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লকূ 
১ অধয্ায় 

১মাননীয় িথয়িফল, আমােদর মেধয্ েয সব ঘটনা ঘেটেছ তা যারা পর্থম েথেক ঁ
িনেজর েচােখ েদেখেছন ও আল্াহ্ র সসংবাদ তবিলগ কেরেছনু , তারা আমােদর ঁ
কােছ সব িকছ জািনেয়েছনু , আর তােদর কথামতই অেনেক েসই সব িবষয়গুেলা ঁ
পরপর িলেখেছন। ৩েসই সব িবষয় সমব্েন্ পর্থম েথেক ভালভােব েখাজঁ -খবর 
িনেয় আপনার জনয্ তা একটা একটা কের েলখা আিমও ভাল মেন করলাম। ৪এর 
ফেল আপিন যা েজেনেছন তা সিতয্ িক না জানেত পারেবন। ৫েহেরাদ যখন 
এহুিদয়া পর্েদেশর বাদশাহ্  িছেলন েসই সমেয় ইমাম অিবেয়র দেল জাকািরয়া নােম 
ইহুদীেদর একজন ইমাম িছেলন। তার স্তরীর নাম িছল ঁ এিলজােবত। িতিনও িছেলন 
ইমাম হারুেনর একজন বংশধর। ৬তারা দঁ ’ুজেনই আল্াহ্ র েচােখ ধািমক িছেলনর্ । 
মাবেদর সমস্ হুকম ও িনয়ম তারা িনখতভােব পালন করেতনু ু ঁ ুঁ । ৭তােদর েকান ঁ
েছেলেমেয় হয় িন কারণ এিলজােবত বন্য্া িছেলন। এছাড়া তােদর বয়সও খব ঁ ু
েবশী হেয় িগেয়িছল। ৮একবার িনেজর দেলর পালার সময় জাকািরয়া ইমাম 
িহসােব আল্াহ্ র এবাদত-কাজ করিছেলন। ৯ইমােমর কােজর চলিত িনয়ম 
অনসাের গুিলবাট দব্ারা তােকই েবেছ েনওয়া হেয়িছলু ঁ ঁ , েযন িতিন বায়তলু -
েমাকাদ্েসর পিবতর্ স্ােন িগেয় ধপ জব্ালােত পােরনূ । ১০ধপ জব্ালাবার সময় বাইের ূ
অেনক েলাক মনাজাত করিছলু । ১১এমন সময় ধপগােহর ডানিদেক মাবেদর ূ ু
একজন েফেরশতা হঠাৎ এেস জাকািরয়ােক েদখা িদেলন। ১২েফেরশতােক েদেখ 
তার মন অিস্র হেয় উঠল এবং িতিন ভয় েপেলনঁ । ১৩েফেরশতা তােক বলেলনঁ , 
“জাকািরয়া, ভয় েকােরা না, কারণ আল্াহ্  েতামার মনাজাত শুেনেছনু । েতামার 
স্তরী এিলজােবেতর একিট েছেল হেব। তিম তার নাম েরেখা ইয়ািহয়াু । ১৪েস 
েতামার জীবেন মহা আনেন্র কারণ হেব এবং তার জেন্র দরুন আরও অেনেক 
আনিন্ত হেব, ১৫কারণ মাবেদর েচােখ েস মহান হেবু । েস কখনও আংগুর-রস 
বা েকান রকম মদােনা রস খােব না এবং মােয়র গেভ থাকেতই েস পাকর্ -রূেহ পণ ূ র্
হেব।  

 ِإْنِجيُل ُلوَقا
 ألصَحاُح اَألوَُّلا

 

ِإْذ َآاَن َآِثيُروَن َقْد َأَخُذوا ِبَتْأِليِف ِقصٍَّة ِفي اُألُموِر اْلُمَتَيقََّنِة ١
َآَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َآاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّاًما ٢ِعْنَدَنا، 
َتبَّْعُت ُآلَّ َشْيٍء ِمَن اَألوَِّل ِبَتْدِقيق، َرَأْيُت َأَنا َأْيًضا ِإْذ َقْد َت٣ِلْلَكِلَمِة، 

ِلَتْعِرَف ِصحََّة ٤َأْن َأْآُتَب َعَلى التََّواِلي ِإَلْيَك َأيَُّها اْلَعِزيُز َثاُوِفيُلُس، 
 .اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبِه

يَّا ِمْن َآاَن ِفي َأيَّاِم ِهيُروُدَس َمِلِك اْلَيُهوِديَِّة َآاِهٌن اْسُمُه َزَآِر٥
َوَآاَنا ٦. ِفْرَقِة َأِبيَّا، َواْمَرَأُتُه ِمْن َبَناِت هاُروَن َواْسُمَها َأِليَصاَباُت

ِآَالُهَما َبارَّْيِن َأَماَم اِهللا، َساِلَكْيِن ِفي َجِميِع َوَصاَيا الرَّبِّ َوَأْحَكاِمِه 
َوَآاَنا . يَصاَباُت َعاِقًراَوَلْم َيُكْن َلُهَما َوَلٌد، ِإْذ َآاَنْت َأِل٧. ِبَال َلْوٍم

 .ِآَالُهَما ُمَتَقدَِّمْيِن ِفي َأيَّاِمِهَما
َحَسَب َعاَدِة ٩َفَبْيَنَما ُهَو َيْكَهُن ِفي َنْوَبِة ِفْرَقِتِه َأَماَم اِهللا، ٨

. اْلَكَهُنوِت، َأَصاَبْتُه اْلُقْرَعُة َأْن َيْدُخَل ِإَلى َهْيَكِل الرَّبِّ َوُيَبخَِّر
. ُآلُّ ُجْمُهوِر الشَّْعِب ُيَصلُّوَن َخاِرًجا َوْقَت اْلَبُخوِرَوَآاَن ١٠
َفَلمَّا َرآُه ١٢. َفَظَهَر َلُه َمَالُك الرَّبِّ َواِقًفا َعْن َيِميِن َمْذَبِح اْلَبُخوِر١١

َال َتَخْف «:َفَقاَل َلُه اْلَمَالُك١٣. َزَآِريَّا اْضَطَرَب َوَوَقَع َعَلْيِه َخْوٌف
ا، َألنَّ ِطْلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت، َواْمَرَأُتَك َأِليَصاَباُت َسَتِلُد َلَك َيا َزَآِريَّ

َوَيُكوُن َلَك َفَرٌح َواْبِتَهاٌج، َوَآِثيُروَن ١٤. اْبًنا َوُتَسمِّيِه ُيوَحنَّا
َألنَُّه َيُكوُن َعِظيًما َأَماَم الرَّبِّ، َوَخْمًرا ١٥ َسَيْفَرُحوَن ِبِوَالَدِتِه،

. َال َيْشَرُب، َوِمْن َبْطِن ُأمِِّه َيْمَتِلُئ ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِسَوُمْسِكًرا
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১৬বিন-ইসরাইলেদর অেনকেকই েস তােদর মাবদ আল্াহ্ু  র কােছ িফিরেয় আনেব। 
১৭নবী ইিলয়ােসর মত মেনাভাব ও শিক্ িনেয় েস মাবেদর আেগ আসেবু । েস 
িপতার মন সন্ােনর িদেক িফরােব এবং অবাধয্ েলাকেদর মেনর ভাব বদেল 
আল্াহ্ ভক্ েলাকেদর মেনর ভােবর মত করেব। এইভােব েস মাবেদর জনয্ এক ু
দল েলাকেক সম্ূণভােব পর্স্ত করেবর্ ।” ১৮তখন জাকািরয়া েফেরশতােক 
বলেলন, “িকভােব আিম তা বঝবু ? আিম েতা বেড়া হেয় েগিছ এবং আমার স্তরীর ু
বয়সও অেনক েবশী হেয় েগেছ।” ১৯েফেরশতা তােক বলেলনঁ , “আমার নাম 
িজবরাইল; আিম আল্াহ্ র সামেন দািড়েয় থািকঁ । েতামার সংেগ কথা বলবার জনয্ 
ও েতামােক এই সসংবাদ েদবার জনয্ আল্াহ্ু   আমােক পািঠেয়েছন। ২০েদখ, 
আমার কথা সময়মতই পণ হেবূ র্ , িকন্ তিম আমার কথা িবশব্াস কর িন বেল েবাবা ু
হেয় থাকেব। যতিদন না এই সব ঘেট ততিদন তিম কথা বু লেত পারেব না।” 
২১এিদেক েলােকরা জাকািরয়ার জনয্ অেপক্া করিছল। বায়তলু -েমাকাদ্েসর 
পিবতর্ স্ােন তার েদির হেচ্ েদেখ তারা ভাবেত লাগলঁ । ২২পের জাকািরয়া যখন 
েবর হেয় আসেলন তখন েলাকেদর সংেগ কথা বলেত পারেলন না। এেত 
েলােকরা বঝেত পারল পিবতর্ স্ােন িতিন েকান দশন েপেয়েছু র্ ন। িতিন েলাকেদর 
কােছ ইশারায় কথা বলেত থাকেলন এবং েবাবা হেয় রইেলন। ২৩ইমােমর কােজর 
পালা েশষ হবার পের জাকািরয়া বাড়ী চেল েগেলন। ২৪এর পের তার স্তরী ঁ
এিলজােবত গভবতী হেলন এবং পাচ মাস পযন্ বাড়ী েছেড় বাইের েগেলন নার্ র্ঁ । 
িতিন বলেলন, ২৫“এটা মাবেদরই কাজু । মানেষর কােছু  আমার লজ্া দর করবার ূ
জনয্ িতিন এখন আমার িদেক েচাখ তেল েচেয়েছনু ।” ২৬-২৭এিলজােবেতর যখন 
ছয় মােসর গভ তখন আল্াহ্র্   গালীল পর্েদেশর নাসরত গর্ােমর মিরয়ম নােম একিট 
অিববািহতা সতী েমেয়র কােছ িজবরাইল েফেরশতােক পাঠােলন। বাদশাহ্  
দাউেদর বংেশর ইউসফ নােম একজন েলােকর সংেগু  তার িবেয়র কথাবাতা িঠক ঁ র্
হেয়িছল। ২৮েফেরশতা মিরয়েমর কােছ এেস তােক সালাম জািনেয় বলেলনঁ , 
“মাবদ েতামার সংেগ আেছন এবং েতামােক অেনক েদায়া কেরেছনু ।” ২৯এই কথা 
শুেন মিরয়েমর মন খব অিস্র হেয় উঠলু । িতিন ভাবেত লাগেলন এই রকম 

