্ন্ত বরলখ রাক্ছি। আমার ক্নলজর শাক্ন্ত আক্ম বতামালের ক্েক্ছি। 
জগত সংসার বরভালব শাক্ন্ত বেে আক্ম বসইভালব তা ক্েক্ছি না। বতামালের অন্তর উক্দ্বগ্ন 
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অথবা শক্ঙ্ত না বহাক্। বতামরা শুলনি বর, ‘আক্ম বতামালের বলেক্ি বর আক্ম রাক্ছি আর 
আক্ম আবার বতামালের কালি আসব।’ বতামরা রক্ে আমাে ভােবাস তলব এটা বজলন 
খুশী হলব বর আক্ম ক্পতার কালি রাক্ছি, কারণ ক্পতা আমার বথলক মহান। তাই এসকে 
ঘটার আলগই আক্ম এসব বতামালের এখন বেোম, রালত ঘটলে পর বতামরা ক্বশ্বাস কর। 

“আক্ম বতামালের সলগে আর ববশীক্ষণ কথা বেব না, কারণ এই জগলতর অক্্পক্ত 
আসলি। আমার ওপর তার বকান োবী বনই। জগত সংসার রালত জানলত পালর বর আক্ম 
ক্পতালক ভােবাক্স, তাই ক্পতা আমাে বরমন আলেশ কলরন আক্ম বসরকমই কক্র। 

“এখন এস! আমরা এখান বথলক রাই।”261

5.34 যীশু একটি দ্াক্ালতার মত 
রীশু বেলেন, “আক্মই প্রকৃত আগুের েতা, আর আমার ক্পতা আগুের বক্ষলতর প্রকৃত 
কৃষক। আমার বর শাখালত ফে ্লর না, ক্তক্ন তা বকলট বফলেন। আর বর শাখালত ফে 
্লর তালত আরও ববশী কলর ফে ্রার জন্য ক্তক্ন তা বিঁলট পক্রষ্ার কলর বেন। আক্ম 
বতামালের বর ক্শক্ষা ক্েলেক্ি তার ফলে বতামরা এখন শুক্ে হলেি। বতামরা আমার সলগে 
সংরুতি থাক, আর আক্মও বতামালের সলগে সংরুতি থাকব। শাখা বরমন আগুের েতার 
সলগে সংরুতি না থাকলে ফে ্রলত পালর না, বতমক্ন বতামরাও আমার সলগে সংরুতি না 
থাকলে ফেবন্ত হলত পারলব না। 

“আক্মই আগুেরেতা, আর বতামরা শাখা। বর আমালত সংরুতি থালক বস প্রেুর ফলে 
ফেবান হে, কারণ আমালক িাডা বতামরা ক্কিুই করলত পার না। রক্ে বকউ আমালত 
না থালক, তলব তালক শুক্কলে রাওো শাখার মলতা িঁুলড বফো হে। তারপর বসই সব 
শুকলনা শাখালক জলডা কলর তা আগুলন িঁুলড পুক্ডলে বেওো হে। রক্ে বতামরা আমালত 
থাক, আর আমার ক্শক্ষা রক্ে বতামালের মল্্য থালক, তাহলে বতামরা রা ইছিা কর, তা 
পালব। বতামরা প্রেুর ফলে ফেবান হলে প্রমাণ কর বর, বতামরা আমার প্রকৃত ক্শষ্য; আর 
তালতই আমার ক্পতা মক্হমাক্বিত হলবন। 
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“ক্পতা বরমন আমাে ভােবালসন, আক্মও বতামালের বতমক্ন ভােবাক্স। বতামরা আমার 
ভােবাসার মল্্য থালকা। আক্ম আমার ক্পতার আলেশ পােন কলরক্ি ও তাঁর ভােবাসাে 
আক্ি। একইভালব বতামরা রক্ে আমার আলেশ পােন কর তলব বতামরাও আমার 
ভােবাসাে থাকলব। আক্ম এসব কথা বতামালের বেোম, বরন আমার বর আনন্ আলি 
তা বতামালের মল্্যও থালক; আর এইভালব বতামালের আনন্ বরন সমূ্পণ্য হে। আমার 
আলেশ এই, আক্ম বরমন বতামালের ভালোলবলসক্ি, বতামরাও বতমক্ন এলক অপরলক 
ভােবাস। বনু্ধলের জন্য প্রাণ বেওোর বথলক একজলনর পলক্ষ বরেষ্ঠ ভােবাসা আর ক্কিু 
বনই। আক্ম বতামালের রা রা আলেশ করক্ি বতামরা রক্ে তা পােন কর তাহলে বতামরা 
আমার বনু্ধ। আক্ম বতামালের আর োস বেক্ি না, কারণ মক্নব ক্ক কলর, তা োস জালন 
না। ক্কন্তু আক্ম বতামালের বনু্ধ বেক্ি, কারণ আক্ম ক্পতার কাি বথলক রা রা শুলনক্ি বস 
সবই বতামালের জাক্নলেক্ি। 

“বতামরা আমাে মলনানীত করক্ন, বরং আক্মই বতামালের মলনানীত কলরক্ি। আক্ম 
বতামালের ক্নলোগ কলরক্ি বরন বতামরা রাও ও ফেবন্ত হও, আর বতামালের ফে বরন 
স্থােী হে এই আমার ইছিা। বতামরা আমার নালম রা ক্কিু োও, ক্পতা তা বতামালের 
বেলবন। আক্ম বতামালের এই আলেশ ক্েক্ছি বর বতামরা এলক অপরলক ভােবাস।262

5.35 শিষ্যকদর প্রশত যীশুর সাব্ানবাণী 
“জগত সংসার রক্ে বতামালের ঘৃণা কলর, তলব একথা মলন বরলখা বর, বস প্রথলম আমাে 
ঘৃণা করে। বতামরা রক্ে এই জগলতর হও, তলব জগত বরমন তার আপনজনলের 
ভােবালস, বতমক্ন বতামালেরও ভােবাসলব। ক্কন্তু বতামরা এ জগলতর নও। আক্ম এই 
জগত বথলক বতামালের মলনানীত কলরক্ি, এই কারলণই জগত সংসার বতামালের ঘৃণা 
কলর। 

“বর ক্শক্ষার কথা আক্ম বতামালের বেোম তা স্মরলণ বরলখা, একজন োস তার মক্নলবর 
বথলক বড নে। তারা রক্ে আমার ওপর ক্নর্যাতন কলর থালক তলব তারা বতামালেরও 
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ক্নর্যাতন করলব। রক্ে তারা আমার ক্শক্ষা পােন কলর থালক তলব বতামালের ও ক্শক্ষা 
পােন করলব। তারা আমার জন্যই বতামালের প্রক্ত এগুক্ে করলব, কারণ ক্রক্ন আমালক 
পাঠিলেলিন তাঁলক তারা জালন না। আক্ম রক্ে না আসতাম ও তালের সলগে কথা না বেতাম, 
তাহলে তালের পাপ হত না। ক্কন্তু আক্ম এলসক্ি, তালের সলগে কথা বলেক্ি তাই তালের 
এখন পাপ ঢাকবার বকান উপাে বনই। 

“বর আমাে ঘৃণা কলর, বস আমার ক্পতালকও ঘৃণা কলর। বর কাজ আর বকউ কখনও 
কলর ক্ন, বসরূপ কাজ রক্ে আক্ম তালের মল্্য না করতাম, তলব তালের পালপর জন্য তারা 
বোষী হত না। ক্কন্তু এখন তারা আমার কাজ বেলখলি, আর তা সলত্তও তারা আমালক ও 
ক্পতালক উভেলকই ঘৃণা কলরলি। শালস্তর এই বাক্য পূণ্য হওোর জন্যই এসব ঘটে: ‘তারা 
অকারলণ আমাে ঘৃণা কলরলি।’ 

“আক্ম ক্পতার কাি বথলক একজন সাহার্যকারী পাঠালবা, ক্তক্ন সলত্যর আমিা। ক্তক্ন 
রখন ক্পতার কাি বথলক আসলবন, ক্তক্ন আমার ক্বষলে সাক্ষ্য বেলবন। বতামরাও 
বোকলের কালি অবশ্যই আমার কথা বেলব, কারণ বতামরা শুরু বথলক আমার সলগে 
সলগে আি। 

“আক্ম বতামালের এসব বেক্ি রালত বতামরা বতামালের ক্বশ্বাস ত্যাগ না কর। তারা 
বতামালের সমাজ-গৃহ বথলক বক্হষৃ্ত করলব। বেলত ক্ক এমন সমে আসলি, রখন তারা 
বতামালের হত্যা কলর মলন করলব বর তারা ঈশ্বলরর বসবা করলি। তারা এরূপ কাজ করলব 
কারণ তারা না জালন আমালক, না জালন ক্পতালক। ক্কন্তু আক্ম বতামালের এসব কথা 
বেোম, বরন এসব ঘটবার সমে আসলে বতামরা মলন করলত পার বর, আক্ম বতামালের 
এসব ক্বষলে আলগই সতক্য  কলর ক্েলেক্িোম।263

5.36 পশবত্র আত্ার কাযতি ্য
“শুরুলতই আক্ম বতামালের এসব কথা বক্েক্ন, কারণ আক্ম বতামালের সলগে সলগে ক্িোম। 
ক্কন্তু ক্রক্ন আমাে পাঠিলেলিন এখন আক্ম তাঁর কালি ক্ফলর রাক্ছি, আর বতামালের 
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বকউ ক্জলজ্ঞস করি না, ‘আপক্ন বকাথাে রালছিন?’ এখন আক্ম বতামালের এসব কথা 
বেোম, তাই বতামালের অন্তর দুঃলখ ভলর বগলি। ক্কন্তু আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি; 
আমার রাওো বতামালের পলক্ষ ভাে, কারণ আক্ম রক্ে না রাই তাহলে বসই সাহার্যকারী 
বতামালের কালি আসলবন না। ক্কন্তু আক্ম রক্ে রাই তাহলে আক্ম তাঁলক বতামালের 
কালি পাঠিলে বেব। 

“রখন বসই সাহার্যকারী আসলবন তখন ক্তক্ন পাপ, ন্যােপরােণতা ও ক্বোর সম্পলক্য  
জগলতর মানুষলক বেতনা বেলবন। ক্তক্ন পাপ সম্পলক্য  বেতনা বেলবন কারণ তারা 
আমালত ক্বশ্বাস কলর না। ন্যােপরােণতা সম্পলক্য  ববাোলবন কারণ এখন আক্ম ক্পতার 
কালি রাক্ছি, আর বতামরা আমাে বেখলত পালব না। ক্বোর সম্বলন্ধ বেতনা বেলবন কারণ 
এই জগলতর বর শাসক তার ক্বোর হলে বগলি। 

“বতামালের বেবার মলতা আমার এখনও অলনক কথা আলি; ক্কন্তু বসগুলো বতামালের 
গ্রহণ করার পলক্ষ এখন অক্তক্রতি হলে রালব। সলত্যর আমিা রখন আসলবন, তখন ক্তক্ন 
সকে সলত্যর মল্্য বতামালের পক্রোক্েত করলবন। ক্তক্ন ক্নলজ বথলক ক্কিু বলেন না, ক্কন্তু 
ক্তক্ন রা বশালনন তাই বলেন, আর আগামী ক্েলন ক্ক ঘটলত েলেলি তা ক্তক্ন বতামালের 
কালি বেলবন। ক্তক্ন আমালক মক্হমাক্বিত করলবন, কারণ আক্ম রা বক্ে তাই ক্তক্ন গ্রহণ 
করলবন এবং বতামালের তা বেলবন। রা ক্কিু ক্পতার, তা আমার। এই কারলণই আক্ম বলেক্ি 
বর সলত্যর আমিা আমার ক্নকট বথলক সবই গ্রহণ করলবন এবং বতামালের তা বেলবন।264

5.37 যিাককর আনকদি রূপান্র
আর একটু পলর বতামরা আমালক আর বেখলত পালব না। অল্প একটু পলর আবার আমালক 
বেখলত পালব।” 

তখন তাঁর ক্শষ্যলের মল্্য কলেকজন পরস্পরলক বেে, “উক্ন আমালের ক্ক বেলত 
োইলিন, ‘ক্কিু পলর বতামরা আমাে বেখলত পালব না, ক্কিু পলর বতামরা আবার আমাে 
বেখলত পালব?’ এ কথারই বা অথ্য ক্ক, ‘কারণ আক্ম ক্পতার কালি রাক্ছি’?” তাঁরা আরও 
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বেলেন, “ক্তক্ন ‘অল্প ক্কিুকাে পলর’ বেলত ক্ক ববাোলত োইলিন? ক্তক্ন ক্ক বেলিন, 
আমরা ক্কিুই বুেলত পারক্ি না।” 

তারা তাঁলক ক্ক ক্জলজ্ঞস করলত োন তা রীশু বুেলত পারলেন। তাই ক্তক্ন তাঁলের 
বেলেন, “রখন আক্ম বেোম, ‘অল্প ক্কিু পলর বতামরা আমাে বেখলত পালব না, আবার 
অল্প ক্কিু পলর আবার আমাে বেখলত পালব, এর দ্বারা আক্ম ক্ক ববাোলত োইক্ি এই 
ক্নলেই ক্ক পরস্পলরর মল্্য আলোেনা করি’? আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বতামরা 
কাঁেলব, ব্যক্থত হলব, ক্কন্তু জগত সংসার তালত আনক্ন্ত হলব। বতামরা দুঃলখ ভারাক্রান্ত 
হলব, ক্কন্তু বতামালের দুঃখ আনলন্ পক্রণত হলব। 

 “স্তীলোক সন্তান প্রসলবর সমে কষ্ট পাে, কারণ তখন তার প্রসব ববেনার সমে; 
ক্কন্তু রখন বস সন্তান প্রসব কলর, তখন বস তার কলষ্টর কথা ভুলে রাে, জগলত একজন 
জমেগ্রহণ করে বজলন বস আনক্ন্ত হে। ঠিক বসই রকম, বতামরাও এখন দুঃখ পাছি, 
ক্কন্তু আক্ম বতামালের আবার বেখা বেব, আর বতামালের হৃেে তখন আনলন্ ভলর 
রালব। বতামালের বসই আনন্ বকউ বতামালের কাি বথলক বকলড ক্নলত পারলব না। 
বসক্েন বতামরা আমার কালি ক্কিু োইলব না। আক্ম বতামালের সক্ত্য বেক্ি, বতামরা 
আমার নালম রক্ে ক্পতার কালি ক্কিু োও, ক্তক্ন বতামালের তা বেলবন। এ পর্যন্ত বতামরা 
আমার নালম ক্কিু োও ক্ন। বতামরা োও, তাহলে বতামরা পালব। বতামালের আনন্ তখন 
পূণ্যতাে ভলর রালব। 

 “আক্ম বেঁোক্ে কলর বতামালের এসব বলেক্িোম। সমে আসলি রখন আক্ম আর 
বেঁোক্ে কলর বতামালের ক্কিু বেব না, বরং ক্পতার ক্বষে সরে ভাষাে বতামালের কালি 
ব্যতি করব। বসই ক্েন রা োইবার তা বতামরা আমার নালমই োইলব, আর আক্ম বতামালের 
বেক্ি না বর আক্ম বতামালের হলে ক্পতার কালি োইব। না, ক্পতা ক্নলজই বতামালের 
ভােবালসন, কারণ বতামরা আমাে ভােলবলসি এবং বতামরা ক্বশ্বাস কর বর আক্ম ঈশ্বলরর 
কাি বথলক এলসক্ি। আক্ম ক্পতার কাি বথলক এই জগলত এলসক্ি, এখন আক্ম এ জগত 
বিলড আবার ক্পতার কালি ক্ফলর রাক্ছি।” 
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তাঁর ক্শষ্যরা বেলেন, “বেখুন, এখন আপক্ন স্পষ্টভালব বেলিন, বকানরকম বেঁোক্ে 
কলর বেলিন না। এখন আমরা বুেোম বর আপক্ন সব ক্কিুই জালনন। বকান ব্যক্তি প্রশ্ন 
করার আলগই আপক্ন তার উতির ক্েলত পালরন। এজন্যই আমরা ক্বশ্বাস কক্র বর আপক্ন 
ঈশ্বলরর কাি বথলক এলসলিন।” 

রীশু তাঁলের বেলেন, “তাহলে বতামরা এখন ক্বশ্বাস করি? বশান, সমে আসলি, 
বেলত ক্ক এলস পলডলি, রখন বতামরা ক্বক্ছিন্ন হলে বর রার ক্নলজর জােগাে েলে 
রালব, আর আমাে একা বফলে পাোলব, তবু আক্ম একা নই, কারণ ক্পতা আমার 
সলগে আলিন। 

 “আক্ম বতামালের এসব কথা বেোম রালত বতামরা আমার মল্্য শাক্ন্ত পাও। জগলত 
বতামরা কষ্ট পালব, ক্কন্তু সাহসী হও! আক্মই জগতলক জে কলরক্ি!”265

5.38 যীশুর তাঁর শপতার সকগে ককথাপকথন
এইসব কথা বোর পর রীশু স্বলগ্যর ক্েলক তাক্কলে এই কথা বেলেন, “ক্পতা, এখন সমে 
হলেলি; বতামার পুত্লক মক্হমাক্বিত কর, বরন বতামার পুত্ও বতামালক মক্হমাক্বিত করলত 
পালরন। সমস্ত মানুলষর উপর পুত্লক তুক্ম অক্্কার ক্েলেি রালত ক্তক্ন তালের সকেলক 
অনন্ত জীবন ক্েলত পালরন। এই হে অনন্ত জীবন; তারা বতামালক জালন বর তুক্ম একমাত্ 
সত্য ঈশ্বর ও তুক্ম রাঁলক পাঠিলেি বসই রীশু খ্ীষ্টলক জালন। তুক্ম বর কাজ করার োক্েত্ব 
আমাে ক্েলেক্িলে, তা আক্ম বশষ কলরক্ি ও পৃক্থবীলত বতামালক মক্হমাক্বিত কলরক্ি। তাই 
এখন বতামার সাক্ন্নল্্য আমাে মক্হমাক্বিত কর। বহ ক্পতা, জগত সৃক্ষ্টর পূলব্য বতামার কালি 
আমার বর মক্হমা ক্িে, তুক্ম বসই মক্হমাে এখন আমাে মক্হমাক্বিত কর।266

5.39 অনুরামীকদর জন্য যীশুর প্রাথতিনা
“এই জগলতর মল্্য বথলক তুক্ম বর সব বোকলের আমাে ক্েলেি, আক্ম তালের কালি 
বতামার পক্রেে ক্েলেক্ি। তারা বতামারই ক্িে এবং তুক্ম তালেরলক আমাে ক্েলেি, আর 
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তারা বতামার ক্শক্ষানুসালর েলেলি। এখন তারা বুলেলি বর তুক্ম রা ক্কিু আমাে ক্েলেি 
তা বতামার কাি বথলকই এলসলি। তুক্ম আমাে বর ক্শক্ষা ক্েলেি তা আক্ম তালের ক্েলেক্ি, 
আর তা তারা গ্রহণও কলরলি। তারা সক্ত্যই বুলেলি বর আক্ম বতামারই কাি বথলক 
এলসক্ি, আর তারা ক্বশ্বাস কলর বর তুক্ম আমাে পাঠিলেি। আক্ম তালের জন্য এখন প্রাথ্যনা 
করক্ি। আক্ম সারা জগলতর জন্য প্রাথ্যনা করক্ি না, বকবে বসই সকে বোকলের জন্য 
প্রাথ্যনা করক্ি রালের তুক্ম ক্েলেি, কারণ তারা বতামার। আমার রা ক্কিু তা বতামার, আর 
বতামার রা তা আমার। আর এলের মা্্যলম আক্ম মক্হমাক্বিত হলেক্ি। 

“আক্ম আর এই জগলত থাকক্ি না, ক্কন্তু তারা এই জগলত থাকলি, আক্ম বতামারই 
কালি রাক্ছি। পক্বত্ ক্পতা, বর নাম তুক্ম আমাে ক্েলেি, বতামার বসই নালমর শক্তিলত 
তুক্ম তালের রক্ষা কর। আমরা বরমন এক, বতমক্ন তারা বরন সকলে এক হলত পালর। 
আক্ম রখন তালের সলগে ক্িোম, আক্ম তালের ক্নরাপলে বরলখক্িোম। তুক্ম আমাে বর নাম 
ক্েলেি বসই নালমর শক্তিলত তখন আক্ম তালের রক্ষা কলরক্িোম। আক্ম তালের সাব্ালন 
রক্ষা কলরক্ি। তালের মল্্য বকউ ক্বনষ্ট হে ক্ন, একমাত্ ব্যক্তক্রম বসই বোকটি, ধ্ংস 
হওোই রার পক্রণক্ত। শালস্তর কথা সফে করার জলন্যই এই পক্রণক্ত। 

“এখন আক্ম বতামার কালি আসক্ি, ক্কন্তু এই জগলত থাকলত থাকলত আক্ম এসব কথা 
বেক্ি, বরন তারা আমার বর আনন্ তা পক্রপূণ্যরূলপ পাে। আক্ম তালের বতামার ক্শক্ষা 
জাক্নলেক্ি, ক্কন্তু জগত সংসার তালের ঘৃণা কলর, কারণ তারা এই জগলতর নে, বরমন 
আক্মও এই জগলতর নই। 

“তালের এই জগত বথলক ক্নলে রাবার জন্য আক্ম বতামার কালি প্রাথ্যনা করক্ি না, 
ক্কন্তু তালের মন্ শক্তির হাত বথলক রক্ষা কর। তারা এই জগলতর নে, বরমন আক্মও এ 
জগলতর নই। “সলত্যর দ্বারা বতামার বসবার জন্য তুক্ম তালের পক্বত্ কর। বতামার বাক্যই 
সত্যস্বরূপ। তুক্ম বরমন এ জগলত আমালক পাঠিলেি, আক্মও তালের বতমক্ন জগলতর 
মালে পাঠিলেক্ি। তালের জন্য আক্ম বতামার বসবাে ক্নলজলক ক্নরুতি কলরক্ি, বরন তারাও 
সলত্যর মা্্যলম বতামার বসবাে ক্নলজলের ক্নরুতি করলত পালর।267
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5.40 তাঁকত শবশ্বাস স্াপন করকব এমন যলাককদর জন্য যীশুর প্রাথতিনা
“আক্ম বকবে এলের জন্যই প্রাথ্যনা করক্ি না, এলের ক্শক্ষার ম্্য ক্েলে রাঁরা আমাে ক্বশ্বাস 
করলব তালের জন্যও করক্ি। ক্পতা, বরমন তুক্ম আমালত রলেি, আর আক্ম বতামালত 
রলেক্ি, বতমক্ন তারাও বরন এক হে। তারা বরন আমালের মল্্য থালক রালত জগত 
সংসার ক্বশ্বাস কলর বর তুক্ম আমালক পাঠিলেি। আর তুক্ম আমাে বর মক্হমা ক্েলেি তা 
আক্ম তালের ক্েলেক্ি, রালত আমরা বরমন এক, তারাও বতমক্ন এক হলত পালর। আক্ম 
তালের মল্্য, আর তুক্ম আমার মল্্য থাকলব, এইভালব তারা বরন সমূ্পণ্যভালব এক 
হে। জগত রালত জালন বর তুক্ম আমাে পাঠিলেি। আর তুক্ম বরমন আমাে ভােলবলসি, 
বতমক্ন তুক্ম তালেরও ভােলবলসি। 

“ক্পতা, আক্ম োই, আক্ম বরখালন আক্ি, তুক্ম রালের আমাে ক্েলেি, তারাও বরন 
আমার সলগে বসখালন থালক। আর তুক্ম আমাে বর মক্হমা ক্েলেি তারা আমার বসই মক্হমা 
বরন বেখলত পাে, কারণ জগত সৃক্ষ্টর আলগই তুক্ম আমাে ভােলবলসি। ন্যােবান ক্পতা, 
জগত বতামাে জালন না, ক্কন্তু আক্ম বতামাে জাক্ন। আর আমার এই ক্শষ্যরা জালন বর 
তুক্ম আমাে পাঠিলেি। তুক্ম বক আক্ম তালের কালি তা প্রকাশ কলরক্ি, আর এরপলরও 
আক্ম তালের কালি তা করলতই থাকব। তাহলে তুক্ম আমাে বরমন ভােলবলসি, তারা 
একইভালব অন্যলের ভােবাসলব আর আক্ম তালের মল্্যই থাকব।”268

5.41 যীশুর একাকী প্রাথতিনা
এরপর তাঁরা একটি গান করলত করলত তজতুন পব্যতমাোে েলে বগলেন269 এবং 
বগতক্শমানী নালম একটা জােগাে ক্গলে তাঁর ক্শষ্যলের বেলেন, “আক্ম ওখালন ক্গলে 
রতক্ষণ প্রাথ্যনা কক্র, বতামরা এখালন বলস থাক।” এরপর ক্তক্ন ক্পতর ও ক্সবক্েলের দুই 
বিলেলক সলগে ক্নলে েেলত থাকলেন। বরলত বরলত তাঁর মন উলদ্বগ ও ব্যথাে ভলর বগে, 
ক্তক্ন অক্ভভূত হলে পডলেন। তখন ক্তক্ন তালের বেলেন, “দুঃলখ আমার হৃেে বভলে 
রালছি। বতামরা এখালন থাক আর আমার সলগে বজলগ থালকা।” 
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পলর ক্তক্ন ক্কিু দূলর ক্গলে মাটিলত উপুড হলে পলড প্রাথ্যনা কলর বেলেন, “আমার 
ক্পতা, রক্ে সভেব হে তলব এই কলষ্টর পানপাত্ আমার কাি বথলক দূলর রাক; তবু আমার 
ইছিামলতা নে, ক্কন্তু বতামারই ইছিা পূণ্য বহাক্।”270

এরপর স্বগ্য বথলক একজন স্বগ্যদূত এলস তাঁলক শক্তি বজাগালেন। ক্নোরুণ মানক্সক 
রন্ত্রণার সলগে রীশু আরও আকুেভালব প্রাথ্যনা করলত োগলেন। বসই সমে তাঁর গা ক্েলে 
রলতির বড বড বফাঁটার মলতা ঘাম েলর পডক্িে।271

এরপর ক্তক্ন ক্শষ্যলের কালি ক্ফলর ক্গলে বেখলেন, তাঁরা ঘুমালছিন। ক্তক্ন ক্পতরলক 
বেলেন, “এক্ক! বতামরা আমার সলগে এক ঘন্াও বজলগ থাকলত পারলে না? বজলগ থাক 
ও প্রাথ্যনা কর বরন প্রলোভলন না পড। বতামালের আমিা ইছুিক বলট, ক্কন্তু বেহ দুব্যে।” 

ক্তক্ন ক্গলে আর একবার প্রাথ্যনা করলেন, “বহ আমার ক্পতা, এই দুঃলখর পানপাত্ 
বথলক আক্ম পান না করলে রক্ে তা দূর হওো সভেব না হে তলব বতামারই ইছিা পূণ্য 
বহাক্।” 

পলর ক্তক্ন ক্ফলর এলস বেখলেন, ক্শষ্যরা আবার ঘুক্মলে পলডলিন, কারণ তাঁলের 
বোখ ভারী হলে ক্গলেক্িে। তখন ক্তক্ন তাঁলের বিলড েলে বগলেন ও তৃতীে বার প্রাথ্যনা 
করলেন। ক্তক্ন আলগর মলতা বসই একই কথা বলে প্রাথ্যনা করলেন। 

পলর ক্তক্ন ক্শষ্যলের কালি এলস বেলেন, “বতামরা এখনও ঘুক্মলে রলেি ও ক্বরোম 
করি? বশান, সমে ঘক্নলে এে, মানবপুত্লক পাপীলের হলত তুলে বেওো হলব। ওঠ, েে 
আমরা রাই! ঐ বেখ! বর বোক আমাে ্ক্রলে বেলব, বস এলস বগলি।”272

5.42 যীশুর বদিী অবস্া 
রীশু তাঁর ক্শষ্যলের ক্নলে প্রােই বসখালন আসলতন। এইজন্য ক্রহূো বসই স্থানটি জানত। 
এই ক্রহূো রীশুর সলগে প্রতারণা কলরক্িে। বস ফরীশীলের ও প্র্ান রাজকলের কাি 
বথলক একেে তসক্নক ও ক্কিু রক্ষী ক্নলে বসখালন এে। তালের হালত ক্িে মশাে, েন্ঠন 
ও নানা অস্ত।273
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বর তাঁলক ্ক্রলে ক্েক্ছিে, বস ঐ বোকলের একটা সালঙ্ক্তক ক্েহ্ন ক্েলে বলেক্িে, 
“আক্ম রালক েুমু বেব, বসই ঐ বোক, তালক বতামরা ্রলব।” এরপর ক্রহূো রীশুর কালি 
এক্গলে এলস বেে, “গুরু, নমস্ার,” এই বলে বস তাঁলক েুমু ক্েে।274

রীশু তালক বেলেন, “ক্রহূো তুক্ম ক্ক েুমু ক্েলে মানবপুত্লক ্ক্রলে বেলব?”275

তখন রীশু, তাঁর প্রক্ত ক্ক ঘটলত েলেলি বস সবই তাঁর জানা থাকার ফলে এক্গলে 
ক্গলে বেলেন, “বতামরা কালক খঁুজি?” 

তারা তাঁলক বেে, “নাসরতীে রীশুলক।” 
ক্তক্ন রখন তালের বেলেন, “আক্মই ক্তক্ন।” তখন তারা ক্পিু হলট ক্গলে মাটিলত 

পলড বগে। 
তাই আবার একবার ক্তক্ন তালের ক্জলজ্ঞস করলেন, “বতামরা কালক খঁুজি?” 
তারা বেে, “নাসরতীে রীশুলক।” 
এর উতিলর রীশু বেলেন, “আক্ম বতা বতামালের আলগই বলেক্ি, আক্মই ক্তক্ন। সুতরাং 

রক্ে বতামরা আমালকই খঁুজি, তাহলে এলের বরলত োও।” এটা ঘটে রালত তাঁর আলগর 
বতিব্য রথাথ্য প্রক্তপন্ন হে, “তুক্ম আমাে রালের ক্েলেি তালের কাউলক আক্ম হারাই 
ক্ন।”276

তখন তারা তাঁলক ্লর বগ্রপ্তার করে।277

তখন ক্শলমান ক্পতলরর কালি একটা তলরাোে থাকাে ক্তক্ন বসটা বটলন ববর কলর 
মহারাজলকর োকরলক আঘাত কলর তার ডান কান বকলট বফেলেন। (বসই োকলরর 
নাম মল্।)278

এই বেলখ রীশু বেলেন, “থালমা! খুব হলেলি।” আর ক্তক্ন বসই োকলরর কান স্পশ্য 
কলর তালক সুস্থ করলেন।279

তখন রীশু ক্পতরলক বেলেন, “বতামার তলরারাে খালপ ভলরা,”280 রারা তলরাোে 
োোে তারা তলরাোলের আঘালতই মরলব।281 বর পানপাত্ ক্পতা আমাে ক্েলেলিন, 
আমালক তা পান করলতই হলব।”282
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“বতামরা ক্ক ভাব বর, আক্ম আমার ক্পতা ঈশ্বলরর কালি োইলত পাক্র না? োইলে ক্তক্ন 
সলগে সলগে আমার জন্য বালরাটিরও ববশী স্বগ্যদূতবাক্হনী পাঠিলে বেলবন। ক্কন্তু তাই রক্ে 
হে তাহলে শালস্তর বাণী ক্কভালব পূণ্য হলব, শালস্ত রখন বেলি এভালবই সব ক্কিু অবশ্যই 
ঘটলব?” 

বসই সমে রীশু বোকলের বেলেন, “বোলক বরমন ডাকাত ্রলত রাে, বসই ভালব 
বতামরা বিারা ও োঠি ক্নলে আমাে ্রলত এলসি? আক্ম বতা প্রক্তক্েন মক্ন্লরর মল্্য 
বলস ক্শক্ষা ক্েলেক্ি; ক্কন্তু বতামরা আমাে বগ্রপ্তার কর ক্ন। রাইলহাক্, এসব ক্কিুই ঘটে 
বরন ভাববােীলের বেখা সকে কথাই পূণ্য হে।” তখন তাঁর ক্শষ্যরা তাঁলক বফলে পাক্েলে 
বগলেন।283

আর একজন রুবক উেগে শরীলর একটি োের জক্ডলে তাঁলক অনুসরণ করে। তারা 
তালক বগ্রপ্তার করার বেষ্টা করে। ক্কন্তু বস োেরটি বফলে উেগে অবস্থাে পাক্েলে বগে।284

5.43 যীশুকক িানকনর সামকন আনয়ন 
এরপর তসন্যরা ও তালের বসনাপক্ত এবং ইহুেী রক্ষীরা রীশুলক বগ্রপ্তার কলর ববঁল্ প্রথলম 
হানলনর কালি ক্নলে বগে। বসই বির ক্রক্ন মহারাজক ক্িলেন বসই কাোফার শ্বশুর এই 
হানন। এই কাোফা ইহুেী বনতালের পরামশ্য ক্েলেক্িলেন বর জনস্বালথ্য একজলনর মরণ 
হওো ভালো।285

5.44 শপতর কত্তি ক যীশুকক প্রথমবার অস্বীকার 
ক্শলমান ক্পতর ও আর একজন ক্শষ্য রীশুর বপিলন বপিলন বগলেন। এই ক্শষ্যর সলগে 
মহারাজলকর বেনা পক্রেে ক্িে, তাই ক্তক্ন রীশুর সলগে মহারাজলকর বাক্ডর উলঠালন 
ঢুকলেন; ক্কন্তু ক্পতর ফটলকর বাইলর োঁক্ডলে রইলেন। তখন মহারাজলকর পক্রক্েত 
ক্শষ্য বাইলর এলস বর বাক্েকাটি ফটক পাহারাে ক্িে তালক বলে ক্পতরলক বভতলর 
ক্নলে বগলেন।286
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োকররা ও মক্ন্লরর রক্ষীরা শীলতর জন্য কাঠ কেোর আগুন ততরী কলর তার 
োরপালশ োঁক্ডলে আগুন বপাোক্ছিে। ক্পতরও তালের সলগে বসখালন োঁক্ডলে আগুন 
বপাোক্ছিলেন।287

ক্পতর রখন নীলে উলঠালন ক্িলেন, তখন মহারাজলকর একজন োকরানী এে। বস 
ক্পতরলক আগুন বপাহালত বেলখ তাঁর ক্েলক তাক্কলে বেে, “তুক্মও বতা নাসরতীে 
রীশুর সলগে ক্িলে?” 

ক্কন্তু ক্পতর অস্বীকার কলর বেলেন, “আক্ম জাক্ন না, আর বুেলতও পারক্ি না তুক্ম ক্ক 
বেি?” এই বলে ক্তক্ন বারান্ার ক্েলক বরলতই একটা বমারগ বডলক উঠে।288

5.45 যীশুর প্রশত িানকনর প্রনে 
এরপর মহারাজক রীশুলক তাঁর ক্শষ্যলের ক্বষলে ও তাঁর ক্শক্ষার ক্বষলে প্রশ্ন করলত 

োগলেন। রীশু এর উতিলর তাঁলক বেলেন, “আক্ম সব্যোই সকলের কালি প্রকালশ্য কথা 
বলেক্ি। আক্ম মক্ন্লরর মল্্য ও সমাজ-গৃলহ বরখালন ইহুেীরা একসলগে সমলবত হে 
বসখালন সব সমে ক্শক্ষা ক্েলেক্ি। আর আক্ম কখনও বকান ক্কিু বগাপলন বক্েক্ন। বতামরা 
আমাে বকন বস ক্বষলে প্রশ্ন করি? রাঁরা আমার কথা শুলনলি তালেরই ক্জলজ্ঞস কর আক্ম 
তালের ক্ক বলেক্ি। আক্ম ক্ক বলেক্ি তারা ক্নশ্চেই জানলব!” 

ক্তক্ন রখন একথা বেলিন, তখন বসই মক্ন্র রক্ষীবাক্হনীর একজন বর বসখালন 
োঁক্ডলেক্িে বস রীশুলক এক েড বমলর বেে, “বতার ক্ক সাহস, তুই মহারাজকলক 
এরকম জবাব ক্েক্ে!” 