সালােমর মােন িক। 

َوَيَتَقدَُّم ١٧. َبِني ِإْسَراِئيَل ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهِهْمَوَيُردُّ َآِثيِريَن ِمْن ١٦
َأَماَمُه ِبُروِح ِإيِليَّا َوُقوَِّتِه، ِلَيُردَّ ُقُلوَب اآلَباِء ِإَلى اَألْبَناِء، َواْلُعَصاَة 

ا َفَقاَل َزَآِري١٨َّ. »ِإَلى ِفْكِر اَألْبَراِر، ِلَكْي ُيَهيَِّئ ِللرَّبِّ َشْعًبا ُمْسَتِعدًّا
َآْيَف َأْعَلُم هَذا، َألنِّي َأَنا َشْيٌخ َواْمَرَأِتي ُمَتَقدَِّمٌة ِفي «:ِلْلَمَالِك
َأَنا ِجْبَراِئيُل اْلَواِقُف ُقدَّاَم «:َفَأَجاَب اْلَمَالُك َوَقاَل َلُه١٩» َأيَّاِمَها؟

 َصاِمًتا َوَال َوَها َأْنَت َتُكوُن٢٠. اِهللا، َوُأْرِسْلُت ُألَآلَِّمَك َوُأَبشَِّرَك ِبهَذا
َتْقِدُر َأْن َتَتَكلََّم، ِإَلى اْلَيْوِم الَِّذي َيُكوُن ِفيِه هَذا، َألنََّك َلْم ُتَصدِّْق 

َوَآاَن الشَّْعُب ُمْنَتِظِريَن َزَآِريَّا ٢١. »َآَالِمي الَِّذي َسَيِتمُّ ِفي َوْقِتِه
ا َخَرَج َلْم َيْسَتِطْع َأْن َفَلم٢٢َّ. َوُمَتّعجِِّبيَن ِمْن ِإْبَطاِئِه ِفي اْلَهْيَكِل

َفَكاَن ُيوِمُئ ِإَلْيِهْم . ُيَكلَِّمُهْم، َفَفِهُموا َأنَُّه َقْد َرَأى ُرْؤَيا ِفي اْلَهْيَكِل
 .َوَبِقَي َصاِمًتا

َوَبْعَد ِتْلَك اَأليَّاِم ٢٤. َوَلمَّا َآِمَلْت َأيَّاُم ِخْدَمِتِه َمَضى ِإَلى َبْيِتِه٢٣
: َباُت اْمَرَأُتُه، َوَأْخَفْت َنْفَسَها َخْمَسَة َأْشُهٍر َقاِئَلًةَحِبَلْت َأِليَصا

هَكَذا َقْد َفَعَل ِبَي الرَّبُّ ِفي اَأليَّاِم الَِّتي ِفيَها َنَظَر ِإَليَّ، ِلَيْنِزَع «٢٥
 .»َعاِري َبْيَن النَّاِس

 ِإَلى َوِفي الشَّْهِر السَّاِدِس ُأْرِسَل ِجْبَراِئيُل اْلَمَالُك ِمَن اِهللا٢٦
ِإَلى َعْذَراَء َمْخُطوَبٍة ِلَرُجل ٢٧َمِديَنٍة ِمَن اْلَجِليِل اْسُمَها َناِصَرُة، 

َفَدَخَل ِإَلْيَها ٢٨. َواْسُم اْلَعْذَراِء َمْرَيُم. ِمْن َبْيِت َداُوَد اْسُمُه ُيوُسُف
ُمَباَرَآٌة . بُّ َمَعِكَالرَّ! َسَالٌم َلِك َأيَُّتَها اْلُمْنَعُم َعَلْيَها«:اْلَمَالُك َوَقاَل

َما «:َفَلمَّا َرَأْتُه اْضَطَرَبْت ِمْن َآَالِمِه، َوَفكََّرْت٢٩. »َأْنِت ِفي النَِّساِء
 »!َعَسى َأْن َتُكوَن هِذِه التَِّحيَُّة
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৩০েফেরশতা তােক বলেলনঁ , “মিরয়ম, ভয় েকােরা না, কারণ আল্াহ্  েতামােক 
খব রহমত কেরেছনু ।  ৩১েশান, তিম গভবতীু র্  হেব আর েতামার একিট েছেল হেব। 
তিম তার নাম ঈসা রাখেবু ঁ । ৩২িতিন মহান হেবন। তােক আল্াহ্ঁ  তা’লার পতর্ বলা ু
হেব। মাবদ আল্াহ্ু   তার পবপরুষ বাদশাহ্ঁ ূ র্ ু   দাউেদর িসংহাসন তােক েদেবনঁ । 
৩৩িতিন ইয়াকেবর বংেশর েলাকেদর উপের িচরকাল ধের রাজতব্ করেবনু । তার ঁ
রাজতব্ কখনও েশষ হেব না।” ৩৪তখন মিরয়ম েফেরশতােক বলেলন, “এ েকমন 
কের হেব? আমার েতা িবেয় হয় িন।” ৩৫েফেরশতা বলেলন, “পাক-রূহ্  েতামার 
উপের আসেবন এবং আল্াহ্ তা’লার শিক্র ছায়া েতামার উপের পড়েব। এইজনয্ 
েয পিবতর্ সন্ান জন্গর্হণ করেবন তােক ইব্ঁ  নল্াহ্ু   বলা হেব। ৩৬েদখ, এই বেড়া ু
বয়েস েতামার আত্ীয়া এিলজােবেতর গেভও েছেলর জন্ হেয়েছর্ । েলােক বলত 
তার েছেলেমেয় হেব না, িকন্ এখন তার ছয় মাস চলেছ। ৩৭আল্াহ্ র কােছ 
অসম্ব বেল েকান িকছই েনইু ।” ৩৮মিরয়ম বলেলন, “আিম মাবেদর বাদীু ঁ , 
আপনার কথামতই আমার উপর সব িকছ েহাকু ।” এর পের েফেরশতা মিরয়েমর 
কাছ েথেক চেল েগেলন। ৩৯তারপর মিরয়ম তাড়াতািড় কের এহুিদয়া পর্েদেশর 
একটা গর্ােম েগেলন। গর্ামটা পাহাড়ী এলাকায় িছল। ৪০মিরয়ম েসখােন 
জাকািরয়ার বাড়ীেত ঢেক এিলজােবতেক সালাম জানােলনু । ৪১এিলজােবত 
যখন মিরয়েমর কথা শুনেলন তখন তার গেভর িশশুিট েনেচ উঠলঁ র্ । িতিন পাক-
রূেহ পণ হেয় ূ র্ েজাের েজাের বলেলন,“সমস্ স্তরীেলাকেদর মেধয্ তিম ধনয্া এবং ু
েতামার েয সন্ান হেব েসই সন্ানও ধনয্।  ৪৩আমার পর্ভর মা আমার কােছ ু
এেসেছন, এ েকমন কের সম্ব হল? ৪৪যখনই আিম েতামার কথা শুনলাম তখনই 
আমার গেভর িশশুিট আনেন্ েনেচ উঠলর্ । ৪৫তিম ধনয্াু , কারণ তিম িবশব্াস কেরু ছ 
েয, মাবদ েতামােক যা বেলেছন তা পণ হেবু ূ র্ ।” ৪৬তখন মিরয়ম বলেলন, “আমার 
হৃদয় মাবেদর পর্শংসা করেছু ; ৪৭আমার নাজাতদাতা আল্াহ্ েক িনেয় আমার িদল 
আনেন্ ভের উঠেছ, ৪৮কারণ তার এই সামানয্া বাদীর িদেক িতিন মেনােযাগ ঁ ঁ
িদেয়েছন। এখন েথেক সব েলাক আমােক ধনয্া বলেব, ৪৯কারণ শিক্মান আল্াহ্  
আমার জনয্ কত না মহৎ কাজ কেরেছন। িতিন পিবতর্। ৫০যারা তােক ভয় কের ঁ
তােদর পর্িত িতিন মমতা কেরন, বংেশর পর বংশ ধেরই কেরন। 

َال َتَخاِفي َيا َمْرَيُم، َألنَِّك َقْد َوَجْدِت ِنْعَمًة ِعْنَد «:َفَقاَل َلَها اْلَمَالُك٣٠
هَذا َيُكوُن ٣٢. ِليَن َوَتِلِديَن اْبًنا َوُتَسمِّيَنُه َيُسوَعَوَها َأْنِت َسَتْحَب٣١. اِهللا

َعِظيًما، َواْبَن اْلَعِليِّ ُيْدَعى، َوُيْعِطيِه الرَّبُّ اِإللُه ُآْرِسيَّ َداُوَد َأِبيِه، 
 .»َوَيْمِلُك َعَلى َبْيِت َيْعُقوَب ِإَلى اَألَبِد، َوَال َيُكوُن ِلُمْلِكِه ِنَهاَيٌة٣٣

َآْيَف َيُكوُن هَذا َوَأَنا َلْسُت َأْعِرُف «:ْت َمْرَيُم ِلْلَمَالِكَفَقاَل٣٤
 »َرُجًال؟
َالرُّوُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَلْيِك، َوُقوَُّة «: َفَأَجاَب اْلَمَالُك َوَقاَل َلها٣٥

. اْلَعِليِّ ُتَظلُِّلِك، َفِلذِلَك َأْيًضا اْلُقدُّوُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن اِهللا
َوُهَوَذا َأِليَصاَباُت َنِسيَبُتِك ِهَي َأْيًضا ُحْبَلى ِباْبٍن ِفي َشْيُخوَخِتَها، ٣٦

َألنَُّه َلْيَس َشْيٌء ٣٧َوهَذا ُهَو الشَّْهُر السَّاِدُس ِلِتْلَك اْلَمْدُعوَِّة َعاِقًرا، 
ِلَيُكْن .  الرَّبُِّهَوَذا َأَنا َأَمُة«: َفَقاَلْت َمْرَيُم٣٨. »َغْيَر ُمْمِكٍن َلَدى اِهللا