এর উতিলর রীশু তালক বেলেন, “আক্ম রক্ে অন্যাে ক্কিু বলে থাক্ক, তলব সকেলক 
বে ক্ক অন্যাে বলেক্ি; ক্কন্তু আক্ম রক্ে সক্ত্য কথা বলে থাক্ক তাহলে বতামরা আমাে 
মারি বকন?” 

এরপর হানন রীশুলক মহারাজক কাোফার কালি পাঠিলে ক্েলেন। রীশু তখনও বাঁ্া 
অবস্থাে ক্িলেন।289
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5.46 শপতর কত্তি ক শদ্তীয় ও ত্তীয়বার যীশুকক অস্বীকার 
এক্েলক ক্শলমান ক্পতর বসখালন োঁক্ডলে আগুন বপাোক্ছিলেন,290 ক্কন্তু োকরানীটা 
তাঁলক বেলখ, রারা তার কালি োঁক্ডলেক্িে তালের বেলত োগে, “এই বোকটি ওলেরই 
একজন!” ক্তক্ন আবার অস্বীকার করলেন। 

ক্কিুক্ষণ বালে রারা বসখালন োঁক্ডলেক্িে তারা ক্পতরলক বেে, “সক্ত্য তুক্ম তালের 
একজন, কারণ তুক্ম গােীলের বোক।”291

মহারাজলকর একজন োকর, ক্পতর রার কান বকলট বফলেক্িলেন তার এক 
আমিীে বেে, “আক্ম ওর সলগে বতামালক বসই বাগালনর মল্্য বেলখক্ি, ঠিক বলেক্ি 
না?”292

ক্তক্ন অক্ভশাপ ক্েলে শপথ কলর বেলত োগলেন, “বতামরা বর বোকটির কথা বেি, 
তালক আক্ম ক্েক্ন না।”293

ক্পতলরর কথা বশষ না হলতই একটা বমারগ বডলক উঠে। তখন প্রভু মুখ ক্ফক্রলে 
ক্পতলরর ক্েলক তাকালেন, আর প্রভুর কথা ক্পতলরর মলন পলড বগে, প্রভু বলেক্িলেন, 

“আজ রালত বমারগ ডাকার আলগ, তুক্ম আমালক ক্তনবার অস্বীকার করলব।” তখন ক্তক্ন 
বাইলর ক্গলে কান্নাে বভলে পডলেন।294

5.47 মিাসভার সামকন যীশু
তারা রীশুলক বগ্রপ্তার কলর মহারাজক কাোফার বাক্ডলত ক্নলে এে, বসখালন ব্যবস্থার 
ক্শক্ষক ও ইহুেী বনতারা জলডা হলেক্িলেন।295

তখন প্র্ান রাজকরা এবং মহাসভার সকলেই এমন একজন সাক্ষী খঁুজক্িলেন রার 
কথার বজালর রীশুলক মৃতু্যেলডি েক্ডিত করা রাে; ক্কন্তু বতমন সাক্ষ্য তারা বপলেন না। 
কারণ অলনলক তাঁর ক্বরুলদ্ধ ক্মথ্যা সাক্ষী ক্েে বলট ক্কন্তু তালের সাক্ষ্য ক্মেে না। 

তখন ক্কিু বোক তাঁর ক্বরুলদ্ধ ক্মথ্যা সাক্ষী ক্েলে বেে,  “আমরা তাঁলক বেলত শুলনক্ি, 
‘মানুলষর হালত ততরী এই মক্ন্রটি বভলে বফেব এবং ক্তন ক্েলনর মল্্য মানুলষর হাত 
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ক্েলে ততরী নে এমনই একটি মক্ন্র আক্ম গলড তুেব।’” ক্কন্তু এলতও তালের সালক্ষ্যর 
প্রমাণ ক্মেে না। 

তখন মহারাজক সকলের সামলন োঁক্ডলে রীশুলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “তুক্ম ক্ক ক্কিুই 
উতির বেলব না? এই সমস্ত বোকরা বতামার ক্বরুলদ্ধ ক্ক সাক্ষ্য ক্েলছি?” ক্কন্তু ক্তক্ন েুপোপ 
থাকলেন, বকান উতির ক্েলেন না। 

আবার মহারাজক তাঁলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “তুক্ম ক্ক বসই পরম খ্ীষ্ট পরম ্ন্য, 
ঈশ্বলরর পুত্?” 

রীশু বেলেন, “হ্যাঁ, আক্মই ঈশ্বলরর পুত্। বতামরা একক্েন মানবপুত্লক ঈশ্বলরর 
ডানপালশ বলস থাকলত আকালশর বমলঘ আবৃত হলে আসলত বেখলব।” 

তখন মহারাজক তাঁর বপাশাক ক্িঁলড বেলেন, “আমালের সাক্ষীর আর ক্ক প্রলোজন? 
বতামরা বতা ঈশ্বর ক্নন্া শুনলে। বতামালের ক্ক মলন হে?” 

তারা সকলে তাঁলক বোষী ক্স্থর কলর বেে, “এঁর মৃতু্যেডি হওো উক্েত।” তখন 
বকউ বকউ তাঁর মুলখ থুথু ক্িটিলে ক্েে, তাঁর মুখ বঢলক ঘুক্ষ মারে এবং বেলত োগে, 

“ভাববাণী কলর বে বতা, বক বতামালক ঘুক্ষ মারে?” পলর রক্ষীরা তাঁলক মারলত মারলত 
ক্নলে বগে।296

5.48 শযিূদার আত্িত্যা
বভার হলে প্র্ান রাজকরা ও সমাজপক্তরা সবাই ক্মলে রীশুলক হত্যা করার েক্রান্ত করে। 
তারা তাঁলক ববঁল্ বরামীে রাজ্যপাে পীোলতর কালি হাক্জর করে। 

রীশুলক শত্রুলের হালত বর ্ক্রলে ক্েলেক্িে, বসই ক্রহূো রখন বেখে রীশুলক 
বোষী সাব্যস্ত করা হলেলি তখন তার মলন খুব বক্ষাভ হে। বস তখন রাজকলের ও 
সমাজপক্তলের কালি ক্গলে বসই ক্ত্শটা রূলপার টাকা ক্ফক্রলে ক্েলে বেে,  “একজন 
ক্নরপরা্ বোকলক হত্যা করার জন্য আপনালের হালত তুলে ক্েলে তাঁর প্রক্ত আক্ম 
ক্বশ্বাসঘাতকতা কলরক্ি, আক্ম মহাপাপ কলরক্ি।” 
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ইহুেী বনতারা বেে, “তালত আমালের ক্ক? তুক্ম ববােলগ রাও।” 
তখন ক্রহূো বসই টাকা মক্ন্লরর মল্্য িঁুলড বফলে ক্েে, পলর বাইলর ক্গলে গোে 

েক্ড ক্েলে মরে। 
প্র্ান রাজকরা বসই রূলপার টাকাগুক্ে কুক্ডলে ক্নলে বেলেন, “মক্ন্লরর তহক্বলে 

এই টাকা জমা করা আমালের ক্বক্্-ব্যবস্থা ক্বরুদ্ধ কাজ, কারণ এটা খুলনর টাকা।” তাই 
তারা পরামশ্য কলর ঐ টাকাে কুলমারলের একটা জক্ম ক্কনলেন রালত বজরুশালেলম বরসব 
ক্বলেশী মারা রালব, তালের বসখালন কবর বেওো বরলত পালর। বসই জন্য ঐ কবরখানালক 
আজও বোলক রতিলক্ষত্ বলে। এর ফলে ভাববােী ক্ররক্মের ভাববাণী পূণ্য হে: 

“তারা বসই ক্ত্শটা রূলপার টাকা ক্নে, এটাই হে তাঁর মূে্য, ইস্ালেলের জনগণই 
তাঁর মূে্য ক্ন্্যারণ কলরক্িে। আর প্রভুর ক্নলে্য শ অনুসালরই বসই টাকা ক্েলে তারা 
কুলমালরর জক্ম ক্কলনক্িে।” 297

5.49 যীশুকক পীলাকতর সামকন আনয়ন 
সকাে হলতই প্র্ান রাজকরা, বেস্ ইহুেী বনতারা, ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা ও সমস্ত মহাসভার 
বোলকরা শোপরামশ্য করলেন। তাঁরা রীশুলক ববঁল্ পীোলতর কালি পাঠালেন এবং তাঁর 
হালত তুলে ক্েলেন।298

এরপর তারা রীশুলক কাোফার বাক্ড বথলক রাজ্যপালের প্রাসালে ক্নলে বগে। তখন 
বভার হলে ক্গলেক্িে। তারা ক্নলজরা রাজ্যপালের প্রাসালের বভতলর বরলত োইে না, 
পালি অশুক্ে হলে পলড, কারণ তারা ক্নস্তারপলব্যর বভাজ বখলত োইক্িে। তারপর 
রাজ্যপাে পীোত তালের সামলন ববক্রলে এলস বেলেন, “বতামরা এই বোকটার ক্বরুলদ্ধ 
ক্ক অক্ভলরাগ এলনি?” 

এর উতিলর তারা পীোতলক বেে, “এই বোক রক্ে বোষী না হত, তাহলে আমরা 
বতামার হালত এলক তুলে ক্েতাম না।” 
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তখন পীোত তালের বেলেন, “এলক ক্নলে রাও এবং বতামালের ক্বক্্-ব্যবস্থা অনুসালর 
এর ক্বোর কর।” 

ইহুেীরা তালক বেে, “আমরা কাউলক মৃতু্যেডি ক্েলত পাক্র না।” (ক্কভালব তাঁর মৃতু্য 
হলব বস ক্বষলে রীশু রা ইক্গেত কলরক্িলেন তা পূরণ করলতই এই ঘটনাগুক্ে ঘটে।)299

আর তারা তাঁর ক্বরুলদ্ধ অক্ভলরাগ কলর বেে, “আমরা বেলখক্ি, বোকটা আমালের 
জাক্তলক ক্বপলথ ক্নলে রালছি। এ তকসরলক কর ক্েলত বারণ কলর আর বলে, বস ক্নলজই 
খ্ীষ্ট, একজন রাজা।”300

তখন পীোত আবার প্রাসালের মল্্য ক্গলে রীশুলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “তুক্ম ক্ক 
ইহুেীলের রাজা?” 

রীশু বেলেন, “তুক্ম ক্ক ক্নলজ বথলক একথা বেি, অথবা অন্য বকউ আমার ক্বষলে 
বতামালক বলেলি?” 

পীোত বেলেন, “আক্ম ক্ক ইহুেী? বতামার ক্নলজর বোলকরা ও প্র্ান রাজকরা 
বতামালক আমার হালত সঁলপ ক্েলেলি। তুক্ম ক্ক কলরি?” 

রীশু বেলেন, “আমার রাজ্য এই জগলতর নে। রক্ে আমার রাজ্য এই জগলতর হত 
তাহলে আমার বোলকরা ইহুেীলের হাত বথলক আমালক রক্ষা করার জন্য েডাই করত; 
ক্কন্তু না, আমার রাজ্য এখানকার নে।” 

তখন পীোত তাঁলক বেলেন, “তাহলে তুক্ম একজন রাজা?” 
রীশু এর উতিলর বেলেন, “আপক্ন বেলিন বর আক্ম রাজা। আক্ম এই জন্যই 

জলমেক্িোম, আর এই উলদেলশ্যই আক্ম জগলত এলসক্ি, বরন সলত্যর পলক্ষ সাক্ষ্য ক্েই। 
বর বকউ সলত্যর পলক্ষ আলি, বস আমার কথা বশালন।” 

পীোত তাঁলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “সত্য ক্ক?” 301 তখন ক্তক্ন রীশুলক ক্জলজ্ঞস 
করলেন, “ওরা, বতামার ক্বরুলদ্ধ কত বোষ ক্েলছি, তুক্ম ক্ক শুনলত পাছি না?” 

ক্কন্তু রীশু তাঁলক বকান জবাব ক্েলেন না, এমন ক্ক তাঁর ক্বরুলদ্ধ একটা অক্ভলরালগরও 
উতির ক্েলেন না। এলত পীোত আশ্চর্য হলে বগলেন।302
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এই কথা ক্জলজ্ঞস কলর ক্তক্ন পুনরাে ইহুেীলের কালি বগলেন, আর তালের বেলেন, 
“আক্ম বতা এই বোকটির মল্্য বকান বোষ বেখলত পাক্ছি না।303

ক্কন্তু তারা বজে ্ লর বেলত োগে, “এই বোকটি ক্রহূোর সমস্ত জােগাে ক্শক্ষা ক্েলে 
বোকলের বক্ষক্পলে তুেলি। গােীে বথলক শুরু কলর এখন বস এখালন এলসলি।” 

এই কথা শুলন পীোত জানলত োইলেন রীশু গােীলের বোক ক্কনা? ক্তক্ন রখন 
জানলত পারলেন বর বহলরালের শাসনা্ীলন বর অঞ্চে আলি রীশু বসখানকার 
বোক, তখন ক্তক্ন রীশুলক বহলরালের কালি পাঠিলে ক্েলেন, কারণ বহলরাে তখন 
বজরুশালেলমই ক্িলেন।304

5.50 পীলাকতর যীশুকক যিকরাকদর কাকি পাঠাকনা
রাজা বহলরাে রীশুলক বেলখ খুবই খুশী হলেন, কারণ ক্তক্ন অলনকক্েন বথলকই তাঁলক 
বেখলত োইক্িলেন। তাঁর ক্বষলে বহলরাে অলনক কথাই শুলনক্িলেন এবং আশা 
কলরক্িলেন বর রীশু বকান অলেৌক্কক কাজ কলর তাঁলক বেখালবন। ক্তক্ন রীশুলক অলনক 
প্রশ্ন করলেন; ক্কন্তু রীশু তালক বকান উতিরই ক্েলেন না। প্র্ান রাজকরা ও ব্যবস্থার 
ক্শক্ষকরা বসখালন োঁক্ডলে প্রবেভালব রীশুর ক্বরুলদ্ধ বোষালরাপ করলত োগে। বহলরাে 
তার তসন্যলের ক্নলে রীশুলক নানাভালব অপমান ও উপহাস করলেন। পলর একটা সুন্র 
আেখালিা পক্রলে তাঁলক আবার পীোলতর কালি পাঠিলে ক্েলেন। এর আলগ পীোত ও 
বহলরাে পরস্পর শত্রু ক্িলেন; ক্কন্তু ঐ ক্েন তাঁরা পরস্পর আবার বনু্ধ হলে বগলেন।305

5.51 পীলাকতর দ্ারা যীশুকক মুশতির যচষ্টা
পীোত প্র্ান রাজকলের ও ইহুেী বনতালের বডলক বেলেন,  “বতামরা আমার কালি এই 
বোকটিলক ক্নলে এলস বেি বর এ বোকলের ক্বপলথ োক্েত করলি। বতামালের সামলনই 
আক্ম ভােভালব এলক বজরা কলর বেখোম; আর বতামরা এর ক্বরুলদ্ধ বর অক্ভলরাগ করি 
তার বকান প্রমাণই বপোম না, বস ক্নলে্য াষ। এমন ক্ক রাজা বহলরােও পান ক্ন, তাই ক্তক্ন 
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এলক আবার আমালের কালি বফরত পাঠিলেলিন। আর বেখ, মৃতু্যেলডির বরাগ্য বকান 
কাজই এ কলর ক্ন।”306

রাজ্যপালের রীক্ত অনুসালর প্রলত্যক ক্নস্তারপলব্যর সমে জনসা্ারলণর ইছিানুরােী বর 
বকান কলেেীলক ক্তক্ন মুতি কলর ক্েলতন। বসই সমে বারাবিা নালম এক কুখ্যাত আসামী 
কারাগালর ক্িে। 

তাই বোকরা বসখালন একসলগে জলডা হলে পীোত তালের ক্জলজ্ঞস করলেন, 
“বতামালের জন্য আক্ম কালক বিলড বেব? বতামরা ক্ক োও, বারাবিালক বা রীশু, রালক 
খ্ীষ্ট বলে তালক?” কারণ পীোত জানলতন, তারা রীশুর ওপর ঈষ্যাপরােণ হলে তাঁলক 
্ক্রলে ক্েলেক্িে। 

পীোত রখন ক্বোর আসলন বলস আলিন, বসই সমে তাঁর স্তী তাঁলক বলে পাঠালেন, 
“ঐ ক্নলে্য াষ বোকটির প্রক্ত তুক্ম ক্কিু কলরা না, কারণ রালত্ স্বলনে আক্ম তাঁর ক্বষলে রা 
বেলখক্ি তালত আজ বডই উলদ্বলগ কাটলি।” 

ক্কন্তু প্র্ান রাজকরা ও ইহুেী বনতারা জনতালক প্রলরােনা ক্েলত োগে, বরন তারা 
বারাবিালক বিলড ক্েলত ও রীশুলক মৃতু্যেডি বেওোর কথা বলে। 

তখন রাজ্যপাে তালের ক্জলজ্ঞস করলেন, “এই দুজলনর মল্্য বতামরা কালক োও বর 
আক্ম বতামালের জন্য বিলড ক্েই?” 

তারা বেে, “বারাবিালক!”307

5.52 ্ূকি চড়াকনার জন্য যীশুকক সমপতিণ 
তখন পীোত আলেশ ক্েলেন বর রীশুলক োবুক মারার জন্য ক্নলে রাওো বহাক্। 

বসনারা কাঁটােতা ক্েলে একটা মুকুট ততরী কলর বসটা রীশুর মাথাে পক্রলে ক্েে। তারা 
রীশুলক ববগুলন রলের বপাশাক পরাে, এরপর তাঁর কালি এক্গলে এলস বেলত োগে, 

“ইহুেীলের রাজা েীঘ্যজীক্ব বহাক্!” এই বলে তারা তাঁর গালে েড মারলত োগে। 
পীোত আর একবার বাইলর ববক্রলে এলস তালের বেলেন, “বশান, আক্ম রীশুলক 
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বতামালের সামলন ক্নলে আসক্ি। আক্ম োই বর, বতামরা বুেলব আক্ম এর বকানই বোষ 
খঁুলজ পাক্ছি না।” এরপর রীশু বাইলর এলেন, তখন তাঁর মাথাে কাঁটার মুকুট ও পরলণ 
ববগুলন বপাশাক ক্িে। পীোত তালের বেলেন, “এই বেখ, বসই মানুষ!” 