 .َفَمَضى ِمْن ِعْنِدَها اْلَمَالُك. »ِلي َآَقْوِلَك
َفَقاَمْت َمْرَيُم ِفي ِتْلَك اَأليَّاِم َوَذَهَبْت ِبُسْرَعٍة ِإَلى اْلِجَباِل ِإَلى ٣٩

َفَلمَّا ٤١. َوَدَخَلْت َبْيَت َزَآِريَّا َوَسلََّمْت َعَلى َأِليَصاَباَت٤٠َمِديَنِة َيُهوَذا، 
ِمَعْت َأِليَصاَباُت َسَالَم َمْرَيَم اْرَتَكَض اْلَجِنيُن ِفي َبْطِنَها، َواْمَتَألْت َس

َوَصَرَخْت ِبَصْوٍت َعِظيٍم ٤٢ َأِليَصاَباُت ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس،
َفِمْن ٤٣ !ُمَباَرَآٌة َأْنِت ِفي النَِّساِء َوُمَباَرَآٌة ِهَي َثَمَرُة َبْطِنِك«:َوَقاَلْت
َفُهَوَذا ِحيَن َصاَر َصْوُت ٤٤ِلي هَذا َأْن َتْأِتَي ُأمُّ َربِّي ِإَليَّ؟ َأْيَن 

َفُطوَبى ٤٥ .َسَالِمِك ِفي ُأُذَنيَّ اْرَتَكَض اْلَجِنيُن ِباْبِتَهاٍج ِفي َبْطِني
 .»ِللَِّتي آَمَنْت َأْن َيِتمَّ َما ِقيَل َلَها ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ

َوَتْبَتِهُج ُروِحي ِباِهللا ٤٧ُم َنْفِسي الرَّبَّ، ُتَعظِّ«:َفَقاَلْت َمْرَيُم٤٦
َفُهَوَذا ُمْنُذ اآلَن َجِميُع . َألنَُّه َنَظَر ِإَلى اتَِّضاِع َأَمِتِه٤٨ُمَخلِِّصي، 

َألنَّ اْلَقِديَر َصَنَع ِبي َعَظاِئَم، َواْسُمُه ُقدُّوٌس، ٤٩اَألْجَياِل ُتَطوُِّبِني، 
 .ْجَياِل ِللَِّذيَن َيتَُّقوَنُهَوَرْحَمُتُه ِإَلى ِجيِل اَأل٥٠
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৫১িতিন হাত বািড়েয় মহাশিক্র কাজ কেরেছন; যােদর মন অহংকাের ভরা 
তােদর িতিন চারিদেক দর কের িদেয়েছনূ । ৫২িসংহাসন েথেক বাদশাহ্ েদর িতিন 
নািমেয় িদেয়েছন, িকন্ সাধারণ েলাকেদর তেল ধেরেছনু । ৫৩যােদর অভাব 
আেছ, ভাল ভাল িজিনস িদেয় িতিন তােদর অভাব পরণ কেরেছনূ , িকন্ ধনীেদর 
খািল হােত িবদায় কেরেছন। ৫৪িতিন আমােদর পবপরুষেদর কােছ েয ওয়াদা ূ র্ ু
কেরিছেলন, েসইমতই িতিন তার েগালাম ইসরাইলেক সাহাযয্ কেরেছনঁ । ইবর্ািহম 
ও তার বংেশর েলাকেদর উপের িচরকাল মমতা করবার কথা িতিন মেন ঁ
েরেখেছন।” ৫৬পর্ায় িতন মাস এিলজােবেতর কােছ থাকবার পর মিরয়ম িনেজর 
বাড়ীেত িফের েগেলন। ৫৭সময় পণ হেল পর এিলজােবেতর একিট েছেল হলূ র্ । 
৫৮তার উপর মাবেদর পর্চর মমতার কথা শুেন পর্িতেবশীরা ও আত্ীয়রা তার ঁ ঁু ু
সংেগ আনন্ করেত লাগল। ৫৯ইহুদীেদর িনয়ম মত আট িদেনর িদন তারা 
েছেলিটর খৎনা করাবার কােজ েযাগ িদেত আসল। তারা েছেলিটর নাম তার 
িপতার নােমর মত জাকািরয়া রাখেত চাইল, ৬০িকন্ তার মা বলেলন, “না, এর 
নাম ইয়ািহয়া রাখা হেব।” ৬১তারা এিলজােবতেক বলল, “আপনার আত্ীয়-
সব্জনেদর মেধয্ েতা কারও ঐ নাম েনই।” ৬২তারা ইশারা কের েছেলিটর িপতার 
কাছ েথেক জানেত চাইল িতিন িক নাম িদেত চান। ৬৩জাকািরয়া িলখবার িজিনস 
েচেয় িনেয় িলখেলন, “ওর নাম ইয়ািহয়া।” এেত তারা সবাই অবাক হল, ৬৪আর 
তখনই জাকািরয়ার মখ ও িজভ্ু   খেল েগল এবং িতিন কথা বলেত ও আল্াহ্ু  র 
পর্শংসা করেত লাগেলন। ৬৫এ েদেখ পর্িতেবশীরা সবাই ভয় েপল, আর এহুিদয়ার 
সমস্ পাহাড়ী এলাকার েলােকরা এই সব িবষেয় বলাবিল করেত লাগল। ৬৬যারা 
এই সব কথা শুনল তারা পর্েতয্েকই মেন মেন তা ভাবেত লাগল আর বলল, “বড় 
হেয় এই েছেলিট তেব িক হেব!” তারা এই কথা বলল, কারণ মাবেদর শিক্ এই ু
েছেলিটর উপর েদখা িগেয়িছল। ৬৭পের েছেলিটর িপতা জাকািরয়া পাক-রূেহ 
পণ হেয় নবী িহসােব এই কূ র্ থা বলেত লাগেলন, ৬৮“ইসরাইেলর মাবদ আল্াহ্ু  র 
পর্শংসা েহাক, কারণ িতিন তার িনেজর বান্ােদর িদেক মেনােযাগ িদেয়েছন আর ঁ
তােদর মক্ কেরেছনু । ৬৯িতিন আমােদর জনয্ তার েগালাম দাউেদর বংশ েথেক ঁ
একজন শিক্শালী নাজাতদাতা তেলেছনু ।  

َأْنَزَل ٥٢. َتْكِبِريَن ِبِفْكِر ُقُلوِبِهْمَشتََّت اْلُمْس. َصَنَع ُقوًَّة ِبِذَراِعِه٥١
َأْشَبَع اْلِجَياَع َخْيَراٍت ٥٣. اَألِعزَّاَء َعِن اْلَكَراِسيِّ َوَرَفَع اْلُمتَِّضِعيَن

َعَضَد ِإْسَراِئيَل َفَتاُه ِلَيْذُآَر َرْحَمًة، ٥٤. َوَصَرَف اَألْغِنَياَء َفاِرِغيَن
َفَمَكَثْت َمْرَيُم ٥٦. »ِهيَم َوَنْسِلِه ِإَلى اَألَبِدِإلْبرا. َآَما َآلََّم آَباَءَنا٥٥

 .ِعْنَدَها َنْحَو َثَالَثِة َأْشُهٍر، ُثمَّ َرَجَعْت ِإَلى َبْيِتَها
َوَسِمَع ِجيَراُنَها ٥٨. َوَأمَّا َأِليَصاَباُت َفَتمَّ َزَماُنَها ِلَتِلَد، َفَوَلَدِت اْبًنا٥٧

َوِفي اْلَيْوِم ٥٩. َم َرْحَمَتُه َلَها، َفَفِرُحوا َمَعَهاَوَأْقِرَباُؤَها َأنَّ الرَّبَّ َعظَّ
. الثَّاِمِن َجاُءوا ِلَيْخِتُنوا الصَِّبيَّ، َوَسمَّْوُه ِباْسِم َأِبيِه َزَآِريَّا

َلْيَس «:َفَقاُلوا َلَها٦١. »َبْل ُيَسمَّى ُيوَحنَّا! َال«:َفَأَجاَبْت أمُُّه َوَقاَلت٦٠ُْ
ُثمَّ َأْوَمُأوا ِإَلى َأِبيِه، َماَذا ٦٢ .» َتَسمَّى ِبهَذا االْسِمَأَحٌد ِفي َعِشيَرِتِك
. »اْسُمُه ُيوَحنَّا«: َفَطَلَب َلْوًحا َوَآَتَب ِقاِئًال٦٣. ُيِريُد َأْن ُيَسمَّى
. َوِفي اْلَحاِل اْنَفَتَح َفُمُه َوِلَساُنُه َوَتَكلََّم َوَباَرَك اَهللا٦٤ .َفَتَعجََّب اْلَجِميُع

َوُتُحدَِّث ِبهِذِه اُألُموِر َجِميِعَها . َقَع َخْوٌف َعَلى ُآلِّ ِجيَراِنِهْمَفَو٦٥
َفَأْوَدَعَها َجِميُع السَّاِمِعيَن ِفي ُقُلوِبِهْم ٦٦ِفي ُآلِّ ِجَباِل اْلَيُهوِديَِّة، 

 .َوَآاَنْت َيُد الرَّبِّ َمَعُه» َأَتَرى َماَذا َيُكوُن هَذا الصَِّبيُّ؟«:َقاِئِليَن
ُمَباَرٌك «٦٨: اْمَتَأل َزَآِريَّا َأُبوُه ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس، َوَتَنبََّأ َقاِئًالَو٦٧

َوَأَقاَم َلَنا َقْرَن ٦٩الرَّبُّ ِإلُه ِإْسَراِئيَل َألنَُّه اْفَتَقَد َوَصَنَع ِفَداًء ِلَشْعِبِه، 
 .َخَالٍص ِفي َبْيِت َداُوَد َفَتاُه
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৭০এই কথা তার পিবতর্ নবীেদর মঁ ুখ িদেয় িতিন অেনক িদন আেগই বেলিছেলন। 
৭১িতিন শতর্েদর হাত েথেক আর যারা ঘণা কের তােদর সকেলর হাত েথেক ৃ
আমােদর রক্া কেরেছন। ৭২িতিন আমােদর পবপরুষেদর মমতা করবার জনয্ আর ূ র্ ু
তার পিবতর্ বয্বস্াঁ , অথাৎ তার কসম পণ করবার জনয্ আমােদর রক্া কেরেছনর্ র্ঁ ূ । 
৭৩েসই কসম িতিন আমােদর পবপরুষ ইবর্ািহেমর কােছ েখেয়িছেলনূ র্ ু । িতিন 
শতর্েদর হাত েথেক আমােদর উদ্ার কেরেছন েযন যতিদন েবেচ থািক পিবতর্ ও ঁ
সৎভােব তার সামেন দািড়েয় িনভেয় তার এবাদত করেত পািরঁ ঁঁ র্ । ৭৬সন্ান আমার, 
েতামােক আল্াহ্ তা’লার নবী বলা হেব, কারণ তিম তার পথ িঠক করবার ু ঁ জনয্ 
তার আেগ আেগ চলেবঁ । ৭৭তিম তার বান্ােদর জানােবু ঁ , িকভােব আমােদর 
আল্াহ্ র মমতার দরুন গুনােহর মাফ েপেয় নাজাত পাওয়া যায়। তার মমতায় ঁ
েবেহশত েথেক এক উঠন্ সয আমােদর উপর েনেম আসেবনূ র্ , ৭৯যােত অন্কাের 
ও মতয্র ছায়ায় যারা বেস আেছ তােদর নর িদেত পােরনৃ ূু , আর শািন্র পেথ 
আমােদর চালােত পােরন।” ৮০পের ইয়ািহয়া েবেড় উঠেত লাগেলন এবং িদেল 
শিক্শালী হেয় উঠেত থাকেলন। বিন-ইসরাইলেদর সামেন েখালাখিলভােব ু
উপিস্িতর আগ পযন্ িতিন মরুভিমেত িছেলনর্ ূ ।  

২ অধয্ায় 
১েসই সমেয় সমর্াট অগাস্াস িসজার তার রােজয্র সব েলাকেদর নাম েলখাবার ঁ
হুকুম িদেলন। ২িসিরয়ার শাসনকতা করীিণেয়র সমেয় এই পর্থমবার আদমশুমারীর র্ ু
জনয্ নাম েলখােনা হয়। ৩নাম েলখাবার জনয্ পর্েতয্েক িনেজর িনেজর গর্ােম 
েযেত লাগল। ৪ইউসফ িছেলন বাদশাহ্ু   দাউেদর বংেশর েলাক। বাদশাহ্  দাউেদর 
জন্স্ান িছল এহুিদয়া পর্েদেশর েবেথলেহম গর্ােম। তাই ইউসুফ নাম েলখাবার 
জনয্ গালীল পর্েদেশর নাসরত গর্াম েথেক েবেথলেহম গর্ােম েগেলন। মিরয়মও 
তার সংেগ েসখােন েগেলনঁ । এরই সংেগ ইউসেফর িবেয় িঠক হেয়িছলঁ ু । েসই সময় 
মিরয়ম গভবতী িছেলন এবং েবেথলেহেম থাকেতই তার সন্ান জেন্র সময় এেস র্ ঁ
েগল। ৭েসখােন তার পর্থম েছেলর জন্ হলঁ , আর িতিন েছেলিটেক কাপেড় 
জিড়েয় যাবপােতর্ রাখেলন, কারণ েহােটেল তােদর জনয্ েকান জায়গা িছল নাঁ । 

َخَالٍص ٧١َآَما َتَكلََّم ِبَفِم َأْنِبَياِئِه اْلِقدِّيِسيَن الَِّذيَن ُهْم ُمْنُذ الدَّْهِر، ٧٠
َمًة َمَع آَباِئَنا ِلَيْصَنَع َرْح٧٢. ِمْن َأْعَداِئَنا َوِمْن َأْيِدي َجِميِع ُمْبِغِضيَنا

َأْن ٧٤: اْلَقَسَم الَِّذي َحَلَف ِإلْبَراِهيَم َأِبيَنا٧٣َوَيْذُآَر َعْهَدُه اْلُمَقدََّس، 
ِبَقَداَسٍة ٧٥ُيْعِطَيَنا ِإنََّنا ِبَال َخْوٍف، ُمْنَقِذيَن ِمْن َأْيِدي َأْعَداِئَنا، َنْعُبُدُه 

َوَأْنَت َأيَُّها الصَِّبيُّ َنِبيَّ اْلَعِليِّ ٧٦. اَوِبّر ُقدَّاَمُه َجِميَع َأيَّاِم َحَياِتَن
ِلُتْعِطَي َشْعَبُه ٧٧. ُتْدَعى، َألنََّك َتَتَقدَُّم َأَماَم َوْجِه الرَّبِّ ِلُتِعدَّ ُطُرَقُه

ِبَأْحَشاِء َرْحَمِة ِإلِهَنا الَِّتي ٧٨َمْعِرَفَة اْلَخَالِص ِبَمْغِفَرِة َخَطاَياُهْم، 
ِلُيِضيَء َعَلى اْلَجاِلِسيَن ِفي ٧٩.  اْلُمْشَرُق ِمَن اْلَعَالِءِبَها اْفَتَقَدَنا

 .»الظُّْلَمِة َوِظَالِل اْلَمْوِت، ِلَكْي َيْهِدَي َأْقَداَمَنا ِفي َطِريِق السََّالِم
َأمَّا الصَِّبيُّ َفَكاَن َيْنُمو َوَيَتَقوَّى ِبالرُّوِح، َوَآاَن ِفي اْلَبَراِري ٨٠

 .ِرِه ِإلْسَراِئيَلِإَلى َيْوِم ُظُهو
 

  
 األصَحاُح الثَّاِني

  

َوِفي ِتْلَك اَأليَّاِم َصَدَر َأْمٌر ِمْن ُأوُغْسُطَس َقْيَصَر ِبَأْن ُيْكَتَتَب ١
َوهَذا االْآِتَتاُب اَألوَُّل َجَرى ِإْذ َآاَن ِآيِريِنُيوُس ٢. ُآلُّ اْلَمْسُكوَنِة
. ْكَتَتُبوا، ُآلُّ َواِحٍد ِإَلى َمِديَنِتِهَفَذَهَب اْلَجِميُع ِلُي٣. َواِلَي ُسوِريََّة

َفَصِعَد ُيوُسُف َأْيًضا ِمَن اْلَجِليِل ِمْن َمِديَنِة النَّاِصَرِة ِإَلى ٤
اْلَيُهوِديَِّة، ِإَلى َمِديَنِة َداُوَد الَِّتي ُتْدَعى َبْيَت َلْحٍم، ِلَكْوِنِه ِمْن َبْيِت 

.  َمْرَيَم اْمَرَأِتِه اْلَمْخُطوَبِة َوِهَي ُحْبَلىِلُيْكَتَتَب َمَع٥َداُوَد َوَعِشيَرِتِه، 
َفَوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكَر َوَقمََّطْتُه ٧. َوَبْيَنَما ُهَما ُهَناَك َتمَّْت َأيَّاُمَها ِلَتِلَد٦

 .َوَأْضَجَعْتُه ِفي اْلِمْذَوِد، ِإْذ َلْم َيُكْن َلُهَما َمْوِضٌع ِفي اْلَمْنِزِل
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৮েবেথলেহেমর কােছ মােঠর মেধয্ রােতর েবলায় রাখােলরা তােদর েভড়ার পাল 
পাহারা িদিচ্ল। ৯এমন সময় মাবেদর একজন েফেরশতা হঠাৎ তােদর সামেন ু
উপিস্ত হেলন। তখন মাবেদর মিহমা তােদর চারিদেক উজ্ব্ল হেয় েদখা িদলু । 
এেত রাখােলরা খব ভয় েপলু । ১০েফেরশতা তােদর বলেলন, “ভয় েকােরা না, 
কারণ আিম েতামােদর কােছ খব আনেন্র খবর এেনিছু । এই আনন্ সব 
েলােকরই জনয্। ১১আজ দাউেদর গর্ােম েতামােদর নাজাতদাতা জেন্েছন। িতিনই 
মসীহ্ , িতিনই পর্ভু। ১২এই কথা েয সিতয্ েতামােদর কােছ তার িচহ্ হল এই- 
েতামরা কাপেড় জড়ােনা এবং যাবপােতর্ েশায়ােনা একিট িশশুেক েদখেত পােব।” 
১৩এই সময় েসই েফেরশতার সংেগ হঠাৎ েসখােন আরও অেনক েফেরশতােক 
েদখা েগল। তারা আল্াহ্ঁ  র পর্শংসা কের বলেত লাগেলন, ১৪“েবেহশেত আল্াহ্ র 
পর্শংসা েহাক, দিনয়ােত যােদর উপর িতিন সন্ষ্ তােদর শািন্ েহাকু ।” 
১৫েফেরশতারা তােদর কাছ েথেক েবেহশেত চেল যাবার পর রাখােলরা এেক 
অনয্েক বলল, “চল, আমরা েবেথলেহেম যাই এবং েয ঘটনার কথা মাবদ ু
আমােদর জানােলন তা িগেয় েদিখ।”১৬তারা তাড়াতািড় িগেয় মিরয়ম, ইউসফ ও ু
যাবপােতর্ েশায়ােনা েসই িশশুিটেক তালাশ কের েবর করল। ১৭তােদর কােছ ঐ 
িশশুর িবষেয় যা জানােনা হেয়িছল, িশশুিটেক েদখবার পের তারা তা বলল। 
১৮রাখালেদর কথা শুেন সবাই আশ্য হলর্ ; ১৯িকন্ মিরয়ম সব িকছ মেন েগেথ ু ঁ
রাখেলন, কাউেক বলেলন না; িতিন েসই িবষেয় িচন্া করেত থাকেলন। 
২০েফেরশতারা রাখালেদর কােছ যা বেলিছেলন সব িকছ েসইমত েদেখ ও শুেন ু
তারা আল্াহ্ র পর্শংসা ও েগৗরব করেত করেত িফের েগল। ২১জেন্র আট িদেনর 
িদন ইহুদীেদর িনয়ম মত যখন িশশুিটর খৎনা করাবার সময় হল তখন তার নাম ঁ
রাখা হল ঈসা। মােয়র গেভ আসবার আেগ েফেরশতা তার এই নামই িদেয়িছেলনর্ ঁ । 
২২পের মসার শরীয়ত মেত তােদর পাকূ ঁ -সাফ হবার সময় হল। তখন ইউসফ ও ু
মিরয়ম ঈসােক মাবেদর সামেন উপিস্ত করবার জনয্ তােক েজরুজােলম শহের ু ঁ
িনেয় েগেলন, ২৩কারণ মাবেদর শরীয়েত েলখা আেছু , “পর্থেম জেন্েছ এমন 
পর্েতয্কিট পরুষ সন্ানেক মাবেদর বেল ধরা হেবু ু ।” 