প্র্ান রাজকরা ও মক্ন্লরর রক্ষীরা রীশুলক বেলখ ক্েৎকার কলর বেে, “ওলক কু্রলশ 
োও, কু্রলশ ক্েলে ওলক বমলর বফে!” 

পীোত তালের বেলেন, “বতামরা ক্নলজরাই এলক ক্নলে ক্গলে কু্রলশ োও, কারণ আক্ম 
এর বকান বোষ বেখলত পাক্ছি না।” 

ইহুেীরা তাঁলক বেে, “আমালের বর ক্বক্্-ব্যবস্থা আলি, বসই ব্যবস্থানুসালর ওর 
প্রাণেডি হওো উক্েত, কারণ ও ক্নলজলক ঈশ্বলরর পুত্ বলে োবী কলর।” 

এই কথা শুলন পীোত ভীষণ ভে বপলে বগলেন। ক্তক্ন আবার প্রাসালের মল্্য বগলেন। 
পীোত রীশুলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “তুক্ম বকাথা বথলক এলসি?” ক্কন্তু রীশু এর বকান 
উতির ক্েলেন না। তখন পীোত রীশুলক বেলেন, “তুক্ম ক্ক আমার সলগে কথা বেলত োও 
না? তুক্ম ক্ক জান না বর বতামালক মুক্তি বেওোর বা কু্রলশ ক্বদ্ধ কলর মারবার ক্ষমতা 
আমার আলি?” 

এর উতিলর রীশু তাঁলক বেলেন, “ঈশ্বর না ক্েলে আমার ওপর আপনার বকান ক্ষমতা 
থাকত না। তাই বর বোক আমালক আপনার হালত তুলে ক্েলেলি বস আরও বড পালপ 
পাপী।” 

একথা শুলন পীোত তাঁলক বিলড বেবার জন্য বেষ্টা করলেন, ক্কন্তু ইহুেীরা ক্েৎকার 
করে, “রক্ে তুক্ম ওলক বিলড োও, তাহলে তুক্ম তকসলরর বনু্ধ নও। বর বকউ ক্নলজলক 
রাজা বেলব, বুেলত হলব বস তকসলরর ক্বলরাক্্তা করলি।” 

এই কথা বশানার পর পীোত রীশুলক আবার বাইলর ক্নলে এলেন ও ক্বোরােলে 
বসলেন। এই ক্বোরাসন ক্িে “পাথলর বাঁ্ালনা” নালম জােগালত। (ইহুেীলের ভাষাে এলক 
গবিথা বলে।) বসই ক্েনটা ক্িে ক্নস্তারপব্য আলোজলনর ক্েন। তখন প্রাে ববো বালরাটা, 
পীোত ইহুেীলের বেলেন, “এই বেখ, বতামালের রাজা।” 
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তখন তারা ক্েৎকার করলত োগে, “ওলক দূর কর! দূর কর! ওলক কু্রলশ ক্েলে মার!” 
পীোত তালের বেলেন, “আক্ম ক্ক বতামালের রাজালক কু্রলশ বেব?” 
প্র্ান রাজকরা জবাব ক্েলেন, “তকসর িাডা আমালের আর বকান রাজা বনই।”308

পীোত রখন বেখলেন বর তাঁর বেষ্টার বকান ফে হে না, বরং আলরা বগােমাে 
হলত োগে, তখন ক্তক্ন জে ক্নলে বোকলের সামলন হাত ্ুলে বেলেন, “এই বোলকর 
রতিপালতর জন্য আক্ম োেী নই। এটা বতামালেরই োে!” 

এই কথার জবালব বোলকরা সমস্বলর বেে, “আমরা ও আমালের সন্তানরা ওর রলতির 
জন্য োেী থাকব।”309

পীোত তালের অনুলরা্ রক্ষা করলবন বলে ঠিক করলেন। রালক ক্বলদ্াহ ও খুলনর 
অপরাল্ কারাগালর রাখা হলেক্িে তালকই ক্তক্ন মুক্তি ক্েলেন, আর রীশুলক তালের হালত 
তুলে ক্েলেন বরন তালক ক্নলে তারা রা োে তা করলত পালর।310

5.53 পীলাকতর বসন্য দ্ারা যীশুকক শবদ্রূপ
এরপর রাজ্যপালের বসনারা রীশুলক রাজভবলনর সভাগৃলহ ক্নলে ক্গলে বসখালন সমস্ত 
বসনােেলক তাঁর োর্ালর জলডা করে। তারা রীশুর বপাশাক খুলে ক্নে, আর তাঁলক 
একটা োে রলের বপাশাক পরাে। পলর কাঁটা েতা ক্েলে একটা মুকুট ততরী কলর তা তাঁর 
মাথাে বেলপ বক্সলে ক্েে, আর তাঁর ডান হালত একটা োঠি ক্েে। পলর তাঁর সামলন হাঁটু 
বগলড তাঁলক ঠাট্া কলর বেে, “ইহুেীলের রাজা, েীঘ্যজীক্ব বহান্!” তারা তাঁর মুলখ থুথু 
ক্েে ও তাঁর োঠিটি ক্নলে তাঁর মাথাে মারলত োগে। এইভালব তাঁলক ক্বদ্রূপ করবার পর 
তারা বসই বপাশাকটি তাঁর গা বথলক খুলে ক্নলে তাঁর ক্নলজর বপাশাক আবার পক্রলে ক্েে, 
তারপর তাঁলক কু্রলশ বেবার জন্য ক্নলে েেে।311

5.54 যীশুকক ্ুকি শবধি করা িল
তারা রখন রীশুলক ক্নলে রাক্ছিে তখন কুরীশীর শহলরর ক্শলমান নালম একজন 
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বোকলক তসন্যরা ্রে, বস তখন মাঠ বথলক আসক্িে। তারা বসই কু্রশটা তার ঘালড 
োক্পলে রীশুর বপিলন বপিলন বসটা বলে ক্নলে বরলত তালক বা্্য করে। 

এক ক্বরাট জনতা তার বপিলন বপিলন রাক্ছিে, তালের মল্্য ক্কিু স্তীলোকও ক্িে 
রাঁরা রীশুর জন্য কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ করলত করলত রাক্ছিে। রীশু তালের ক্েলক ক্ফলর 
বেলেন, “বহ বজরুশালেলমর বমলেরা, বতামরা আমার জন্য বেঁলো না, বরং ক্নলজলের 
জন্য ও বতামালের সন্তানলের জন্য কাঁে। কারণ এমন ক্েন আসলি রখন বোলক বেলব, 
‘বন্ধ্যা স্তীলোলকরাই ্ন্য! আর ্ন্য বসই সব গভ্য  রা কখনও সন্তান প্রসব কলর ক্ন, ্ন্য 
বসই সব স্তন রা কখনও ক্শশুলেব পান করাে ক্ন।’ বসই সমে বোলক পব্যতলক বেলব, 

‘আমালের ওপলর পড!’ তারা বিাট বিাট পাহাডলক বেলব, ‘আমালের োপা োও!’ কারণ 
গাি সবুজ থাকলতই রক্ে বোলক এরকম কলর, তলব গাি রখন শুক্কলে রালব তখন ক্ক 
করলব?” 

দুজন অপরা্ীলক তাঁর সলগে মৃতু্যেডি বেওোর জন্য ক্নলে রাওরা হক্ছিে।312

পলর তারা গেগথা নালম এক জােগাে এলস বপৌঁিে। (গেগথা শব্টির অথ্য “মাথার 
খুক্েস্থান।”) বসখালন বপৌঁলি তারা রীশুলক মােক দ্ব্য বমশালনা ক্ততি দ্াক্ষারস পান 
করলত ক্েে; ক্কন্তু ক্তক্ন তা সামান্য আস্বাে কলর আর বখলত োইলেন না।313

বসখালন ঐ দুজন অপরা্ীর সলগে তারা রীশুলক কু্রলশ ক্বদ্ধ করে। তারা একজনলক 
তাঁর বাঁক্েলক, আর অন্যজনলক তাঁর ডানক্েলক কু্রলশ টাক্েলে ক্েে। 

তখন রীশু বেলেন, “ক্পতা, এলের ক্ষমা কর, কারণ এরা বর ক্ক করলি তা জালন 
না।”314

রীশুলক কু্রলশ ক্েলে বসনারা রীশুর সমস্ত বপাশাক ক্নলে োরভালগ ভাগ কলর প্রলত্যলক 
এক এক ভাগ ক্নে। আর তাঁর উপলরর েম্বা বপাশাকটিও ক্নে, এটিলত বকান বসোই ক্িে 
না, ওপর বথলক নীলে পর্যন্ত সমস্তটাই ববানা। তাই তারা ক্নলজলের মল্্য বোবক্ে করে, 

“এটালক আর ক্িঁডব না। আমরা বরং ঘঁুটি বেলে বেক্খ বক ওটা পাে।” শালস্তর এই বাণী 
এইভালব ফলে বগে: 
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“তারা ক্নলজলের মল্্য আমার বপাশাক ভাগ কলর ক্নে, 
আর আমার বপাশালকর জন্য ঘঁুটি োেে।”

তসক্নকরা তাই করে।315

পীোত রীশুর মাথার ক্েলক কু্রলশর ওপর একটি ফেক টাক্গেলে ক্েলেন। বসই ফেলক 
বেখা ক্িে, “নাসরতীে রীশু, ইহুেীলের রাজা।” তখন অলনক ইহুেী বসই ফেকটি পডে, 
কারণ রীশুলক বরখালন কু্রলশ বেওো হলেক্িে তা নগলরর কালিই ক্িে, আর বসই 
ফেলকর বেখাটি ইহুেীলের ভাষা, গ্রীক ও বরামীে ভাষাে ক্িে। 

ইহুেীলের প্র্ান রাজকরা পীোতলক বেলেন, “‘ইহুেীলের রাজা’ ক্েলখা না, তার 
পক্রবলত্য  বেলখা, ‘এই বোক বলেক্িে, আক্ম ইহুেীলের রাজা।’” 

পীোত বেলেন, “আক্ম রা ক্েলখক্ি তা ক্েলখক্ি।”316

বসই সমে ঐ রাস্তা ক্েলে বর সব বোক রাতাোত করক্িে, তারা তালের মাথা বনলড 
তাঁলক ঠাট্া কলর বেে, “তুক্ম না মক্ন্র বভলে আবার তা ক্তন ক্েলনর মল্্য ততরী করলত 
পার! তাহলে এখন ক্নলজলক রক্ষা কর। তুক্ম রক্ে ঈশ্বলরর পুত্ হও তলব কু্রশ বথলক বনলম 
এস।” 

বসইভালবই প্র্ান রাজকরা, ব্যবস্থার ক্শক্ষকরা ও ইহুেী বনতারা ক্বদ্রূপ কলর তাঁলক 
বেলত োগলেন, “এ বোক বতা অপরলক রক্ষা করত, ক্কন্তু এ ক্নলজলক বাঁোলত পালর না! 
ও বতা ইস্ালেলের রাজা, তাহলে এখন ও কু্রশ বথলক বনলম আসুক, তাহলে আমরা ওর 
ওপর ক্বশ্বাস করব। ঐ বোকটি ঈশ্বলরর ওপর ক্বশ্বাস কলর। রক্ে ক্তক্ন োন, তলব ওলক এখনই 
রক্ষা করুন, কারণ ও বতা বলেলি, ‘আক্ম ঈশ্বলরর পুত্।’”317

তাঁর দুপালশ রাঁরা কু্রলশর ওপর েুেক্িে, তালের মল্্য একজন তাঁলক ক্বদ্রূপ কলর 
বেে, “তুক্ম না খ্ীষ্ট? আমালের ও ক্নলজলক বাঁোও বেক্খ!” 

ক্কন্তু অন্য জন তালক ্মক ক্েলে বেে, “তুক্ম ক্ক ঈশ্বরলক ভে কর না? তুক্ম বতা 
একই রকম শাক্স্ত পাছি। আমরা বর শাক্স্ত পাক্ছি তা ন্যাে, কারণ আমরা রা কলরক্ি তার 
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বরাগ্য শাক্স্তই পাক্ছি; ক্কন্তু ইক্ন বতা বকান অন্যাে কলরন ক্ন।” এরপর বস বেে, “রীশু 
আপক্ন রখন আপনার রালজ্য আসলবন তখন আমার কথা মলন রাখলবন।” 

রীশু তালক বেলেন, “আক্ম বতামাে সক্ত্য বেক্ি, তুক্ম আজলকই আমার সলগে 
পরমলেলশ উপক্স্থত হলব।”318

রীশুর কু্রলশর কালি তাঁর মা, মাসীমা বক্াপার স্তী মক্রেম ও মক্রেম মগ্দক্েনী 
োঁক্ডলেক্িলেন। রীশু তাঁর মালক বসখালন োঁক্ডলে থাকলত বেখলেন আর বর ক্শষ্যলক 
ক্তক্ন ভালোবাসলতন, বেখলেন ক্তক্নও বসখালন োঁক্ডলে আলিন। তখন ক্তক্ন তাঁর মালক 
বেলেন, “বহ নারী, ঐ বেখ বতামার বিলে।” পলর ক্তক্ন তাঁর বসই ক্শষ্যলক বেলেন, “ঐ 
বেখ, বতামার মা।” আর তখন বথলক তাঁর মালক বসই ক্শষ্য ক্নলজর বাক্ডলত রাখার জন্য 
ক্নলে বগলেন।319

5.55 যীশুর ম্তু্য 
বসই ক্েন দুপুর বালরাটা বথলক ববো ক্তনলট পর্যন্ত সমস্ত বেশ অন্ধকালর বঢলক রইে। প্রাে 
ক্তনলটর সমে রীশু খুব বজালর বলে উঠলেন, “এক্ে, এক্ে োমা শবতিানী?”  রার অথ্য, 

“ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুক্ম বকন আমাে ত্যাগ কলরি?” 
রারা বসখালন োঁক্ডলেক্িে, তালের মল্্য কলেকজন একথা শুলন বেলত োগে, “ও 

এক্েেলক ডাকলি।”320

এরপর রীশু বুেলেন বর সবক্কিু এখন সম্পন্ন হলেলি। শালস্তর সকে বাণী বরন সফে 
হে তাই ক্তক্ন বেলেন, “আমার ক্পপাসা বপলেলি।” বসখালন একটা পালত্ ক্সরকা ক্িে, 
তাই তসন্যরা একটা স্পঞ্জ বসই ক্সরকাে ডুক্বলে এলসাব নলে কলর তা রীশুর মুলখর কালি 
্রে। রীশু বসই ক্সরকার স্বাে বনবার পর বেলেন, “সমাপ্ত হে!”321

তারপর ক্তক্ন ক্েৎকার কলর বেলেন, “ক্পতা আক্ম বতামার হালত আমার আমিালক সঁলপ 
ক্েক্ছি।” এই কথা বলে ক্তক্ন বশষ ক্নঃশ্বাস বফেলেন।322

সলগে সলগে মক্ন্লরর মল্্যকার বসই ভারী পে্য াটা ওপর বথলক নীে পর্যন্ত ক্েলর দুভাগ 
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হলে বগে, পৃক্থবী বেঁলপ উঠে, বড বড পাথলরর োঁই বফলট বগে, সমাক্্গুহাগুক্ে খুলে 
বগে, আর মারা ক্গলেক্িলেন এমন অলনক ঈশ্বলরর বোলকর বেহ পুনরুক্ত্ত হে। রীশুর 
পুনরুত্ালনর পর এরা কবর বিলড পক্বত্ নগর বজরুশালেলম ক্গলে বহুলোকলক বেখা 
ক্েলেক্িলেন। 

কু্রলশর পালশ শতপক্ত ও তার সলগে রারা রীশুলক পাহারা ক্েক্ছিে, তারা ভূক্মকম্প 
ও অন্য সব ঘটনা বেলখ ভীষণ ভে বপলে বেে, “সত্যই ইক্ন ঈশ্বলরর পুত্ ক্িলেন।”323

ঐ ক্েনটা ক্িে আলোজলনর ক্েন। বরলহতু ক্বরোমবার একটি ক্বলশষ ক্েন, ইহুেীরা োইক্িে 
না বর বেহগুক্ে কু্রলশর ওপলর থালক। তাই ইহুেীরা পীোলতর কালি ক্গলে তাঁলক আলেশ 
ক্েলত অনুলরা্ করে, বরন কু্রশক্বদ্ধ বোকলের পা বভলে বেওো হে রালত তাডাতাক্ড 
তালের মৃতু্য হে এবং মৃতলেহগুক্ে ঐ ক্েনই কু্রশ বথলক নাক্মলে বফো রাে। সুতরাং বসনারা 
এলস প্রথম বোকটির পা ভােে, আর তার সলগে রালক কু্রলশ বেওো হলেক্িে তারও পা 
ভােে। ক্কন্তু তারা রীশুর কালি এলস বেখে বর ক্তক্ন মারা বগলিন, তখন তাঁর পা ভােে না। 

ক্কন্তু একজন তসক্নক রীশুর পাঁজলরর নীলে বশ্যা ক্েলে ক্বদ্ধ করে, আর সলগে সলগে বসখান 
ক্েলে রতি ও জে ববক্রলে এে। (এই ঘটনা বর বেখে বস এক্বষলে সাক্ষ্য ক্েে তা আপনারা 
সকলেই ক্বশ্বাস করলত পালরন, আর তার সাক্ষ্য সত্য। আর বস জালন বর বস রা বেলি তা 
সত্য।) এই সকে ঘটনা ঘটে রালত শালস্তর এই কথা পূণ্য হে: “তাঁর একটি অক্স্থও ভােলব 
না।” আবার শালস্ত আর এক জােগাে আলি, “তারা রাঁলক ক্বদ্ধ কলরলি তাঁরই ক্েলক দৃক্ষ্টপাত 
করলব।”324

5.56 যীশুকক সমাশ্স্ করা িল 
এরপর অক্রমাক্থোর বরালষফ, ক্রক্ন রীশুর ক্শষ্য ক্িলেন, ক্কন্তু ইহুেীলের ভলে তা বগাপলন 
রাখলতন, ক্তক্ন রীশুর বেহটি ক্নলে রাবার জন্য পীোলতর কালি অনুমক্ত োইলেন। পীোত 
তাঁলক অনুমক্ত ক্েলে ক্তক্ন এলস রীশুর বেহটি নাক্মলে ক্নলে বগলেন। 