َوَآاَن ِفي ِتْلَك اْلُكوَرِة ُرَعاٌة ُمَتَبدِّيَن َيْحُرُسوَن ِحَراَساِت اللَّْيِل ٨
 الرَّبِّ َأَضاَء َوِإَذا َمَالُك الرَّبِّ َوَقَف ِبِهْم، َوَمْجُد٩َعَلى َرِعيَِّتِهْم، 

َفَها ! َال َتَخاُفوا«:َفَقاَل َلُهُم اْلَمَالُك١٠. َحْوَلُهْم، َفَخاُفوا َخْوًفا َعِظيًما
َأنَُّه ُوِلَد َلُكُم اْلَيْوَم ١١: َأَنا ُأَبشُِّرُآْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُكوُن ِلَجِميِع الشَّْعِب

: َوهِذِه َلُكُم اْلَعَالَمُة١٢. الرَّبُِّفي َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌِّص ُهَو اْلَمِسيُح 
َوَظَهَر َبْغَتًة َمَع ١٣. »َتِجُدوَن ِطْفًال ُمَقمًَّطا ُمْضَجًعا ِفي ِمْذَوٍد

اْلَمْجُد ١٤: اْلَمَالِك ُجْمُهوٌر ِمَن اْلُجْنِد السََّماِويِّ ُمَسبِِّحيَن اَهللا َوَقاِئِليَن
 .»َالُم، َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَُّةِهللا ِفي اَألَعاِلي، َوَعَلى اَألْرِض السَّ

َوَلمَّا َمَضْت َعْنُهُم اْلَمَالِئَكُة ِإَلى السََّماِء، َقاَل الرجال الرَُّعاُة ١٥
ِلَنْذَهِب اآلَن ِإَلى َبْيِت َلْحٍم َوَنْنُظْر هَذا اَألْمَر «:َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض

اُءوا ُمْسِرِعيَن، َوَوَجُدوا َفَج١٦. »اْلَواِقَع الَِّذي َأْعَلَمَنا ِبِه الرَّبُّ
َفَلمَّا َرَأْوُه َأْخَبُروا ١٧. َمْرَيَم َوُيوُسَف َوالطِّْفَل ُمْضَجًعا ِفي اْلِمْذَوِد
َوُآلُّ الَِّذيَن َسِمُعوا ١٨. ِباْلَكَالِم الَِّذي ِقيَل َلُهْم َعْن هَذا الصَِّبيِّ

َوَأمَّا َمْرَيُم َفَكاَنْت َتْحَفُظ َجِميَع ١٩. َتَعجَُّبوا ِممَّا ِقيَل َلُهْم ِمَن الرَُّعاِة
ُثمَّ َرَجَع الرَُّعاُة َوُهْم ُيَمجُِّدوَن ٢٠. هَذا اْلَكَالِم ُمَتَفكَِّرًة ِبِه ِفي َقْلِبَها

 .اَهللا َوُيَسبُِّحوَنُه َعَلى ُآلِّ َما َسِمُعوُه َوَرَأْوُه َآَما ِقيَل َلُهْم
اٍم ِلَيْخِتُنوا الصَِّبيَّ ُسمَِّي َيُسوَع، َآَما َوَلمَّا َتمَّْت َثَماِنَيُة َأي٢١َّ

 .َتَسمَّى ِمَن اْلَمَالِك َقْبَل َأْن ُحِبَل ِبِه ِفي اْلَبْطِن
َوَلمَّا َتمَّْت َأيَّاُم َتْطِهيِرَها، َحَسَب َشِريَعِة ُموَسى، َصِعُدوا ِبِه ٢٢

: ْكُتوٌب ِفي َناُموِس الرَّبَِّآَما ُهَو َم٢٣ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِلُيَقدُِّموُه ِللرَّبِّ، 
 . َأنَّ ُآلَّ َذَآٍر َفاِتَح َرِحٍم ُيْدَعى ُقدُّوًسا ِللرَّبِّ
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 ২৪এছাড়াও “এক েজাড়া ঘঘ িকংবা দু ু ’ুটা কবতেরর বাচ্াু ” েকারবানী েদবার 
কথা েযমন মাবেদর শরীয়েত েলখা আেছ েসইভােব তারা তা েকারবানী িদেত ু ঁ
েগেলন। ২৫তখন েজরুজােলেম শামাউন নােম একজন ধািমক ও আল্াহ্র্  ভক্ 
েলাক িছেলন। আল্াহ্  কেব বিন-ইসরাইলেদর দঃখ দর করেবন েসই সমেয়র জনয্ ু ূ
িতিন অেপক্া করিছেলন। পাক-রূহ্  তার উপর িছেলন এবং তার কােছ পর্কাশ ঁ ঁ
কেরিছেলন েয, মারা যাবার আেগ িতিন মাবেদর েসই মসীহ্ু  েক েদখেত পােবন। 
২৭পাক-রূেহর দব্ারা চািলত হেয় শামাউন েসই িদন বায়তলু -েমাকাদ্েস আসেলন। 
মসার শরীয়ত মেত যা করা দরকার তা করবার জনয্ ঈসার মাূ -বাবা িশশু ঈসােক 
িনেয় েসখােন আসেলন। ২৮তখন শামাউন তােক েকােল িনেলন এবং আল্াহ্ঁ  র 
পর্শংসা কের বলেলন, ২৯“মাবদু , তিম েতামার কথামত েতামার েগালামেক এখন ু
শািন্েত িবদায় িদচ্, ৩০কারণ মানষেক নাজাত করবার জনয্ সমস্ েলােকর ু
েচােখর সামেন তিম েয বয্বস্া কেরছু , আিম তা েদখেত েপেয়িছ। ৩২অনয্ জািতর 
কােছ এটা পথ েদখাবার নরূ , আর েতামার ইসরাইল জািতর কােছ এটা েগৗরেবর 
িবষয়।” ৩৩শামাউন িশশুিটর িবষেয় যা বলেলন তােত িশশুিটর মা-বাবা আশ্য র্
হেলন। ৩৪এর পের শামাউন তােদর েদায়া করেলন এবং ঈসার মা মিরয়মেক ঁ
বলেলন, “আল্াহ্  এটাই িস্র কেরেছন েয, এই িশশুিটর জনয্ বিন-ইসরাইলেদর 
মেধয্ অেনেকরই পতন হেব, আবার অেনেকই উদ্ার পােব। ইিন এমন একটা িচহ্ 
হেবন যার িবরুেদ্ অেনেকই কথা বলেবঁ , ৩৫আর তােত তােদর মেনর িচন্া পর্কাশ 
হেয় পড়েব। এছাড়া েছারার আঘােতর মত দঃখ েতামার িদলেক িবধেবু ঁ ।” ৩৬েসই 
সময় হান্া নােম একজন মিহলা-নবী িছেলন। িতিন আেশর বংেশর পনেয়েলর ূ
েমেয়। তার অেনক বয়স হেয়িছলঁ । সাত বছর সব্ামীর ঘর করবার পের চরািশ বছর ু
বয়স পযন্ িতিন িবধবার জীবন কািটেয়িছেলনর্ । বায়তলু -েমাকাদ্স েছেড় িতিন 
েকাথাও েযেতন না বরং েরাজা ও মনাজােতর মধয্ িদেয় িদন রাত আল্াহ্ু  র 
এবাদত করেতন। ৩৮িতিনও িঠক েসই সময় এিগেয় এেস আল্াহ্ র শুকিরয়া 
আদায় করেত লাগেলন, আর আল্াহ্  েজরুজােলমেক মক্ করেবন বেল যারা ু
অেপক্া করিছল তােদর কােছ েসই িশশুিটর কথা বলেত লাগেলন। 

َزْوَج َيَماٍم َأْو : َوِلَكْي ُيَقدُِّموا َذِبيَحًة َآَما ِقيَل ِفي َناُموِس الرَّب٢٤ِّ
َوَآاَن َرُجٌل ِفي ُأوُرَشِليَم اْسُمُه ِسْمَعاُن، َوَهَذا ٢٥ .َفْرَخْي َحَماٍم

 َآاَن الرَُّجُل َآاَن َبارًّا َتِقيًّا َيْنَتِظُر َتْعِزَيَة ِإْسَراِئيَل، َوالرُّوُح اْلُقُدُس
َوَآاَن َقْد ُأوِحَي ِإَلْيِه ِبالرُّوِح اْلُقُدِس َأنَُّه َال َيَرى اْلَمْوَت ٢٦. َعَلْيِه

َوِعْنَدَما . َفَأَتى ِبالرُّوِح ِإَلى اْلَهْيَكِل٢٧. َقْبَل َأْن َيَرى َمِسيَح الرَّبِّ
 النَّاُموِس، َدَخَل ِبالصَِّبيِّ َيُسوَع َأَبَواُه، ِلَيْصَنَعا َلُه َحَسَب َعاَدِة

اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك َيا «٢٩: َأَخَذُه َعَلى ِذَراَعْيِه َوَباَرَك اَهللا َوَقاَل٢٨
َألنَّ َعْيَنيَّ َقْد َأْبَصَرَتا َخَالَصَك، ٣٠ َسيُِّد َحَسَب َقْوِلَك ِبَسَالٍم،

ٍن ِلُألَمِم، ُنوَر ِإْعَال٣٢. الَِّذي َأْعَدْدَتُه ُقدَّاَم َوْجِه َجِميِع الشُُّعوِب٣١
َوَآاَن ُيوُسُف َوُأمُُّه َيَتَعجََّباِن ِممَّا ِقيَل ٣٣. »َوَمْجًدا ِلَشْعِبَك ِإْسَراِئيَل

َها ِإنَّ هَذا َقْد ُوِضَع «:َوَباَرَآُهَما ِسْمَعاُن، َوَقاَل ِلَمْرَيَم ُأمِِّه٣٤. ِفيِه
َوَأْنِت َأْيًضا ٣٥. ٍة ُتَقاَوُمِلُسُقوِط َوِقَياِم َآِثيِريَن ِفي ِإْسَراِئيَل، َوِلَعَالَم

 .»َيُجوُز ِفي َنْفِسِك َسْيٌف، ِلُتْعَلَن َأْفَكاٌر ِمْن ُقُلوٍب َآِثيَرٍة
َوَآاَنْت َنِبيٌَّة، َحنَُّة ِبْنُت َفُنوِئيَل ِمْن ِسْبِط َأِشيَر، َوِهَي ُمَتقدَِّمٌة ٣٦

. ِنيَن َبْعَد ُبُكوِريَِّتَهاِفي َأيَّاٍم َآِثيَرٍة، َقْد َعاَشْت َمَع َزْوٍج َسْبَع ِس
َوِهَي َأْرَمَلٌة َنْحَو َأْرَبٍع َوَثَماِنيَن َسَنًة، َال ُتَفاِرُق اْلَهْيَكَل، َعاِبَدًة ٣٧

َفِهَي ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َوَقَفْت ُتَسبُِّح ٣٨. ِبَأْصَواٍم َوَطِلَباٍت َلْيًال َوَنَهاًرا
 .ِميِع اْلُمْنَتِظِريَن ِفَداًء ِفي ُأوُرَشِليَمالرَّبَّ، َوَتَكلََّمْت َعْنُه َمَع َج
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৩৯মাবেদর শরীয়ত মেত সব িকছ েশষ কের মিরয়ম ও ইউসফ গালীেল তােদর ু ুু ঁ
িনেজেদর গর্াম নাসরেত িফের েগেলন। ৪০িশশু ঈসা বয়েস েবেড় শিক্মান হেয় 
উঠেলন এবং জ্ােন পণ হেত থাকেলনূ র্ । তার উপের আল্াহ্ঁ  র েদায়া িছল। 
৪১উদ্ার-ঈেদর সমেয় ঈসার মা-বাবা পর্েতয্ক বছর েজরুজােলেম েযেতন। 
৪২ঈসার বয়স যখন বােরা বছর তখন িনয়ম মতই তারা েসই ঈেদ েগেলনঁ । 
৪৩ঈেদর েশেষ তারা যখন বাড়ী িফরিছেলন তখন ঈসা েজরুজােলেমই েথেক ঁ
েগেলন। তার মাঁ -বাবা িকন্ েসই কথা জানেতন না। ৪৪িতিন সংেগর েলাকেদর 
মেধয্ আেছন মেন কের তারা এক িদেনর পথ চেল েগেলনঁ । পের তারা তােদর ঁ ঁ
আত্ীয় ও জানােশানা েলাকেদর মেধয্ ঈসার তালাশ করেত লাগেলন। ৪৫িকন্ 
তালাশ কের না েপেয় তােক তালাশ করেত করেত তারা আবার েজরুজােলেম ঁ ঁ
িফের েগেলন। ৪৬েশেষ িতন িদন পের তারা তােক বায়তলঁ ঁ ু -েমাকাদ্েস েপেলন। 
িতিন আেলমেদর মেধয্ বেস তােদর কথা শুনিছেলন ও তােদর পর্শ্ িজজ্াসা ঁ ঁ
করিছেলন। ৪৭যারা ঈসার কথা শুনিছেলন তারা সবাই তার বিদ্ েদেখ ও তার ঁ ঁ ঁ ঁু
জবাব শুেন অবাক হিচ্েলন। ৪৮তার মাঁ -বাবা তােক েদেখ আশ্য হেলনঁ র্ । তার মা ঁ
তােক বলেলনঁ , “বাবা, তিম আমােদর সংেগ েকন এমন করেলু ? েতামার িপতা ও 
আিম কত বয্াকল হেয় েতামার তালাশ করিছলামু ।” ৪৯ঈসা তােদর বলেলনঁ , 
“েতামরা েকন আমার তালাশ করিছেল? েতামরা িক জানেত না েয, আমার 
িপতার ঘের আমােক থাকেত হেব?” ৫০ঈসা যা বলেলন তার মাঁ -বাবা তা 
বঝেলন নাু । ৫১এর পের িতিন তােদর সংেগ নাসরেত িফের েগেলন এবং তােদর ঁ ঁ
বাধয্ হেয় রইেলন। তার মা এই সব িবষয় মেন েগেথ রাখেলনঁ ঁ । ৫২ঈসা জ্ােন, 
বয়েস এবং আল্াহ্  ও মানেষর মহবব্েত েবেড় উঠেত লাগেলনু । 

৩ অধয্ায় 
১েরাম-সমর্াট িটেবিরয়াস িসজােরর রাজেতব্র পেনর বছেরর সময় এহুিদয়া 

পর্েদেশর পর্ধান শাসনকতা িছেলন পন্ীয় পীলাতর্ । তখন েহেরাদ গালীল পর্েদশ ও 
তার ভাই িফিলপ িযতিরয়া পর্েদশ ও তর্ােখানীিতয়া শাসন করিছেলনঁ ূ । লষািনয়া ু
িছেলন অিবলীনীর শাসনকতার্ , 

َوَلمَّا َأْآَمُلوا ُآلَّ َشْيٍء َحَسَب َناُموِس الرَّبِّ، َرَجُعوا ِإَلى ٣٩
ى َوَآاَن الصَِّبيُّ َيْنُمو َوَيَتَقو٤٠َّ. اْلَجِليِل ِإَلى َمِديَنِتِهُم النَّاِصَرِة

 .ِبالرُّوِح، ُمْمَتِلًئا ِحْكَمًة، َوَآاَنْت ِنْعَمُة اِهللا َعَلْيِه
. َوَآاَن َأَبَواُه َيْذَهَباِن ُآلَّ َسَنٍة ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِفي ِعيِد اْلِفْصِح٤١

َوَلمَّا َآاَنْت َلُه اْثَنَتا َعْشَرَة َسَنًة َصِعُدوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َآَعاَدِة ٤٢
َبْعَدَما َأْآَمُلوا اَأليَّاَم َبِقَي ِعْنَد ُرُجوِعِهَما الصَِّبيُّ َيُسوُع َو٤٣. اْلِعيِد

َوِإْذ َظنَّاُه َبْيَن الرُّْفَقِة، ٤٤. ِفي ُأوُرَشِليَم، َوُيوُسُف َوُأمُُّه َلْم َيْعَلَما
َوَلمَّا ٤٥ .َذَهَبا َمِسيَرَة َيْوٍم، َوَآاَنا َيْطُلَباِنِه َبْيَن اَألْقِرَباِء َواْلَمَعاِرِف

َوَبْعَد َثَالَثِة َأيَّاٍم َوَجَداُه ِفي ٤٦. َلْم َيِجَداُه َرَجَعا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َيْطُلَباِنِه
َوُآلُّ ٤٧. اْلَهْيَكِل، َجاِلًسا ِفي َوْسِط اْلُمَعلِِّميَن، َيْسَمُعُهْم َوَيْسَأُلُهْم

. َفَلمَّا َأْبَصَراُه اْنَدَهَشا٤٨. ِهالَِّذيَن َسِمُعوُه ُبِهُتوا ِمْن َفْهِمِه َوَأْجِوَبِت
َيا ُبَنيَّ، ِلَماَذا َفَعْلَت ِبَنا هَكَذا؟ ُهَوَذا َأُبوَك َوَأَنا ُآنَّا «:َوَقاَلْت َلُه ُأمُُّه
ِلَماَذا ُآْنُتَما َتْطُلَباِنِني؟ َأَلْم َتْعَلَما «:َفَقاَل َلُهَما٤٩» !َنْطُلُبَك ُمَعذََّبْيِن

َفَلْم َيْفَهَما اْلَكَالَم الَِّذي َقاَلُه ٥٠. »َأْن َأُآوَن ِفي َما َألِبي؟َأنَُّه َيْنَبِغي 
. ُثمَّ َنَزَل َمَعُهَما َوَجاَء ِإَلى النَّاِصَرِة َوَآاَن َخاِضًعا َلُهَما٥١. َلُهَما

 َوَأمَّا َيُسوُع َفَكاَن٥٢. َوَآاَنْت ُأمُُّه َتْحَفُظ َجِميَع هِذِه اُألُموِر ِفي َقْلِبَها
 .َيَتَقدَُّم ِفي اْلِحْكَمِة َواْلَقاَمِة َوالنِّْعَمِة، ِعْنَد اِهللا َوالنَّاِس

 

 األصَحاُح الثَّاِلُث
َوِفي السََّنِة اْلَخاِمَسِة َعْشَرَة ِمْن َسْلَطَنِة ِطيَباِرُيوَس َقْيَصَر، ِإْذ ١

وُدُس َرِئيَس ُرْبٍع َآاَن ِبيَالُطُس اْلُبْنِطيُّ َواِلًيا َعَلى اْلَيُهوِديَِّة، َوِهيُر
َعَلى اْلَجِليِل، َوِفيُلبُُّس َأُخوُه َرِئيَس ُرْبٍع َعَلى ِإيُطوِريََّة َوُآوَرِة 