নীকেীমও এলসক্িলেন (বরালষলফর সলগে)। এই বসই ব্যক্তি ক্রক্ন রীশুর কালি আলগ 
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একরালতর অন্ধকালর বেখা করলত এলসক্িলেন। নীকেীম আনুমাক্নক ক্ত্শ ক্কলোগ্রাম 
গন্ধ-ক্নর্যাস বমশালনা অগুরুর প্রলেপ ক্নলে এলেন। এরপর ইহুেীলের কবর বেওোর রীক্ত 
অনুসালর রীশুর বেলহ বসই প্রলেপ মাক্খলে তাঁরা তা মসীনার কাপড ক্েলে জডালেন।325

তারপর বরালসফ বসই বেহটা ক্নলে ক্তক্ন ক্নলজর জন্য পাহালডর গালে বর নতুন 
সমাক্্গুহা বকলট বরলখক্িলেন, তালত রাখলেন। পলর বসই সমাক্্র মুখ বন্ধ করলত বড 
একটা পাথর গক্ডলে ক্নলে ক্গলে তা বন্ধ কলর ক্েলে েলে বগলেন।326

রীশুলক বরখালন সমাক্্ বেওো হে বসই স্থানটি মক্রেম মগ্দেীনী ও বরাক্শর মা মক্রেম 
বেখলেন।327 এরপর তাঁরা বাক্ড ক্ফলর ক্গলে ক্বলশষ এক ্রলণর সুগক্ন্ধ বতে ও মশো 
ততরী করলেন। 

ক্বরোমবালর তাঁরা ক্বক্্-ব্যবস্থা অনুসালর কাজকম্য বন্ধ রাখলেন।328

5.57 যীশুর সমাশ্র ওপর পািারা 
পলরর ক্েন, রখন শুক্রবার বশষ হে, অথ্যাৎ প্রস্তুক্ত পলব্যর পলরর ক্েন, প্র্ান রাজকরা ও 
ফরীশীরা ক্গলে পীোলতর সলগে বেখা করে। তারা বেে, “হুজুর, আমালের মলন পডলি 
বসই প্রতারক তাঁর জীবনকালে বলেক্িে, ‘আক্ম ক্তনক্েন পলর মৃতু্য বথলক পুনরুক্ত্ত হব।’ 
তাই আপক্ন হুকুম ক্েন বরন ক্তন ক্েন কবরটা পাহারা বেওো হে, তা না হলে ওর ক্শষ্যরা 
হেলতা এলস বেহটা েুক্র কলর ক্নলে ক্গলে বেলব, ক্তক্ন মৃতু্য বথলক পুনরুক্ত্ত হলেলিন; 
তাহলে প্রথমটার বেলে বশষ িেনাটা আলরা খারাপ হলব।” 

পীোত তালের বেলেন, “বতামালের কালি পাহারা বেবার বোক আলি, বতামরা ক্গলে 
রত ভােভালব পালরা পাহারা বেবার ব্যবস্থা কর।” তখন তারা সকলে ক্গলে কবলরর মুলখর 
বসই পাথররাক্শর উপর সীেলমাহর করে ও বসখালন একেে প্রহরী বমাতালেন কলর 
সমাক্্টি সুরক্ক্ষত রাখার ব্যবস্থা করে।329



6 যিকষর চশলিি শদন

6.1 যীশুর পুনরুত্ান 
ক্বরোম বশষ হলে মক্রেম মগ্দেীনী, রালকালবর মা মক্রেম330 তাঁলের সলগে আলরা 
কলেকজন331 সুগক্ন্ধ মশো ক্কনলেন বরন ক্গলে রীশুর বেলহ মাখালত পালরন। সপ্তালহর 
প্রথম ক্েন বভালর, ঠিক সূর্য ওঠার পরই তাঁরা সমাক্্গুহার কালি বগলেন।332

তখন হঠাৎ ভীষণ ভূক্মকম্প হে, কারণ প্রভুর একজন স্বগ্যদূত স্বগ্য বথলক বনলম এলস 
বসই পাথরখানা সমাক্্গুহার মুখ বথলক সক্রলে ক্েলেন ও তার ওপলর বসলেন। তাঁর 
বেহারা ক্বদু্যত েেলকর মলতা উজ্জ্বে ও তাঁর বপাশাক তুষারশুভ্র। তাঁর ভলে পাহারাোররা 
কাঁপলত কাঁপলত মডার মলতা হলে বগে। 

বসই স্বগ্যদূত ঐ স্তীলোকলের বেলেন, “বতামরা ভে বপও না, আক্ম জাক্ন বতামরা 
রাঁলক কু্রলশ বেওো হলেক্িে তাঁলক খঁুজি। ক্কন্তু ক্তক্ন এখালন বনই। ক্তক্ন বরমন 
বলেক্িলেন, বতমক্ন পুনরুক্ত্ত হলেলিন। এস, বরখালন তাঁলক শুইলে রাখা হলেক্িে 
তা বেখ;333 তাঁরা বেখলেন সমাক্্গুহার মুখ বথলক পাথরখানা একপালশ গক্ডলে 
বেওো আলি; ক্কন্তু বভতলর ঢুলক বসখালন প্রভু রীশুর বেহ বেখলত বপলেন না। 
তাঁরা রখন অবাক ক্বস্মলে বসই কথা ভাবলিন, বসই সমে উজ্জ্বে বপাশাক পলর 
দুজন ব্যক্তি হঠাৎ এলস তাঁলের পালশ োঁডালেন। ভলে তাঁরা মুখ নীেু কলর নতজানু 
হলে রইলেন। 

ঐ দুজন তাঁলের বেলেন, “ক্রক্ন জীক্বত, বতামরা তাঁলক মৃতলের মালে খঁুজি বকন? 
ক্তক্ন এখালন বনই, ক্তক্ন পুনরুক্ত্ত হলেলিন। ক্তক্ন রখন গােীলে ক্িলেন তখন বতামালের 
ক্ক বলেক্িলেন মলন কলর বেখ। ক্তক্ন বলেক্িলেন, “মানবপুত্লক অবশ্যই পাপী মানুষলের 
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হালত ্ক্রলে বেওো হলব, তাঁলক কু্রশক্বদ্ধ হলত হলব; আর ক্তন ক্েলনর ক্েন ক্তক্ন আবার 
মৃতু্যর ম্্য বথলক জীক্বত হলে উঠলবন।334

রাও, ক্পতর ও তাঁর অন্যান্য ক্শষ্যলের বে ক্গলে, ‘বেখ ক্তক্ন বতামালের আলগই গােীলে 
রালছিন। ক্তক্ন বরমন বতামালের বলেক্িলেন, ঠিক বসখালন তাঁলক বেখলত পালব।’”335

তখন রীশুর সব কথা তাঁলের মলন পলড বগে।336

তখন বসই স্তীলোলকরা তাডাতাক্ড কবলরর কাি বথলক েলে বগলেন। তাঁরা খুব ভে 
বপলে ক্গলেক্িলেন, তবু তাঁলের মন আনলন্ ভলর ক্গলেক্িে,337 তারা এইসব ঘটনা 
বপ্রক্রতলের জানালেন। ক্কন্তু বপ্রক্রতলের কালি বস সব প্রোপ বলে মলন হে, তাঁরা বসই 
স্তীলোকলের কথা ক্বশ্বাস করলেন না।338

তখন ক্পতর ও বসই অন্য ক্শষ্য বসখান বথলক ববক্রলে সমাক্্র কালি বগলেন। তাঁরা 
দুজলন এক সলগে বেৌডালত োগলেন, ক্কন্তু বসই অন্য ক্শষ্য ক্পতলরর বথলক আলগ বেৌলড 
বসই সমাক্্র কালি প্রথলম বপৌিঁালেন। ক্তক্ন েঁুলক পলড বেখলেন, বসখালন বসই মসীনার 
কাপডগুক্ে পলড আলি, তবু বভতলর বগলেন না। 

ক্শলমান ক্পতর ক্রক্ন তাঁর বপিলন বপিলন আসক্িলেন ক্তক্নও এলস বপৌঁিালেন আর 
সমাক্্ গুহার মল্্য ঢুকলেন। ক্তক্ন বেখলেন, মসীনার বসই কাপডগুক্ে বসখালন পলড 
আলি। আর কবর বেবার বর কাপডটি ক্েলে রীশুর মুখ ও মাথা ঢাকা ক্িে, বসটি ঐ মসীনার 
কাপলডর সলগে বনই, তা বগাটালনা অবস্থাে এক পালশ পলড আলি। এরপর বসই ক্শষ্য 
ক্রক্ন প্রথলম সমাক্্র কালি ক্গলেক্িলেন ক্তক্নও বভতলর ঢুকলেন এবং সবক্কিু বেলখ 
ক্বশ্বাস করলেন। (কারণ শালস্ত একথা বো হলেলি বর মৃতলের ম্্য বথলক তাঁলক অবশ্যই 
পুনরুক্ত্ত হলত হলব। বসটি তাঁরা তখনও ববালেন ক্ন।) 

এরপর বসই ক্শষ্যরা ক্নলজলের জােগাে ক্ফলর বগলেন।339

6.2 মশরয়কমর সামকন যীশুর আশবভতি াব 
মক্রেম ক্কন্তু সমাক্্র বাইলর োঁক্ডলে কাঁেক্িলেন। ক্তক্ন কাঁেলত কাঁেলত েঁুলক পলড 
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সমাক্্র বভতরটা েক্ষ্য করলেন। আর বেখলেন শুভ্র বপাশাক পলর দুজন স্বগ্যদূত রীশুর 
বেহ বরখালন বশাোলনা ক্িে বসখালন বলস আলিন। একজন তাঁর মাথার ক্েলক, আর 
একজন তাঁর পালের ক্েলক। 

তাঁরা মক্রেমলক বেলেন, “নারী, তুক্ম কাঁেি বকন?” 
মক্রেম তাঁলের বেলেন, “তারা আমার প্রভুলক ক্নলে বগলি, আর আক্ম জাক্ন না তাঁলক 

বকাথাে বরলখলি।” একথা বেলত বেলত ক্তক্ন রীশুলক োঁক্ডলে থাকলত বেখলেন ক্কন্তু 
ক্েনলত পারলেন না বর উক্ন রীশু। 

রীশু তাঁলক বেলেন, “নারী, তুক্ম কাঁেি বকন? তুক্ম কালক খঁুজি?” 
মক্রেম তাঁলক বাগালনর মােী মলন কলর বেলেন, “মহাশে, আপক্ন রক্ে তাঁলক ক্নলে 

ক্গলে থালকন তলব আমাে বেুন তাঁলক বকাথাে বরলখলিন, আক্ম তাঁলক ক্নলে রাব।” 
রীশু তাঁলক বেলেন, “মক্রেম।” 
ক্তক্ন ক্ফলর তাকালেন, আর তাঁলক ইহুেীলের ভাষাে বেলেন, “রক্বি” রার অথ্য 

“গুরু”। 
রীশু তাঁলক বেলেন, “আমালক ্লরা না, কারণ আক্ম উলদ্ধ্য  ক্পতার কালি এখনও 

রাইক্ন। ক্কন্তু তুক্ম আমার ভাইলের কালি রাও, আর তালের বে, ‘ক্রক্ন আমার ক্পতা ও 
বতামালের ক্পতা আর আমার ঈশ্বর ও বতামালের ঈশ্বর, উলদ্ধ্য  আক্ম তাঁর কালি রাক্ছি।’” 

তখন মক্রেম মগ্দক্েনী ক্শষ্যলের কালি ক্গলে এই খবর জাক্নলে বেলেন, “আক্ম 
প্রভুলক বেলখক্ি!” আর জানালেন বর প্রভু তাঁলক এই কথা বলেলিন।340

6.3 স্তীকলাককর সামকন যীশুর আশবভতি াব 
হঠাৎ রীশু তাঁলের সলগে সাক্ষাৎ কলর বেলেন, “শুলভছিা নাও!” তখন তাঁরা রীশুর 
কালি ক্গলে তাঁর পা জক্ডলে ্লর তাঁলক প্রণাম করলেন। রীশু তাঁলের বেলেন, “ভে 
কলরা না, বতামরা রাও, আমার ভাইলের ক্গলে বে, তারা বরন গােীলে রাে, বসখালনই 
আমার বেখা পালব।”341
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6.4্াশমতিক যনতাকদর কাকি পািারাদারকদর শবব্শত 
বসই মক্হোরা রখন রাক্ছিলেন, তখন বসই পাহারাোরলের কলেকজন শহলর ক্গলে রা রা 
ঘলটক্িে তা প্র্ান রাজকলের বেে। প্র্ান রাজকরা ইহুেী বনতালের সলগে বেখা কলর 
একটা ফক্ন্ আঁটলো। তারা বসই পাহারাোরলের অলনক টাকা ক্েলে বেে,  “বতামরা 
বোকলের বলো আমরা রালত রখন ঘুমাক্ছিোম বসই সমে রীশুর ক্শষ্যরা এলস তাঁর 
বেহটা েুক্র কলর ক্নলে বগলি। আর একথা রক্ে রাজ্যপালের কালন রাে, আমরা তাঁলক 
ববাোব আর বতামালের োলমোর হাত বথলক দূলর রাখব।” তারা বসই টাকা ক্নলে তালের 
বরমন বেলত বশখালনা হলেক্িে বতমনই বেে। ইহুেীলের মল্্য আজও এই গল্পটাই 
প্রেক্েত আলি।342

6.5 ইম্ায়ুর পকথ
ঐ ক্েনই দুজন অনুগামী বজরুশালেম বথলক সাত মাইে দূলর ইম্ােু নালম একটি গ্রালম 
রাক্ছিলেন। এই বর সব ঘটনাগুক্ে ঘলট বগে, বরলত বরলত তাঁরা বস ক্বষলেই পরস্পর 
আলোেনা করক্িলেন। তাঁরা রখন এইসব ক্বষে ক্নলে আলোেনা করলিন, এমন সমে 
রীশু ক্নলজ এলস তাঁলের সলগে সলগে েেলত োগলেন। (ঘটনাটি এমনভালবই ঘটে রালত 
তাঁরা রীশুলক ক্েনলত না পালরন।) রীশু তাঁলের বেলেন, “বতামরা বরলত বরলত পরস্পর 
ক্ক ক্নলে আলোেনা করি?” 

তাঁরা থমলক োঁডালেন, তাঁলের খুবই ক্বষন্ন বেখাক্ছিে। তাঁলের মল্্য ক্ক্েপা নালম 
একজন তাঁলক বেলেন, “বজরুশালেলমর অক্্বাসীলের মল্্য আমালের মলন হে আপক্নই 
একমাত্ বোক, ক্রক্ন জালনন না গত কক্েলন বসখালন ক্ক কাডিটাই না ঘলট বগলি।” 

রীশু তাঁলের বেলেন, “ক্ক ঘলটলি, বতামরা ক্কলসর কথা বেি?” 
তাঁরা রীশুলক বেলেন, “নাসরতীে রীশুর ক্বষলে বেক্ি। ক্তক্ন ক্িলেন এমন একজন 

মানুষ, ক্রক্ন তাঁর কথা ও কালজর শক্তিলত ঈশ্বর ও সমস্ত মানুলষর বোলখ ক্নলজলক 
এক মহান ভাববােীরূলপ প্রমাণ কলরলিন। ক্কন্তু আমালের প্র্ান রাজকরা ও বনতারা 
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তাঁলক মৃতু্যেডি বেবার জন্য ্ক্রলে ক্েে, তারা তাঁলক কু্রশক্বদ্ধ কলর মারে। আমরা আশা 
কলরক্িোম বর ক্তক্নই বসই ক্রক্ন ইস্ালেেলক মুতি করলবন। 

“বকবে তাই নে, আজ ক্তন ক্েন হে এসব ঘলট বগলি। আবার আমালের মল্্য 
কলেকজন স্তীলোক আমালের অবাক কলর ক্েলেন। তাঁরা আজ খুব বভালর সমাক্্র কালি 
ক্গলেক্িলেন; ক্কন্তু বসখালন তাঁরা রীশুর বেহ বেখলত পান ক্ন। বসখান বথলক ক্ফলর এলস 
তাঁরা আমালের বেলেন বর তাঁরা স্বগ্যদূতলের েশ্যন বপলেলিন, আর বসই স্বগ্যদূতরা 
তাঁলের বলেলিন বর রীশু জীক্বত। এরপর আমালের সলগে রাঁরা ক্িলেন তালের মল্্য 
কলেকজন বসই সমাক্্র কালি ক্গলেক্িলেন; আর তাঁরা বেখলেন স্তীলোকরা রা বলেলিন 
তা সত্য। তাঁরা রীশুলক বসখালন বেখলত পান ক্ন।” 

তখন রীশু তাঁলের বেলেন, “বতামরা সক্ত্য ক্কিু ববাে না, বতামালের মন বডই অসাড, 
তাই ভাববােীরা রা ক্কিু বলে বগলিন বতামরা তা ক্বশ্বাস করলত পার না। খ্ীলষ্টর মক্হমাে 
প্রলবশ োলভর পূলব্য ক্ক তাঁর এইসব কষ্টলভাগ করার একান্ত প্রলোজন ক্িে না?” আর 
ক্তক্ন বমাক্শর পুস্তক বথলক শুরু কলর ভাববােীলের পুস্তলক তাঁর ক্বষলে রা রা বেখা আলি, 
শালস্তর বস সব কথা তাঁলের বুক্েলে ক্েলেন। 

তাঁরা বর গ্রালম রাক্ছিলেন তার কািাকাক্ি এলে পর রীশু আলরা দূলর রাবার ভাব 
বেখালেন। তখন তাঁরা রীশুলক খুব অনুলরা্ কলর বেলেন, “বেখুন, ববো পলড বগলি, 
এখন সন্ধ্যা হলে এে, আপক্ন আমালের এখালন বথলক রান।” তাই ক্তক্ন তাঁলের সলগে 
থাকবার জন্য বভতলর বগলেন। 

ক্তক্ন রখন তাঁলের সলগে বখলত বসলেন, তখন রুটি ক্নলে ঈশ্বরলক ্ন্যবাে ক্েলেন। 
পলর বসই রুটি টুকলরা টুকলরা কলর তাঁলের ক্েলেন। সলগে সলগে তাঁলের বোখ খুলে বগে, 
তাঁরা রীশুলক ক্েনলত পারলেন, আর ক্তক্ন বসখান বথলক অদৃশ্য হলে বগলেন। তখন 
তাঁরা পরস্পর বোবক্ে করলেন, “ক্তক্ন রখন রাস্তাে আমালের সলগে কথা বেক্িলেন 
ও শাস্ত বথলক আমালের বুক্েলে ক্েক্ছিলেন, তখন আমালের অন্তর ক্ক আলবলগ উদেীপ্ত 
হলে ওলঠ ক্ন?” 
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তাঁরা সলগে সলগে উলঠ বজরুশালেলম বগলেন। বসখালন তাঁরা বসই এগালরাজন বপ্রক্রত 
ও তাঁলের সলগে আলরা অলনকলক বেখলত বপলেন। বপ্রক্রত ও অন্যান্য রাঁরা বসখালন 
ক্িলেন তাঁরা বেলেন, “প্রভু, সক্ত্য জীক্বত হলে উলঠলিন। ক্তক্ন ক্শলমানলক বেখা 
ক্েলেলিন।” 

তখন বসই দুজন অনুগামীও রাস্তাে রা ঘলটক্িে তা তাঁলের কালি ব্যতি করলেন। আর 
রীশু রখন রুটি টুকলরা টুকলরা করক্িলেন তখন ক্কভালব তাঁরা তাঁলক ক্েনলত পারলেন 
তাও জানালেন।343

6.6 শিষ্যকদর সামকন যীশুর আশবভতি াব
ক্েনটা ক্িে রক্ববার, বসক্েন সন্ধ্যাে ক্শষ্যরা একটি ঘলর জলডা হলেন। ইহুেীলের ভলে তাঁরা 
ঘলরর েরজাে োক্ব ক্েলে ক্েলেন।344

তাঁরা রখন রাহা ক্কিু ঘলটলি তাহা অন্য ক্শষ্যলের বেলিন, এমন সমে রীশু তাঁলের 
মালে এলস োঁডালেন আর বেলেন, “বতামালের শাক্ন্ত বহাক্!” 