 َتَراُخوِنيِتَس، َوِليَساِنُيوُس َرِئيَس ُرْبٍع َعَلى اَألِبِليَِّة،
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২আর হানন ও কাইয়াফা িছেলন ইহুদীেদর মহা-ইমাম। িঠক এই সমেয় আল্াহ্  
মরুভিমেত জাকািরূ য়ার পতর্ ইয়ািহয়ার উপর তার কালাম নােজল করেলনু ঁ । ৩তখন 
ইয়ািহয়া জডান নদীর চারিদেকর সমস্ জায়গায় িগেয় তবিলগ করেত লাগেলন র্
েযন েলােক গুনােহর মাফ পাবার জনয্ তওবা কের এবং তার িচহ্ িহসােব 
তিরকাবন্ী েনয়। ৪নবী ইশাইয়ার িকতােব যা েলখা আেছ িঠক েসইভােব এই সব 
হল। েলখা আেছ, “মরুভিমেত একজেনর কন্সব্র িচৎকার কের জানােচ্ূ , 
‘েতামরা মাবেদর পথ িঠক করু , তার রাস্া েসাজা করঁ । ৫সমস্ উপতয্কা ভরা হেব, 
পাহাড়-পবত সমান করা হেবর্ । আকাবাকা পথ েসাজা করা হেবঁ ঁ , অসমান রাস্া 
সমান করা হেব। ৬মানষেক নাজাত করবার জনয্ আল্াহ্ু   যা কেরেছন, সব েলােকই 
তা েদখেত পােব।’ ” ৭তখন তিরকাবন্ী েনবার জনয্ অেনক েলাক ইয়ািহয়ার 
কােছ আসেত লাগল। ইয়ািহয়া তােদর বলেলন, “সােপর বংশধেররা! আল্াহ্ র 
েয গজব েনেম আসেছ তা েথেক পািলেয় যাবার এই বিদ্ েতামােদর েক িদলু ? 
৮েতামরা েয তওবা কেরছ তার উপযক্ ফল েতামােদর জীবেন েদখাওু । িনেজেদর 
মেন েভেবা না েয, েতামরা ইবর্ািহেমর বংেশর েলাক। আিম েতামােদর বলিছ, এই 
পাথরগুেলা েথেক আল্াহ্  ইবর্ািহেমর বংশধর ৈতরী করেত পােরন। ৯গােছর 
েগাড়ােত কড়াল লাগােনাই আেছু । েয গােছ ভাল ফল ধের না তা েকেট আগুেন 
েফেল েদওয়া হেব।” ১০তখন েলােকরা ইয়ািহয়ােক িজজ্াসা করল, “তা হেল 
আমরা িক করব?” ১১ইয়ািহয়া তােদর বলেলন, “যিদ কারও দ’ুটা েকাতা থােক র্
তেব যার েকাতা েনই েস তােক একটা িদকর্ । যার খাবার আেছ েসও েসই রকম 
করুক।” ১২কেয়কজন খাজনা-আদায়কারী তিরকাবন্ী েনবার জনয্ এেস 
ইয়ািহয়ােক বলল, “হুজরু, আমরা িক করব?” ১৩িতিন তােদর বলেলন, 
“আইেন যা আেছ তার েবশী আদায় েকােরা না।” ১৪কেয়কজন ৈসনয্ও তােক ঁ
িজজ্াসা করল, “আর আমরা িক করব?” িতিন েসই ৈসনয্েদর বলেলন, “জলম ু ু
কের বা অনয্ায়ভােব েদাষ েদিখেয় কারও কাছ েথেক িকছ আদায় েকােরা না এবং ু
েতামােদর েবতেনই সন্ষ্ েথেকা।” ১৫েলােকরা খব আশা িনেয় মেন মেন ু
ভাবিছল হয়ত বা ইয়ািহয়াই মসীহ্ ।  

ِفي َأيَّاِم َرِئيِس اْلَكَهَنِة َحنَّاَن َوَقَياَفا، َآاَنْت َآِلَمُة اِهللا َعَلى ُيوَحنَّا ٢
َفَجاَء ِإَلى َجِميِع اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطِة ِباُألْرُدنِّ ٣ْبِن َزَآِريَّا ِفي اْلَبرِّيَِّة، 

َآَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر ٤اَيا، َيْكِرُز ِبَمْعُموِديَِّة التَّْوَبِة ِلَمْغِفَرِة اْلَخَط
َأِعدُّوا : َصْوُت َصاِرٍخ ِفي اْلَبرِّيَِّة«:أْقَواِل ِإَشْعَياَء النَِّبيِّ اْلَقاِئِل 

 .َطِريَق الرَّبِّ، اْصَنُعوا ُسُبَلُه ُمْسَتِقيَمًة
ْعَوجَّاُت ُآلُّ َواٍد َيْمَتِلُئ، َوُآلُّ َجَبل َوَأَآَمٍة َيْنَخِفُض، َوَتِصيُر اْلُم٥

 .»َوُيْبِصُر ُآلُّ َبَشٍر َخَالَص اِهللا٦ُمْسَتِقيَمًة، َوالشَِّعاُب ُطُرًقا َسْهَلًة، 
َيا َأْوَالَد «:َوَآاَن َيُقوُل ِلْلُجُموِع الَِّذيَن َخَرُجوا ِلَيْعَتِمُدوا ِمْنُه٧

َنُعوا َفاْص٨اَألَفاِعي، َمْن َأَراُآْم َأْن َتْهُرُبوا ِمَن اْلَغَضِب اآلِتي؟ 
َلَنا ِإْبَراِهيُم : وَال َتْبَتِدُئوا َتُقوُلوَن ِفي َأْنُفِسُكْم. َأْثَماًرا َتِليُق ِبالتَّْوَبِة

ِإنَّ اَهللا َقاِدٌر َأْن ُيِقيَم ِمْن هِذِه اْلِحَجاَرِة َأْوَالًدا : َألنِّي َأُقوُل َلُكْم. َأًبا
َلى َأْصِل الشََّجِر، َفُكلُّ َواآلَن َقْد ُوِضَعِت اْلَفْأُس َع٩. ِإلْبَراِهيَم

َوَسَأَلُه ١٠. »َشَجَرٍة َال َتْصَنُع َثَمًرا َجيًِّدا ُتْقَطُع َوُتْلَقى ِفي النَّاِر
َمْن َلُه َثْوَباِن «:َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم١١» َفَماَذا َنْفَعُل؟«:اْلُجُموُع قاِئِليَن

َوَجاَء ١٢. »ْلَيْفَعْل هَكَذاَفْلُيْعِط َمْن َلْيَس َلُه، َوَمْن َلُه َطَعاٌم َف
َفَقاَل ١٣» َياُمَعلُِّم، َماَذا َنْفَعُل؟«:َعشَّاُروَن َأْيًضا ِلَيْعَتِمُدوا َفَقاُلوا َلُه

َوَسَأَلُه ُجْنِديُّوَن َأْيًضا ١٤. »َال َتْسَتْوُفوا َأْآَثَر ِممَّا ُفِرَض َلُكْم«:َلُهْم
َال َتْظِلُموا َأَحًدا، َوَال َتُشوا «:َقاَل َلُهْمَف» َوَماَذا َنْفَعُل َنْحُن؟«:َقاِئِليَن

 .»ِبَأَحٍد، َواْآَتُفوا ِبَعَالِئِفُكْم
َوِإْذ َآاَن الشَّْعُب َيْنَتِظُر، َواْلَجِميُع ُيَفكُِّروَن ِفي ُقُلوِبِهْم َعْن ١٥

 ُيوَحنَّا َلَعلَُّه اْلَمِسيُح،
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 ১৬এমন সময় ইয়ািহয়া তােদর সবাইেক বলেলন, “আিম েতামােদর পািনেত 
তিরকাবন্ী িদিচ্, িকন্ িযিন আমার েচেয় শিক্শালী িতিন আসেছন। আিম তার ঁ
জতার িফতা খলবারও েযাগয্ নইু ু । িতিন পাক-রূহ্  ও আগুেন েতামােদর 
তিরকাবন্ী েদেবন। ১৭কলা তার হােতই আেছু ঁ ; তা িদেয় িতিন তার ফসল ঁ
মাড়াবার জায়গা পিরষ্ার কের ফসল েগালায় জমা করেবন, িকন্ েয আগুন 
কখনও েনেভ না তােত িতিন তষ পিড়েয় েফলেবনু ু ।”১৮ইয়ািহয়া আরও অেনক 
উপেদেশর মধয্ িদেয় েলাকেদর মেন উৎসাহ জািগেয় আল্াহ্ র েদওয়া সসংবাদ ু
তবিলগ করেলন। ১৯শাসনকতা েহেরােদর ভাইেয়র স্তরী েহেরািদয়ার সংেগ র্
েহেরােদর সম্েক র দরুন এবং তার আরও অেনক খারাপ কােজরর্ ঁ  দরুন ইয়ািহয়া 
তার েদাষ েদিখেয় িদেয়িছেলনঁ । ২০তােত িতিন ইয়ািহয়ােক বন্ী কের েজেল 
িদেলন। এেত তার অনয্ সব খারাপ কােজর সংেগ এই খারাপ কাজটাও েযাগ হলঁ । 
২১েয সমস্ েলাক ইয়ািহয়ার কােছ এেসিছল তারা তিরকাবন্ী েনবার সময় ঈসাও 
তিরকাবন্ী িনেলন। তিরকাবন্ীর পের ঈসা যখন মনাু জাত করিছেলন তখন 
আসমান খেল েগলু । ২২েসই সময় পাক-রূহ্  কবতেরর আকার িনেয় তার উপর ু ঁ
েনেম আসেলন, আর েবেহশত েথেক এই কথা েশানা েগল, “তিমই আমার িপর্য় ু
পতর্, েতামার উপর আিম খবই সন্ষ্ু ।” ২৩পর্ায় িতিরশ বছর বয়েস ঈসা তার কাজ ঁ
শুরু করেলন। েলােক মেন করত িতিন ইউসেফর েছেলু । ইউসফ আলীর েছেলু ; 
২৪আলী মত্েতর েছেল, মত্ত েলিবর েছেল, েলিব মিল্র েছেল, মিল্ যান্ােয়র 
েছেল, যান্ায় ইউসেফর েছেলু ; ২৫ইউসফ মত্িথেয়র েছেলু , মত্িথয় আেমােজর 
েছেল, আেমাজ নাহেমর েছেলূ , নাহম ইষ্ূ  িলর েছেল, ইষ্ িল নিগর েছেল; ২৬নিগ 
মােটর েছেল, মাট মত্িথেয়র েছেল, মত্িথয় িশিমিয়র েছেল, িশিমিয় েযােষেখর 
েছেল, েযােষখ যদার েছেলূ ; ২৭যদা েযাহানার েছেলূ , েযাহানা রীষার েছেল, রীষা 
সরুবব্ািবেলর েছেল, সরুবব্ািবল শল্ীেয়েলর েছেল, শল্ীেয়ল েনিরর েছেল; 
২৮েনির মিল্র েছেল, মিল্ অদ্ীর েছেল, অদ্ী েকাষেমর েছেল, েকাষম 
ইল্ মাদেমর েছেল, ইল্ মাদম এেরর েছেল; ২৯এর ইউসার েছেল, ইউসা 
ইলীেয়ষেরর েছেল, ইলীেয়ষর েযারীেমর েছেল, েযারীম মত্েতর েছেল, মত্ত 
েলিবর েছেল;  