ক্কন্তু তাঁরা ভলে েমলক উঠলেন। তাঁরা মলন করলেন ববা্ হে বকান ভূত বেখলিন। 
ক্কন্তু রীশু তাঁলের বেলেন, “বতামরা এত অক্স্থর হছি বকন? আর বতামালের মলন 
সলন্হই বা জাগলি বকন? আমার হাত ও পা বেখ, আমাে স্পশ্য কলর বেখ, আমিার 
এইরূপ হাড মাংস থালক না, ক্কন্তু বতামরা বেখলত পাছি আমার আলি।” 

এই কথা বলে ক্তক্ন তাঁলের হাত ও পা বেখালেন। তাঁলের এতই আনন্ হলেক্িে বর 
তাঁরা ক্বশ্বাস করলত পারক্িলেন না। তাঁরা ক্বস্মলে অক্ভভূত হলে ক্গলেক্িলেন। রীশু তাঁলের 
বেলেন, “বতামালের কালি ক্কিু খাবার আলি ক্ক?” তাঁরা তাঁলক এক টুকলরা ভাজা মাি 
ক্েলেন। ক্তক্ন বসটি ক্নলে তাঁলের সামলন বগলেন।345

এরপর রীশু আবার তাঁলের বেলেন, “বতামালের শাক্ন্ত বহাক্! ক্পতা বরমন আমালক 
পাঠিলেলিন, আক্মও বতমক্ন বতামালের পাঠাক্ছি।” এই বলে ক্তক্ন তাঁলের ওপর ফঁু ক্েলেন, 
আর বেলেন, “বতামরা পক্বত্ আমিা গ্রহণ কর। রক্ে বতামরা বকান বোলকর পাপ ক্ষমা 
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কর, তলব তালের পাপ ক্ষমা পালব, আর রক্ে কালরা পাপ ক্ষমা না কর তার পালপর ক্ষমা 
হলব না।”346

6.7 যথামার সামকন যীশুর আশবভতি াব
ক্কন্তু রীশু রখন বসখালন এলসক্িলেন তখন বসই বালরাজন ক্শলষ্যর একজন বথামা,রাঁর 
অপর নাম ক্েদুমঃ ক্তক্ন তাঁলের সলগে ক্িলেন না। অন্য ক্শষ্যরা তাঁলক বেলেন, “আমরা 
প্রভুলক বেলখক্ি!” ক্কন্তু ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, “আক্ম রক্ে তাঁর দুহালত বপলরলকর ক্েহ্ন 
না বেক্খ, আর বসই বপলরক ক্বদ্ধ জােগাে আমার আগুেে না ক্েই, আর তাঁর পাঁজলরর নীলে 
আমার হাত না ক্েই, তাহলে আক্ম ক্কিুলতই ক্বশ্বাস করব না।” 

এক সপ্তাহ পর তাঁর ক্শষ্যরা আবার একটি ঘলরর মল্্য ক্িলেন, আর বসক্েন বথামা 
তাঁলের সলগে ক্িলেন। ঘলরব েরজাগুক্ে তখন োক্ব বেওো ক্িে। এমন সমলে রীশু 
বসখালন এলেন ও তাঁলের মােখালন োঁক্ডলে বেলেন, “বতামালের শাক্ন্ত বহাক্।” 
এরপর ক্তক্ন বথামালক বেলেন, “এখালন বতামার আগুেে োও, আর আমার হাত দুটি 
বেখ। বতামার হাত বাক্ডলে আমার পাঁজলরর নীলে োও। সলন্হ বকালরা না, ক্বশ্বাস 
কর।” 

এর উতিলর বথামা তাঁলক বেলেন, “প্রভু, আমার, ঈশ্বর আমার।” 
রীশু তাঁলক বেলেন, “তুক্ম আমাে বেলখি তাই ক্বশ্বাস কলরি। ্ন্য তারা, রারা 

আমালক না বেলখও ক্বশ্বাস কলর।”347

6.8 সাতজন শিষ্যর সামকন যীশুর আশবভতি াব 
এরপর ক্তক্বক্রো হ্রলের ্ালর রীশু আবার তাঁর ক্শষ্যলের বেখা ক্েলেন। এইভালব ক্তক্ন 
বেখা ক্েলেক্িলেন: ক্শলমান ক্পতর, বথামা রাঁর অপর নাম ক্েদুমঃ, গােীলের কান্নাবাসী 
নথলনে, ক্সবক্েলের বিলেরা ও অপর দুজন ক্শষ্য, এঁরা সকলে এক জােগাে ক্িলেন। 
ক্শলমান ক্পতর তাঁলের বেলেন, “আক্ম মাি ্রলত রাক্ছি।” 
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অপর ক্শষ্যরা তাঁলক বেলেন, “আমরাও বতামার সলগে রাব।” তাঁরা সকলে ববক্রলে 
বগলেন এবং বনৌকাে ক্গলে উঠলেন, ক্কন্তু বসই রালত্ তাঁরা ক্কিুই ্রলত পারলেন না। 

এইভালব রখন বভার হলে আসলি, এমন সমে রীশু তীলর এলস োঁডালেন; ক্কন্তু ক্শষ্যরা 
তাঁলক ক্েনলত পারলেন না বর ক্তক্ন রীশু। রীশু তাঁলের বেলেন, “বািারা, ক্কিু মাি বপলে?” 

ক্শষ্যরা বেলেন, “না।” 
ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, “বনৌকার ডান ক্েলক জাে বফে তাহলে বতামরা ক্কিু মাি পালব।” 

বসইভালব তাঁরা জাে বফেলে জালে এত মাি পডে বর তাঁরা তা বটলন তুেলত পারলেন না। 
তখন বর ক্শষ্যলক রীশু ববশী ভােবাসলতন, ক্তক্ন ক্পতরলক বেলেন, “উক্ন প্রভু!” তাই 

ক্শলমান রখন শুনলেন বর উক্ন প্রভু, তখন ক্তক্ন গালের ওপর একটা কাপড জক্ডলে 
ক্নলেন কারণ ক্তক্ন তখন কালজর সুক্ব্ার জন্য খাক্ে গালে ক্িলেন ও হ্রলের জলে োঁক্পলে 
পডলেন। ক্কন্তু অন্যান্য ক্শষ্যরা বনৌকালত কলর তীলর এলেন। তাঁরা মাি ভক্তি্য  জােটা বটলন 
আনক্িলেন। তাঁরা তীর বথলক ববশী দূলর ক্িলেন না, প্রাে ক্তনলশা ফুট দূলর ক্িলেন। ডাগোে 
উলঠ তাঁরা বেখলেন বসখালন কাঠ কেোর আগুন জ্েলি, তার ওপর ক্কিু মাি আর রুটিও 
আলি। রীশু তাঁলের বেলেন, “বতামরা এখন বর মাি ্রলে তার বথলক ক্কিু ক্নলে এস।” 

ক্শলমান ক্পতর উলঠ বনৌকাে বগলেন এবং জাে বটলন তীলর তুেলেন, বসই জালে 
একলশা ক্তপান্নটা বড মাি ক্িে, আর এত মালিলতও বসই জাে বিঁলডক্ন। রীশু তাঁলের 
বেলেন, “এখালন এলস সকালের জেখাবার বখলে নাও।” ক্কন্তু ক্শষ্যলের মল্্য কালরার 
ক্জজ্ঞাসা করার সাহস হে না, “আপক্ন বক?” কারণ তাঁরা বুলেক্িলেন বর ক্তক্নই প্রভু। রীশু 
ক্গলে বসই রুটি ক্নলে তাঁলের ক্েলেন, আর বসই মাি ক্নলেও তাঁলের ক্েলেন। 

মৃতু্য বথলক পুনরুত্ালনর পর এই ক্নলে তৃতীে বার রীশু তাঁর ক্শষ্যলের বেখা ক্েলেন।348

6.9 শপতকরর সকগে যীশুর ককথাপকথন 
তাঁরা খাওো বশষ করবার পর রীশু ক্শলমান ক্পতরলক বেলেন, “বরাহলনর বিলে ক্শলমান, 
এই বোকলের বেলে তুক্ম ক্ক আমাে ববশী ভােবালসা?” 
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ক্পতর তাঁলক বেলেন, “হ্যাঁ, প্রভু, আপক্ন জালনন বর আক্ম আপনালক ভােবাক্স।” 
রীশু ক্পতরলক বেলেন, “আমার বমষশাবকলের তত্তাব্ান কর।” 
ক্তক্ন তাঁলক ক্দ্বতীেবার ক্জলজ্ঞস করলেন, “বরাহলনর বিলে ক্শলমান, তুক্ম ক্ক আমাে 

ভােবালসা?” 
ক্পতর তাঁলক বেলেন, “হ্যাঁ, প্রভু, আপক্ন জালনন বর আক্ম আপনালক ভােবাক্স।” 
রীশু ক্পতরলক বেলেন, “আমার বমষলের তত্তাব্ান কর।” 
রীশু ক্পতরলক তৃতীেবার বেলেন, “বরাহলনর বিলে ক্শলমান, তুক্ম ক্ক আমাে 

ভােবালসা?” 
একথা ক্তনবার বশানাে ক্পতর দুঃখ বপলেন। তাই ক্তক্ন রীশুলক বেলেন, “প্রভু, 

আপক্ন সবই জালনন। আপক্ন জালনন বর আক্ম আপনালক ভােবাক্স।” 
রীশু তাঁলক বেলেন, “আমার বমষলের তত্তাব্ান কর। আক্ম বতামালক সক্ত্য বেক্ি, 

রখন তুক্ম রুবক ক্িলে, তখন তুক্ম বতামার ক্নলজর বকামর বন্ধনী বাঁ্লত আর বরখালন 
মন োইত বরলত; ক্কন্তু রখন বৃদ্ধ হলব, তখন তুক্ম বতামার হাত বাক্ডলে বেলব আর 
অন্য বকউ বতামাে বকামর বন্ধনী পক্রলে বেলব। আর বরখালন তুক্ম বরলত োইলব না 
বসখালন ক্নলে রালব।”  (এই কথা বলে রীশু ইক্গেত করলেন, ক্পতর ক্ক প্রকার মৃতু্য 
দ্বারা ঈশ্বলরর বগৌরব করলবন।) এসব কথা বোর পর ক্তক্ন ক্পতরলক বেলেন, “আমাে 
অনুসরণ কর।” 

ক্পতর ঘুলর বেখলেন, রাঁলক রীশু ভালোবাসলতন বসই ক্শষ্য তাঁলের বপিলন 
আসলিন। (এই ক্শষ্যই বভালজর সমে রীশুর বুলকর ওপর বহোন ক্েলেক্িলেন, আর 
বলেক্িলেন, “প্রভু, বক আপনালক শত্রুর হালত তুলে বেলব?”) তাই ক্পতর তাঁলক বেখলত 
বপলে রীশুলক বেলেন, “প্রভু, ওর ক্ক হলব?” 

রীশু ক্পতরলক বেলেন, “আক্ম রক্ে োই বর, আক্ম না আসা পর্যন্ত ও থাকলব, তালত 
বতামার ক্ক? তুক্ম আমাে অনুসরণ কর।” 

তাই ভাইলের মল্্য একথা িক্ডলে বগে বর, বসই ক্শষ্য মরলব না। ক্কন্তু রীশু তালক 
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বলেন ক্ন বর ক্তক্ন মরলবন না। বকবে বলেক্িলেন, “আক্ম রক্ে োই বর আক্ম না আসা 
পর্যন্ত বস এখালন থাকলব, তালত বতামার ক্ক?”349

6.10 যীশু কত্তি ক তাঁর শিি্যকদর মিান আঞো অপতিণ 
এবার বসই এগালরা জন ক্শষ্য ক্ফলর ক্গলে রীশু তাঁলের বরমন বলেক্িলেন বসই মলতা 
গােীলের বসই পব্যলত বগলেন। তাঁরা রীশুলক বেলখ ভুক্মষ্ঠ হলে তাঁলক প্রণাম করলেন। 
তলব তাঁলের কলেকজলনর মল্্য সলন্হ বেখা ক্েে, তখন রীশু কালি এলস তালের 
বেলেন, “স্বলগ্য ও পৃক্থবীলত পূণ্য ক্ষমতা ও কতৃি্য ত্ব আমালক বেওো হলেলি। তাই বতামরা 
রাও, বতামরা ক্গলে সকে জাক্তর মানুষলক আমার ক্শষ্য কর। ক্পতা, পুত্ ও পক্বত্ আমিার 
নালম বাক্প্তস্ম োও। আক্ম বতামালের বরসব আলেশ ক্েলেক্ি, বসসব তালের পােন করলত 
বশখাও আর বেখ রুগান্ত পর্যন্ত প্রক্তক্েন আক্ম সব্যোই বতামালের সলগে সলগে আক্ি।”350

6.11 যীশুর অশন্ম আকদি 
তার মৃতু্যর পর রীশু, তাঁর বপ্রক্রতলের বেখালেন বর ক্তক্ন জীক্বত এবং অলনক পরাক্রম 
কার্য সা্ন কলর ক্তক্ন এর প্রমাণ ক্েলেন। মৃতলের ম্্য বথলক রীশুর পুনরুত্ালনর পর 40 
ক্েলনর মল্্য বপ্রক্রতরা রীশুলক বহুবার বেলখক্িলেন। এই সমলে রীশু তাঁলের ঈশ্বলরর 
রালজ্যর ক্বষলে নানা কথা বলেক্িলেন। 

আর এক সমে রখন ক্তক্ন তাঁলের সলগে আহার করক্িলেন,351 ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, 
“আক্ম রখন বতামালের সলগে ক্িোম, তখনই বতামালের এসব কথা বলেক্িোম, আমার 
সম্বলন্ধ বমাক্শর ক্বক্্-ব্যবস্থাে, ভাববােীলের পুস্তলক ও গীতসংক্হতাে রা ক্কিু বেখা 
হলেলি তা পূণ্য হলতই হলব।” 

এরপর ক্তক্ন তাঁলের বুক্দ্ধ খুলে ক্েলেন, বরন তাঁরা শালস্তর কথা বুেলত পালরন। রীশু 
তাঁলের বেলেন, “একথা বেখা আলি, খ্ীষ্টলক অবশ্যই কষ্ট বভাগ করলত হলব, আর 
ক্তক্ন মৃতু্যর ক্তন ক্েলনর ক্েন মৃতলের ম্্য বথলক জীক্বত হলে উঠলবন। এবং পালপর 
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জন্য অনুলশােনা ও পালপর ক্ষমার কথা অবশ্যই সমস্ত জাক্তর কালি বঘাষণা করা হলব। 
বজরুশালেম বথলকই একাজ শুরু হলব আর বতামরাই এসলবর সাক্ষী। আমার ক্পতা রা 
বেলবন বলে প্রক্তশ্রুক্ত ক্েলেলিন তা আক্ম বতামালের কালি পাঠিলে বেব; ক্কন্তু বতামরা 
বর পর্যন্ত না উদ্ধ্য  বথলক আসা শক্তি পক্র্ান করি, বসই পর্যন্ত এই শহলরই থাক।”352

তখন ক্তক্ন তালের আলেশ ক্েলেক্িলেন, বরন তারা বজরুশালেম বিলড না রান। রীশু 
বলেক্িলেন, “ক্পতা বতামালের বর প্রক্তশ্রুক্ত ক্েলেলিন, বর ক্বষলে এর আলগও আক্ম 
বতামালের জাক্নলেক্িোম, বতামরা বসই প্রক্তশ্রুত ক্বষে পাবার অলপক্ষাে বজরুশালেলম 
বথলকা। কারণ বরাহন জলে বাপ্তাইজ করলতন, ক্কন্তু ক্কিু ক্েলনর মল্্যই বতামরা পক্বত্ 
আমিাে বাপ্তাইক্জত হলব।” 

এরপর বপ্রক্রতরা একত্ হলে রীশুলক ক্জলজ্ঞস করলেন, “প্রভু, এই সমে আপক্ন ক্ক 
ইস্ালেেলক তাঁলের রাজ্য ক্ফক্রলে বেলবন?” 

ক্তক্ন তাঁলের বেলেন, “ক্পতা ক্নলজই বকবে সমে ও তাক্রখগুক্ে ক্ন্্যারণ কলরন, এসব 
ক্বষে বতামরা জানলত পারলব না; ক্কন্তু রখন পক্বত্ আমিা বতামালের কালি আসলবন, তখন 
বতামরা শক্তি পালব আর বতামরা আমার সাক্ষী হলব। বোকলের কালি বতামরা আমার কথা 
বেলব। প্রথলম বতামরা বজরুশালেলমর বোকলের কালি সাক্ষ্য বেলব তারপর সমগ্র ক্রহূক্েো 
ও শমক্রোে, এমনক্ক জগলতর বশষ সীমানা পর্যন্ত বতামরা আমার কথা বেলব।”353

6.12 যীশুর স্বরতিাকরািণ 
এরপর রীশু তাঁলের তবথক্নো পর্যন্ত ক্নলে বগলেন এবং হাত তুলে তালের আশীব্যাে 
করলেন। ক্তক্ন আশীব্যাে করলত করলত তাঁলের বিলড আকালশ উলঠ বরলত োগলেন 
আর স্বলগ্য উন্নীত হলেন।354

আর এক খানা বমঘ তাঁলক তালের দৃক্ষ্টর আডাে কলর ক্েে। রীশু রখন রালছিন, আর 
বপ্রক্রতরা আকালশর ক্েলক তাক্কলে আলিন, ঠিক বসই সমে সাো ্ব্লব বপাশাক পরা 
দুই ব্যক্তি তালের পালশ এলস োঁডালেন। 
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বসই দুই ব্যক্তি বপ্রক্রতলের বেলেন, “বহ গােীলের বোলকরা, বতামরা আকালশর 
ক্েলক তাক্কলে রলেি বকন? এই বর রীশু, রালক বতামালের সামলন বথলক স্বলগ্য তুলে 
বনওো হে, তাঁলক বর ভালব বতামরা স্বলগ্য বরলত বেখলে, ঠিক বসই ভালবই ক্তক্ন ক্ফলর 
আসলবন।”355

ক্শষ্যরা রীশুলক প্রণাম জাক্নলে মহানলন্র সলগে বজরুশালেলম ক্ফলর বগলেন। আর 
সব্যক্ষণ মক্ন্লর উপক্স্থত বথলক ঈশ্বলরর প্রশংসা করলত োগলেন।356

6.13 পশবত্র আত্ার আরমন
এরপর পঞ্চাশতিমীর ক্েনটি এে, বসই ক্েনটিলত বপ্রক্রতরা সকলে একই জােগাে 

সমলবত ক্িলেন। বসই সমে হঠাৎ আকাশ বথলক বোলডা হাওরার শলব্র মত প্রেডি 
একটা শব্ বশানা বগে আর বর ঘলর তাঁরা বলসক্িলেন, বসই ঘলরর সব্যত্ তা িক্ডলে 
বগে। তাঁরা তাঁলের সামলন আগুলনর ক্শখার মলতা ক্কিু বেখলত বপলেন, বসই ক্শখাগুক্ে 
তালের উপর িক্ডলে পডে ও পৃথক পৃথক ভালব তাঁলের প্রলত্যলকর উপর বসে। তাঁরা 
পক্বত্ আমিাে পূণ্য হলেন আর ক্ভন্ন ভাষাে কথা বেলত োগলেন। পক্বত্ আমিাই তাঁলের 
এইভালব কথা বোর শক্তি ক্েলেন। 

বসই সমে প্রলত্যক জাক্তর বথলক ্াক্ম্যক ইহুেীরা এলস বজরুশালেলম বাস করক্িে। 
বসই শব্ শুলন বহুলোক বসখালন এলস জলডা হে। তারা সকলে হতবাক হলে বগে, 
কারণ প্রলত্যলক তালের ক্নলজর ক্নলজর ভাষাে বপ্রক্রতলের কথা বেলত শুনক্িে। 

এলত তারা আশ্চর্য হলে পরস্পর বেলত োগে, “বেখ! এই বর বোকরা কথা বেলি, 
এরা সকলে গােীলের বোক নে ক্ক! তলব আমরা বকমন কলর ওলের প্রলত্যকলক 
আমালের ক্নলজর ক্নলজর মাতৃভাষাে কথা বেলত শুনক্ি? এখালন আমরা রাঁরা আক্ি, 
আমরা ক্ভন্ন ক্ভন্ন বেলশর বোক; পাথশীে, মােীে, এেমীে, ক্মসপতাক্মো, ক্রহূক্েো, 
কাপ্ােক্কো, পন্ত, আক্শো, ফরুক্গো, পামু্ক্েো ও ক্মশর, কুরীনীর েুক্বোর কালি ক্কিু 
অঞ্চলের বোক, বরাম বথলক এলসলি এমন অলনক বোক এবং ইহুেী বা ইহুেী ্লম্য 
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েীক্ক্ষত অলনলক। ক্রীতীে ও আরবীে আমরা সকলেই আমালের মাতৃভাষাে ঈশ্বলরর 
মহাপরাক্রান্ত কালজর বণ্যনা এলের মুলখ শুলনক্ি।”357

6.14 সমাশতি 
রীশু আলরা অলনক কাজ কলরক্িলেন। বসগুক্ে রক্ে এক এক কলর বেখা বরত, তলব 
আমার ্ারণা ক্েখলত ক্েখলত এত সংখ্যক বই হত বর জগলত তা ্রলতা না।358 ক্কন্তু 
এসব বেখা হলেলি রালত বতামরা ক্বশ্বাস করলত পার বর রীশুই খ্ীষ্ট, ঈশ্বলরর পুত্; 
আর এই ক্বশ্বালসর দ্বারা তাঁর নালমর ম্্য ক্েলে বতামরা সকলে বরন শাশ্বত জীবন োভ 
করলত পার।359

মশথর শলশখত সুসমাচাকর যীশু খ্ীকষ্টর বংি তাশলকা 
এই হে রীশু খ্ীলষ্টর বংশ তাক্েকা। ইক্ন ক্িলেন রাজা োেূলের বংশ্র, োেূে ক্িলেন 

অরিাহালমর বংশ্র। 
অরিাহালমর বিলে ইসহাক। ইসহাীলকর বিলে রালকাব। রালকালবর বিলে ক্রহূো ও 

তার ভাইরা। ক্রহূোর বিলে বপরস ও বসরহ। (এলের মালের নাম তামর।) বপরলসর বিলে 
ক্হল্াণ। ক্হল্ালণর বিলে রাম। রালমর বিলে অম্ীনােব। অম্ীনােলবর বিলে নহলশান। 
নহলশালনর বিলে সল্লমান। সল্লমালনর বিলে ববােস। (এর মালের নাম রাহব।) ববােলসর 
বিলে ওলবে। এর মালের নাম রূৎ। ওলবলের বিলে ক্রশে। ক্রশলের বিলে রাজা োেূে। 
োেূলের বিলে রাজা শলোমন। (এর মা ক্িলেন ঊক্রলের ক্ব্বা স্তী।) 

শলোমলনর বিলে রহক্বোম। রহক্বোলমর বিলে অক্বে। অক্বলের বিলে আসা। আসার 
বিলে ক্রলহাশাফট। ক্রলহাশাফলটর বিলে বরারাম। বরারালমর বিলে উক্ষে। উক্ষলের 
বিলে বরাথম। বরাথলমর বিলে আহস। আহলসর বিলে ক্হক্ষ্ে। ক্হক্ষ্লের বিলে মনঃক্শ। 
মনঃক্শর বিলে আলমান। আলমালনর বিলে বরাক্শে। বরাক্শলের বিলে ক্রকক্নে ও তার 
ভাইরা। বাক্বলে ইহুেীলের ক্নব্যাসলনর সমে এঁরা জলমেক্িলেন। 
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ক্রকক্নলের বিলে শল্টীলেে। ইক্ন বাক্বলে ক্নব্যাসলনর পর জলমেক্িলেন। শল্টীলেলের 
বিলে সরুবিাক্বে। সরুবিাক্বলের বিলে অবীহূে। অবীহূলের বিলে ইেীোকীম। 
ইেীোকীলমর বিলে আলসার। আলসালরর বিলে সালোক। সালোলকর বিলে আখীম। 
আখীলমর বিলে ইেীহূে। ইেীহূলের বিলে ইক্েোসর। ইক্েোসলরর বিলে মতিন। মতিলনর 
বিলে রালকাব। রালকালবর বিলে বরালষফ। এই বরালষফই ক্িলেন মক্রেলমর স্বামী এবং 
মক্রেলমর গলভ্য  রীশুর জমে হে, রাঁলক মশীহ বা খ্ীষ্ট বলে। 

এইভালব অরিাহাম বথলক োেূে পর্যন্ত বমাট বেৌদে পুরুষ। োেূলের পর বথলক বাক্বলে 
ক্নব্যাসন পর্যন্ত বমাট বেৌদে পুরুষ এবং বাক্বলে ক্নব্যাসলনর পর বথলক খ্ীলষ্টর আগমন পর্যন্ত 
বমাট বেৌদে পুরুষ।360

লূককর শলশখত সুসমাচাকর যীশু খ্ীকষ্টর বংি তাশলকা
প্রাে ক্ত্শ বির বেলস রীশু তাঁর কাজ শুরু কলরন। বোলকরা মলন করত ক্তক্ন 

বরালষলফরই বিলে। 
বরালষফ হলেন এক্ের বিলে। এক্ে মতিলতর বিলে। মতিত বেক্বর বিলে। বেক্ব মক্ল্র 

বিলে। মক্ল্ রান্নালের বিলে। রান্না বরালষলফর বিলে। বরালষফ মতিক্থলের বিলে। মতিক্থে 
আলমালসর বিলে। আলমাস নহূলমর বিলে। নহূম ইষ্ক্ের বিলে। ইষ্ক্ে নক্গর বিলে। নক্গ 
মালটর বিলে। মাট মতিক্থলের বিলে। মতিক্থে ক্শক্মক্ের বিলে। ক্শক্মক্ে বরালষলখর বিলে। 
বরালষখ রূোর বিলে। 

রূো বরাহানার বিলে। বরাহানা রীষার বিলে। রীষা সরুবিাক্বলের বিলে। সরুবিাক্বে 
শল্টীলেলের বিলে। শল্টীলেে বনক্রর বিলে। বনক্র মক্ল্র বিলে। মক্ল্ অদেীর বিলে। 
অদেী বকাষলমর বিলে। বকাষম ইল্ারেলমর বিলে। ইল্ালেম এলরর বিলে। এর ক্রলহাশূর 
বিলে। ক্রলহাশূ ইেীলেষলরর বিলে। ইেীলেষর বরারীলমর বিলে। বরারীম মতিলতর বিলে। 
মতিত বেক্বর বিলে। 

বেক্ব ক্শক্মলোলনর বিলে। ক্শক্মলোন রূোর বিলে। রূো বরালষলফর বিলে। বরালষফ 
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বরানলমর বিলে। বরানম ইক্েোকীলমর বিলে। ইক্েোকীম ক্মলেোর বিলে। ক্মলেো ক্মন্নার 
বিলে। ক্মন্না মতিলথর বিলে। মতিথ নাথলনর বিলে। নাথন োেূলের বিলে। োেূে ক্রশলের 
বিলে। ক্রশে ওলবলের বিলে। ওলবে ববােলসর বিলে। ববােস সেলমালনর বিলে। 
সেলমান নহলশালনর বিলে। নহলশান অম্ীনােলবর বিলে। অম্ীনােব অেমালনর বিলে। 
অেমান অক্ণ্যর বিলে। অক্ণ্য ক্হল্ালণর বিলে। ক্হল্াণ বপরলসর বিলে। বপরস ক্রহূোর 
বিলে। ক্রহূো রালকালবর বিলে। রালকাব ইসহালকর বিলে। ইসহালক অরিাহালমর বিলে। 
অরিাহাম বতরূলহর বিলে। বতরূহ নালহালরর বিলে। নালহার সরূলগর বিলে। সরূগ ক্রেুর 
বিলে। ক্রেু বপেলগর বিলে। বপেগ এবলরর বিলে। এবর বশেলহর বিলে। 

বশেহ তকনলনর বিলে। তকনন অফ্য ক্ষলের বিলে। অফ্য ক্ষে বশলমর বিলে। বশম 
বনালহর বিলে। বনাহ বেমলকর বিলে। বেমক মথূলশেলহর বিলে। মথূলশেহ হলনালকর 
বিলে। হলনাক বররলের বিলে। বররে মহেলেলের বিলে। মহেলেে তকনলনর বিলে। 
তকনন ইলনালশর বিলে। ইলনাশ বশলথর বিলে। বশথ আেলমর বিলে। আেম ঈশ্বলরর 
বিলে।361
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অ্ুনা সব্যত্ ব্যবহৃত এবং সংলশাক্্ত ক্েনপক্ঞ্জ অনুরােী প্রস্তুত ক্নম্নক্েক্খত এই তাক্েকাটি 
রীশু ঠিক বকান্ সমলে জীক্বত ক্িলেন বস সম্বলন্ধ একটা ্ারণা বেে।রক্েও বাইলবলের 
প্রলত্যক পক্ন্ডত ব্যক্তি এই তাক্রখগুক্ের রাথাথ্য সম্বলন্ধ একমত নন।

তাশরখ#  �টনা
6 অথবা 5 খ্ীষ্টপূব্যাব্ রীশুর জমে

4 খ্ীষ্টপূব্যাব্ মহান রাজা বহলরালের মৃতু্য

12 খ্ীষ্টাব্ লরালম টাইলবক্রোস সীজালরর রাজলত্বর শুরু 

26 খ্ীষ্টাব্ বাক্প্তস্মোতা বরাহলনর প্রভালবর সূেনা
  রীশুর বাক্প্তস্ম গ্রহণ
  রীশুর বোকক্হতকর কার্য্যাবেীর প্রারভে

27 খ্ীষ্টাব্ রীশুর বোকক্হতকর কার্য্যাবেীর সমে প্রথম ক্নস্তারপব্য উৎসব

28 খ্ীষ্টাব্ রীশুর বোকক্হতকর কার্য্যাবেীর সমে ক্দ্বতীে 
 ক্নস্তারপব্য উৎসব

29 খ্ীষ্টাব্ রীশুর বোকক্হতকর কার্য্যাবেীর সমে তৃতীে ক্নস্তারপব্য 
 উৎসব 

30 খ্ীষ্টাব্ রীশুর কু্রশক্বদ্ধ হওো (ক্নশান/14এক্প্রে)
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এই ক্বষেসূক্েটি এই পুস্তলক ব্যবহৃত ্ম্যশালস্তর মূে পুস্তকগুক্ে, বরমন, মক্থ, মাক্য , েুক, 
বরাহন ও বপ্রক্রত এই পুস্তকগুক্ের সলগে ক্মক্েলে ক্নলত সাহার্য করলব।তার ফলে ঐ 
ক্বষেগুক্েলক তালের বাস্তব পক্রলপ্রক্ক্ষলত গভীরভালব ক্নরীক্ষণ করলত সহােক হলব।এই 
পুস্তলকর প্রক্তটি ্ম্যশাস্ত প্রসলগের আলগ একটি বিাট সংখ্যা ব্যবহার করা হলেলি।এই 
সংখ্যাটি প্রক্তটি পুস্তলকর অক্ন্তলমর সংখ্যাটিলক ক্নলে্য শ কলর।এবং, ক্বষেসূক্ের সংখ্যা 
সম্বক্েত ও পুস্তলক বেওো সংখ্যাগুক্ে এক।

1 যীশুর জন্ম এবং বাল্যকাল
1.1 আরম্ভ

1 বরাহন 1:1–18

1.2 বাশতিষ্মদাতা যযািকনর জন্ম 
সম্পককতি একটি স্বরতিদূকতর য�াষণা
2 েূক 1:5–25

1.3 যীশুর জন্ম সম্পককতি  একটি স্বরতিদূকতর 
য�াষণা
3 েূক 1:26–38

1.4 ইলীিাকবকতর সকগে মশরয়কমর সাক্াৎ
4 েূক 1:39–45

1.5 মশরয়কমর ঈশ্বর স্তুশত
5 েূক 1:46–55

1.6 বাশতিষ্মদাতা যযািকনর জন্ম
6 েূক 1:57–66

1.7 সখশরয়র ঈশ্বর স্তুশত
7 েূক 1:67–80

1.8 যীশুর জন্ম 
8 েূক 2:1–7

1.9 যমষপালককদর যীশুর সম্বকধে অবরত 
িওয়া
9 েূক 2:8–21

1.10 যীশুকক মশদিকর আনয়ন উৎসরতি
10 েূক 2:22–38

1.11 পশডিতকদর যীশুকক যদখকত আসা
11 মক্থ 2:1–12

1.12 যীশুকক শনকয় শপতামাতার শমিকর 
পলায়ন 
12 মক্থ 2:13–15
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1.13 যিকরাদ কত্তি ক ববৎকলকিকমর 
শিশুপুত্রকদর িত্যা 
13 মক্থ 2:16–18

1.14 যীশুর পশরবাকরর শমিকর প্রত্যাবততি ন 
14 মক্থ 2:19–23

15 েূক 2:40

1.15 মশদিকর বালক যীশু
16 েূক 2:41–52

2 যীশুর জনসা্ারকণ্য জীবকনর শুরু 

2.1 বাশতিষ্মদাতা যযািকনর পথ প্রস্তুশত 
করন
17 েূক 3:1–6
18 মক্থ 3:4–10
19 েূক 3:10–18

2.2 যীশুর বাশতিষ্ম গ্রিণ 
20 মক্থ 3:13–17
21 েূক 3:23a

2.3 যীশুর পরীক্া 
22 মক্থ 4:1–11

2.4 বাশতিষ্মদাতা যযািকনর মসীি 
সম্পশকতি ত ব্যাখ্যা
23 বরাহন 1:19–28

2.5 যীশুই ঈশ্বকরর যমষিাবক
24 বরাহন 1:29–34

2.6 যীশুর সকগে যযািকনর শনকজর 
অনুরামীকদর পশরচয়সা্ন
25 বরাহন 1:35–42

2.7 শিশলপ এবং নথনকয়লকক যীশুর 
আহ্ান
26 বরাহন 1:43–51

2.8 যীশুর প্রথম অকলৌশকক কাযতি ্য 
27 বরাহন 2:1–12

2.9 যীশু মশদিকর 
28 বরাহন 2:13–25

2.10 যীশু ও নীকদীম
29 বরাহন 3:1–21

2.11 যীশু ও বাশতিষ্মদাতা যযািন
30 বরাহন 3:22–4:3

2.12 একটি িমরীয়া স্তীকলাককর সকগে 
যীশুর ককথাপকথন
31 বরাহন 4:4–26

2.13 যীশুর অনুরামীকদর প্রত্যাবততি ন
32 বরাহন 4:27–38

2.14 বহু িমরীয় যলাককদর শবশ্বাস স্াপন
33 বরাহন 4:39–42
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2.15 যীশুর রালীকল প্রত্যাবততি ন 
34 বরাহন 4:43–45

2.16 এক রাজকমতিচারীর যিকলকক যীশুর 
আকরার্য দান 
35 বরাহন 4:46–54

2.17 যীশুর সুসমাচার প্রদান শুরু
36 মক্থ 4:13b–17a
37 মাক্য  1:15
38 েূক 4:14b–15

2.18 শনজ নরকর যীশু অস্বীক্ত িকলন 
39 েূক 4:16–30

3 যলাকশপ্রয়তা বষতি

3.1 যীশুর শকিু শিষ্য শনবতিাচন
40 মক্থ 4:18–22
41 েূক 5:1–11

3.2 যীশু কত্তি ক একটি যলাককক অশুশচ 
আত্া যথকক মুশতি প্রদান 
42 মাক্য  1:21–28

3.3 বহু যলাককক যীশুর আকরার্যদান
43 মাক্য  1:29–34

3.4 যীশুর একাকী প্রাথতিনা 
44 মাক্য  1:35–38

3.5 যলাককদর যীশুর শিক্াদান ও 
আকরার্যকরণ
45 মক্থ 4:23–25

3.6 এক কুষ্ঠ যরারীকক যীশুর 
আকরার্যদান
46 মাক্য  1:40–45

3.7 একটি পগুে যলাককক যীশুর 
আকরার্যদান 
47 মাক্য  2:1–12

3.8 যলবীর যীশুকক অনুরমন
48 মাক্য  2:13–17

3.9 উপবাস সম্পককতি  যীশুর একটি প্রকনের 
উত্তর
49 েূক 5:33–39

3.10 জলািকয় একটি যলাককক যীশুর 
আকরার্যদান 
50 বরাহন 5:1–18

3.11 পুত্র জীবন দান ককরন
51 বরাহন 5:19–30

3.12 শনকজর কত্তি ত্বব্যঞ্জক অশ্কাকরর 
প্রমাণ শদকলন যীশু
52 বরাহন 5:31–47

3.13 যীশু শবশ্ামবাকরর প্রভু
53 মাক্য  2:23–26
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54 মক্থ 12:5–7

55 মাক্য  2:27–28
56 মক্থ 12:9–14

3.14 একটি শবরাট জনতার যীশুকক অনুরমন
57 মাক্য  3:7–12
58 মক্থ 12:17–21

3.15 যীশুর বাকরা জন যপ্রশরতকক শনবতিাচন
59 েূক 6:12–13
60 মাক্য  3:14b–19

পািাকড়র ওপর যথকক যদওয়া শিক্া  
(3.16–34)

3.16 ঈশ্বকরর আিীবতিাদ্ন্য যলাকসমূি
61 মক্থ 5:1–12

3.17 যীশুকত্তি ক স্বীয় শিষ্যকদর লবন ও 
আকলার সকগে তুলনা
62 মক্থ 5:13–16

3.18 যীশু এবং যমাশির শবশ্ব্যবস্া
63 মক্থ 5:17–20

3.19 য্া্ সম্বকধে যীশুর শিক্া
64 মক্থ 5:21–26

3.20 ব্যশভচার সম্পককতি  যীশুর শিক্া
65 মক্থ 5:27–30

3.21 শববাি-শবকছেদ সম্পককতি  যীশুর শিক্া
66 মক্থ 5:31–32

3.22 প্রশতশ্রুশত দান শনকয় যীশুর শিক্া
67 মক্থ 5:33–37

3.23 প্রশতকিা্ গ্রিণ সম্বকধে যীশুর শিক্া
68 মক্থ 5:38–42

3.24 শনকজর িত্রুকক ভালবাসার শিক্া 
শদকলন যীশু
69 মক্থ 5:43–48

3.25 দান সম্পককতি  যীশুর শিক্া
70 মক্থ 6:1–4

3.26 যীশু প্রদত্ত প্রাথতিনা সম্বধেীয় শিক্া
71 মক্থ 6:5–15

3.27 উপবাস শবষকয় যীশুর শিক্া
72 মক্থ 6:16–18

3.28 গুরুত্বপূণতিতা সম্পককতি  যীশুর শিক্া
73 মক্থ 6:19–24

3.29 যীশু প্রদত্ত শচন্া শবষয়ক শিক্া
74 মক্থ 6:25–34

3.30 অপরকক শবচার করবার ব্যাপাকর 
যীশুর শিক্া
75 মক্থ 7:1–6

3.31 শনকজর যা প্রকয়াজন তা ঈশ্বকরর 
কাকি চাও
76 মক্থ 7:7–12

3.32 সংকীণতি দ্ার ও প্রিস্ত দ্ার
77 মক্থ 7:13–14

3.33 মানুকষর কমতিই মানুকষর পশরচয়
78 মক্থ 7:15–23
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3.34 দুই প্রকাকরর যলাক
79 মক্থ 7:24–27

3.35 যসনা নায়ককর ভ্ত্যকক যীশুর সুস্তা 
প্রদান
80 েূক 7:1–10

3.36 একটি স্তীকলাককর পুত্রকক যীশুর 
জীবনদান
81 েূক 7:11–17

3.37 যীশু ও বাশতিষ্মদাতা যযািন
82 েূক 7:18–35

3.38 শনকজর যলাককদর যীশুর শবশ্াম 
প্রদান
83 মক্থ 11:25–30

3.39 যীশু ও একটি পাপী স্তীকলাক
84 েূক 7:36–50

3.40 রালীকল যীশু
85 েূক 8:1–3

3.41 ঈশ্বর যীশুর িশতির উৎস
86 মক্থ 12:22–37

3.42 শকিু যলাককর যীশুর কত্তি ত্বব্যঞ্জক 
অশ্কার সম্পককতি  সকদিি
87 মক্থ 12:38–45

3.43 যীশুর শিষ্যরাই যীশুর প্রক্ত পশরবার
88 মক্থ 12:46–50
89 েূক 11:27–28

3.44 চাষীর বীজ যবানার দৃষ্টান্
90 মক্থ 13:1–23

3.45 যতামার শনকজর বুশধিকক ব্যবিার কর
91 মাক্য  4:21–25

3.46 বীকজর অঙ্কুরণ ও ব্শধি সম্পককতি  
যীশুর দৃষ্টান্
92 মাক্য  4:26–29

3.47 রম এবং আরািার দৃষ্টান্
93 মক্থ 13:24–30

3.48 সরকষ দানা ও খাশমকরর দৃষ্টান্
94 মক্থ 13:31–35

3.49 যীশুর আরািার দৃষ্টাকন্র ব্যাখ্যা
95 মক্থ 13:36–43

3.50 ্ন ও মুতিার দৃষ্টান্
96 মক্থ 13:44–46

3.51 মাি ্রার জাকলর দৃষ্টান্
97 মক্থ 13:47–53

3.52 যীশু ঝড়কক িান্ করকলন
98 মাক্য  4:35–41

3.53 একটি যলাককক যীশুর দুষ্টাত্া যথকক 
মুশতিদান
99 েূক 8:26–27
100 মাক্য  5:3b–20

3.54 যীশুর ম্ত বাশলকাকক জীবনদান ও 
অসুস্ স্তীকলাককক সুস্তা প্রদান
101 মাক্য  5:21–43
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3.55 শতনটি যলাককক যীশুর আকরার্য 
প্রদান
102 মক্থ 9:27–34

3.56 শনজ স্াকন যীশুকক অস্বীকার
103 মাক্য  6:1–6

4 ্মব ত্িমান শবকরাশ্তার বষতি

4.1 অশ্ক শ্শমক যপ্ররকণর জন্য ঈশ্বকরর 
কাকি প্রাথতিনা কাকি প্রাথতিনা
104 মক্থ 9:35–38

4.2 বাকরা জন যপ্রশরতকক যীশুর প্রচাকর 
পাঠাকনা
105 মক্থ 10:1
106 মক্থ 10:5–42
107 মক্থ 11:1
108 েূক 9:6
109 মাক্য  6:12b–13

4.3 বাশতিষ্মদাতা যযািকনর িত্যা যকমন 
ককর িল
110 মাক্য  6:14–29

4.4 পাঁচ িাজাকরর অশ্ক যলাককক 
যীশুর যভাজন প্রদান
111 মাক্য  6:30–37
112 বরাহন 6:8–15a
113 মাক্য  6:45
114 মক্থ 14:23a

4.5 জকলর ওপর যীশুর পদচারণা
115 মক্থ 14:23b–33

4.6 যীশুর বহু যরারীকক আকরার্য প্রদান
116 মাক্য  6:53–56

4.7 যীশুই  জীবন রুটি
117 বরাহন 6:22b–59

4.8 বহু অনুরামী যীশুকক ত্যার করকলন
118 বরাহন 6:60–7:1

4.9 ঈশ্বকরর শনয়ম আর মানুকষর রীশত 
নীশত
119 মাক্য  7:1–15
120 মক্থ 15:12–14
121 মাক্য  7:17–23

4.10 একটি কণানীয় স্তীকলাককক যীশুর 
সািায্য প্রদান
122 মক্থ 15:21–28

4.11 একটি বশ্রকক যীশুর আকরার্য 
প্রদান
123 মাক্য  7:31
124 মক্থ 15:30
125 মাক্য  7:32–36
126 মক্থ 15:31a
127 মাক্য  7:37b
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4.12 চার িাজাকরর অশ্ক যলাককক যীশুর 
যভাজন প্রদান
128 মক্থ 15:32–39

4.13 শকিু যলাককর যীশুর কত্তি ত্বব্যঞ্জক 
অশ্কার সম্পককতি  সকদিি
129 মক্থ 16:1–4

4.14 শিষ্যকদর যীশুকক ভুল যবাঝা
130 মক্থ 16:5–12

4.15 ববতসসদাকত যীশুর একটি অধেকক 
সুস্তা প্রদান
131 মাক্য  8:22–26

4.16 যীশুই খ্ীষ্ট—শপতকরর উশতি
132 মক্থ 16:13–20

4.17 শনকজর অবি্য ম্তু্য সম্পককতি  যীশুর 
য�াষনা
133 মক্থ 16:21–28

4.18 যমাশি ও এলীয়র সকগে যীশু
134 েূক 9:28–33
135 মক্থ 17:5–13

4.19 যীশুর একটি যিকলকক অশুশচ আত্া 
যথকক মুশতি প্রদান
136 মাক্য  9:14–29

4.20 যীশুর শনজ ম্তু্য ও পুনরুত্ান সম্পককতি  
উশতি
137 মাক্য  9:30–32

4.21 কর প্রদান সম্পককতি  যীশুর শিক্া
138 মক্থ 17:24–27

4.22 ঈশ্বকরর রাকজ্য যক সবতিকশ্ষ্ঠ?
139 মক্থ 18:1–5
140 মাক্য  9:38–41

4.23 প্রভু তাঁর শনকজর যলাককদর 
তত্তাব্ান ককরন
141 মক্থ 18:6–14

4.24 ভ্াশন্কারককক সংকিা্ন করাকনা
142 মক্থ 18:15–20

4.25 ক্মা সম্পককতি  দৃষ্টান্
143 মক্থ 18:21–35

4.26 যীশুর যজরুিাকলকম রমন
144 বরাহন 7:2–13

4.27 কুটিরবাস পবতি উৎসকব যীশুর শিক্া
145 বরাহন 7:14–24

4.28 যীশুই মসীি শকনা এই প্রনে শনকয় 
যলাকককদর শবস্ময়
146 বরাহন 7:25–44

4.29 ককয়কজন ইিূদী যনতার যীশুকক 
অশবশ্বাস
147 বরাহন 7:45–52

4.30 ব্যশভচার ককমতি শলতি ্্ত একজন স্তী
148 বরাহন 7:53–8:11

4.31 যীশুই জরকতর যজ্যাশত
149 বরাহন 8:12–30
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4.32 আব্ািাকমর বংি
150 বরাহন 8:31–41

4.33 িয়তাকনর বংি
151 বরাহন 8:42–47

4.34 শনকজর ও আব্ািাকমর সম্পককতি  যীশুর 
কথন
152 বরাহন 8:48–59

4.35 একটি জন্মরত অধেকক যীশুর 
আকরার্যদান
153 বরাহন 9:1–12

4.36 ককয়কজন ্মমীয় যনতার যীশুকক প্রনে
154 বরাহন 9:13–34

4.37 আ্্যাশত্ক অধেত্ব
155 বরাহন 9:35–41

4.38 যমষপালক এবং তার যমকষর পাল
156 বরাহন 10:1–21

4.39 যীশুর সকগে পকথ
157 েূক 9:51–62

4.40 বািাত্তর জন অনুরামীকক যীশুর 
প্রচাকর পাঠাকনা
158 েূক 10:1–24

4.41 সবকচকয় গুরুত্বপূণতি আকদি, একটি 
ভাকলা িমরীয়র দৃষ্টান্
159 েূক 10:25–37

4.42 মাথতিা ও মশরয়ম
160 েূক 10:38–42

4.43 প্রাথতিনার শবষকয় যীশুর শিক্া
161 েূক 11:1–13

4.44 যীশু ্মমীয় যনতাকদর সমাকলাচনা 
ককরন
162 েূক 11:37–54

4.45 সাব্ানবানী ও উৎসাি
163 েূক 12:1–12

4.46 একটি ্নী মূকখতির দৃষ্টান্
164 েূক 12:13–21

4.47 যীশুকক অনুসরণ করকল সমস্যা 
আসকব
165 েূক 12:49–53

4.48 শনকজকদর মন পশরবততি ন কর
166 েূক 13:1–9

4.49 একটি স্তীকলাককক শবশ্ামবাকর যীশুর 
আকরার্যদান
167 েূক 13:10–17

4.50 যীশুর সকগে শযিূদী যনতাকদর শবকরা্
168 বরাহন 10:22–42

4.51 সংকীণতি দ্ার
169 েূক 13:22–30

4.52 যজরুিাকলকম যীশুর ম্তু্য িকব
170 েূক 13:31–35

4.53 যীশু একজন িরীিীর �কর যরকলন
171 েূক 14:1–14
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4.54 যভাকজ শনমশ্রিত যলাককদর দৃষ্টান্
172 েূক 14:15–24

4.55 যীশুকক অনুসরণ করার জন্য 
পশরকল্পনা কর
173 েূক 14:25–35

4.56 িাশরকয় যাওয়া যমকষর দৃষ্টান্
174 েূক 15:1–7

4.57 িাশরকয় যাওয়া মুদ্ার দৃষ্টান্
175 েূক 15:8–10

4.58 িাশরকয় যাওয়া যিকলর দৃষ্টান্
176 েূক 15:11–32

4.59 শবশ্বাস�াতক পশরচালককর দৃষ্টান্
177 েূক 16:1–15

4.60 ্নী যলাক ও দশরদ্ যলাক
178 েূক 16:19–31

4.61 ক্মা, শবশ্বাস এবং কততি ব্য
179 েূক 17:1–10

4.62 লাসাকরর ম্তু্য
180 বরাহন 11:1–16

4.63 লাসাকরর যবানকদর যীশুর সান্ত্বনাদান
181 বরাহন 11:17–37

4.64 যীশু কত্তি ক লাসারকক পুনজমীবন দান
182 বরাহন 11:38–44

4.65 ্মমীয় যনতাকদর যীশুকক িত্যার চ্ান্
183 বরাহন 11:45–54

4.66 দিজন কুষ্ঠকরারীকক যীশুর 
আকরার্যদান
184 েূক 17:11–19

4.67 ঈশ্বকরর রাকজ্যর আরমন
185 েূক 17:20–37

4.68 একটি শব্বার দৃষ্টান্
186 েূক 18:1–8

4.69 একটি িরীিী ও একটি কর 
আদায়কারীর দৃষ্টান্
187 েূক 18:9–14

4.70 শববাি-শবকছেদ শবষকয় যীশুর শিক্া
188 মক্থ 19:3–8
189 মাক্য  10:10–12
190 মক্থ 19:10–12

4.71 যীশুর দ্ারা যিাট যিকলকমকয়কদর 
স্বারত
191 মাক্য  10:13–16

4.72 একটি ্নী যলাক যীশুর অনুরামী 
িকত অস্বীকার ককরন
192 মাক্য  10:17–31

4.73 দ্াক্া যক্কতর মজুরকদর দৃষ্টান্
193 মক্থ 20:1–16
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4.79 প্র্ান যাজককদর লাসারকক িত্যার 
চ্ান্
199 বরাহন 11:55–12:1, 9–11

5 যয সতিাকি যীশু মারা যান
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227 মক্থ 24:14
228 মাক্য  13:14–31

5.16 সময় ককব আসকব তা একমাত্র 
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254 বরাহন 13:31–35

5.30 যীশু বলকলন যয শপতর তাঁকক 
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259 বরাহন 14:1–4

5.32 শপতার কাকি যাওয়ার জন্য একমাত্র 
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263 বরাহন 15:18–16:4b

5.36 পশবত্র আত্ার কাযতি ্য
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269 মক্থ 26:30
270 মক্থ 26:36b–39
271 েূক 22:43–44
272 মক্থ 26:40–46

5.42 যীশুর বদিী অবস্া
273 বরাহন 18:2–3
274 মক্থ 26:48–49
275 েূক 22:48
276 বরাহন 18:4–5a, 6–9
277 মাক্য  14:46



শবষয়সূশচ242
278 বরাহন 18:10
279 েূক 22:51
280 বরাহন 18:11a
281 মক্থ 26:52b
282 বরাহন 18:11b
283 মক্থ 26:53–56
284 মাক্য  14:51–52

5.43 যীশুকক িানকনর সামকন আনয়ন
285 বরাহন 18:12–14

5.44 শপতর কত্তি ক যীশুকক প্রথমবার 
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