َأَنا ُأَعمُِّدُآْم ِبَماٍء، َولِكْن َيْأِتي َمْن «:َأَجاَب ُيوَحنَّا اْلَجِميَع ِقاِئًال١٦
ُهَو . ْن َأُحلَّ ُسُيوَر ِحَذاِئِهُهَو َأْقَوى ِمنِّي، الَِّذي َلْسُت َأْهًال َأ

الَِّذي َرْفُشُه ِفي َيِدِه، َوَسُيَنقِّي ١٧. َسُيَعمُِّدُآْم ِبالرُّوِح اْلُقُدِس َوَناٍر
َبْيَدَرُه، َوَيْجَمُع اْلَقْمَح ِإَلى َمْخَزِنِه، َوَأمَّا التِّْبُن َفُيْحِرُقُه ِبَناٍر َال 

 .»ُتْطَفُأ
َأمَّا ١٩. ِثيَرٍة َآاَن َيِعُظ الشَّْعَب َوُيَبشُِّرُهْمَوِبَأْشَياَء ُأَخَر َآ١٨

ِهيُروُدُس َرِئيُس الرُّْبِع َفِإْذ َتَوبََّخ ِمْنُه ِلَسَبِب ِهيُروِديَّا اْمَرَأِة ِفيُلبَُّس 
َزاَد ٢٠َأِخيِه، َوِلَسَبِب َجِميِع الشُُّروِر الَِّتي َآاَن ِهيُروُدُس َيْفَعُلَها، 

 .ى اْلَجِميِع َأنَُّه َحَبَس ُيوَحنَّا ِفي السِّْجِنهَذا َأْيًضا َعَل
َوِإْذ َآاَن . َوَلمَّا اْعَتَمَد َجِميُع الشَّْعِب اْعَتَمَد َيُسوُع َأْيًضا٢١

َوَنَزَل َعَلْيِه الرُّوُح اْلُقُدُس ِبَهْيَئٍة ِجْسِميٍَّة ٢٢ُيَصلِّي اْنَفَتَحِت السََّماُء، 
َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب، «:ٌت ِمَن السََّماِء َقاِئًالَوَآاَن َصْو. ِمْثِل َحَماَمٍة
 .»ِبَك ُسِرْرُت

َوَلمَّا اْبَتَدَأ َيُسوُع َآاَن َلُه َنْحُو َثَالِثيَن َسَنًة، َوُهَو َعَلى َما َآاَن ٢٣
ْبِن َمْتَثاَت، ْبِن َالِوي، ْبِن َمْلِكي، ٢٤ُيَظنُّ اْبَن ُيوُسَف، ْبِن َهاِلي، 

ْبِن َمتَّاِثَيا، ْبِن َعاُموَص، ْبِن َناُحوَم، ْبِن ٢٥ِن ُيوُسَف، ْبِن َينَّا، ْب
ْبِن َمآَث، ْبِن َمتَّاِثَيا، ْبِن ِشْمِعي، ْبِن ُيوُسَف، ٢٦َحْسِلي، ْبِن َنجَّاِي، 

ْبِن ُيوَحنَّا، ْبِن ِريَسا، ْبِن َزُربَّاِبَل، ْبِن َشَأْلِتيِئيَل، ْبِن ٢٧ْبِن َيُهوَذا، 
  َمْلِكي، ْبِن َأدِّي، ْبِن ُقَصَم، ْبِن َأْلُموَداَم، ْبِن ِعيِر،ْبِن٢٨ِنيِري، 

 ْبِن ُيوِسي، ْبِن َأِليَعاَزَر، ْبِن ُيوِريَم، ْبِن َمْتَثاَت، ْبِن َالِوي، ٢٩
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৩০েলিব শামাউেনর েছেল, শামাউন যদার েছেলূ , যদা ইউসেফর েছেলূ ু , 
ইউসফ েযানেমর েছেলু , েযানম ইিলয়াকীেমর েছেল; ৩১ইিলয়াকীম িমেলয়ার 
েছেল, িমেলয়া িমন্ার েছেল, িমন্া মত্েথর েছেল, মত্থ নাথেনর েছেল, নাথন 
দাউেদর েছেল; ৩২দাউদ ইয়ািসর েছেল, ইয়ািস ওেবেদর েছেল, ওেবদ েবায়েসর 
েছেল, েবায়স সল্ েমােনর েছেল, সল্ েমান নহেশােনর েছেল; ৩৩নহেশান 
অম্ীনাদেবর েছেল, অম্ীনাদব অদমােনর েছেল, অদমান অিণর েছেলর্ , অিণ র্
িহেষর্ােণর েছেল, িহেষর্াণ েপরেসর েছেল, েপরস এহুদার েছেল; ৩৪এহুদা 
ইয়াকেবর েছেলু , ইয়াকব ইসহােকর েছেলু , ইসহাক ইবর্ািহেমর েছেল, ইবর্ািহম 
তােরেখর েছেল, তােরখ নাহুেরর েছেল; ৩৫নাহুর সারূেজর েছেল, সারূজ রাউর 
েছেল, রাউ ফােলেজর েছেল, ফােলজ আেবেরর েছেল, আেবর শােলেখর 
েছেল; ৩৬শােলখ কীনােনর েছেল, কীনান আরফাখশােদর েছেল, আরফাখশাদ 
সােমর েছেল, সাম নেহর েছেলূ , নহ লামােকর েছেলূ ; ৩৭লামাক মতাওশােলেহর ু
েছেল, মতাওশােলহ ইেনােকর েছেলু , ইেনাক ইয়ারুেদর েছেল, ইয়ারুদ 
মাহলাইেলর েছেল, মাহলাইল কীনােনর েছেল; ৩৮কীনান আনেশর েছেলু , আনশ ু
িশেসর েছেল, িশস আদেমর েছেল, আদম আল্াহ্ র েছেল।  

৪ অধয্ায় 

১ঈসা পাক-রূেহ পণ হেয় জডান নদী েথেক চেল েগেলনূ র্ র্ । পাক-রূেহর 
পিরচালনায় িতিন চিল্শ িদন ধের মরুভিমেত ঘের েবড়ােত লাগেলনূ ু । েসই সময় 
ইবিলস তােক েলাভ েদিখেয় গুনােহ েফলবার েচষ্া করেত থাকলঁ । এই চিল্শ িদন 
ঈসা িকছই খান িনু ; েসইজনয্ এই িদনগুেলা েকেট যাবার পর তার িখেদ েপলঁ । 
৩তখন ইবিলস ঈসােক বলল, “তিম যিদ ইব্ু  নল্াহ্ু   হও তেব এই পাথরটােক রুিট 
হেয় েযেত বল।” ৪ঈসা ইবিলসেক বলেলন, “পাক-িকতােব েলখা আেছ, ‘মানষ ু
েকবল রুিটেতই বােচ নাঁ ।’ ” ৫এর পের ইবিলস তােক একটাঁ  উচ জায়গায় িনেয় ঁ ু
েগল এবং মহেতর মেধয্ দিনয়ার সব রাজয্গুেলা েদিখেয় বললু ূ র্ ু , “এই সেবর 
অিধকার ও েসগুেলার জাকজমক আিম েতামােক েদবঁ , কারণ এই সব আমােক 
েদওয়া হেয়েছ। আমার যােক ইচ্া আিম তােকই তা িদেত পাির।  

، ْبِن َأِلَياِقيَم، ْبِن ِشْمُعوَن، ْبِن َيُهوَذا، ْبِن ُيوُسَف، ْبِن ُيوَناَن٣٠
ْبِن َيسَّى، ٣٢ ْبِن َمَلَيا، ْبِن َمْيَناَن، ْبِن َمتَّاَثا، ْبِن َناَثاَن، ْبِن َداُوَد،٣١

ْبِن َعمِّيَناَداَب، ٣٣ْبِن ُعوِبيَد، ْبِن ُبوَعَز، ْبِن َسْلُموَن، ْبِن َنْحُشوَن، 
ْبِن َيْعُقوَب، ْبِن ٣٤ ْبِن َأَراَم، ْبِن َحْصُروَن، ْبِن َفاِرَص، ْبِن َيُهوَذا،
ْبِن َسُروَج، ْبِن ٣٥ِإْسَحاَق، ْبِن ِإْبَراِهيَم، ْبِن َتاَرَح، ْبِن َناُحوَر، 

ْبِن ِقيَناَن، ْبِن َأْرَفْكَشاَد، ٣٦َرُعو، ْبِن َفاَلَج، ْبِن َعاِبَر، ْبِن َشاَلَح، 
ْخُنوَخ، ْبِن ْبِن َمُتوَشاَلَح، ْبِن َأ٣٧ْبِن َساِم، ْبِن ُنوِح، ْبِن َالَمَك، 

ْبِن َأُنوَش، ْبِن ِشيِت، ْبِن آَدَم، اْبِن ٣٨َياِرَد، ْبِن َمْهَلْلِئيَل، ْبِن ِقيَناَن، 
 .اِهللا

 

 

 

 

 األصَحاُح الرَّابُع
 
َأمَّا َيُسوُع َفَرَجَع ِمَن اُألْرُدنِّ ُمْمَتِلًئا ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس، َوَآاَن ١

َوَلْم . َأْرَبِعيَن َيْوًما ُيَجرَُّب ِمْن ِإْبِليَس٢يَِّة ُيْقَتاُد ِبالرُّوِح ِفي اْلَبرِّ
َوَقاَل َلُه ٣. َوَلمَّا َتمَّْت َجاَع َأِخيًرا. َيْأُآْل َشْيًئا ِفي ِتْلَك اَأليَّاِم

. »ِإْن ُآْنَت اْبَن اِهللا، َفُقْل ِلهَذا اْلَحَجِر َأْن َيِصيَر ُخْبًزا«:ِإْبِليُس
َأْن َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا : َمْكُتوٌب«:ًالَفَأَجاَبُه َيُسوُع ِقاِئ٤

ُثمَّ َأْصَعَدُهِإْبِليُس ِإَلى َجَبل َعال ٥. »اِإلْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ َآِلَمٍة ِمَن اِهللا
َوَقاَل َلُه ٦. َوَأَراُه َجِميَع َمَماِلِك اْلَمْسُكوَنِة ِفي َلْحَظٍة ِمَن الزََّماِن

ِطي هَذا السُّْلَطاَن ُآلَُّه َوَمْجَدُهنَّ، َألنَُّه ِإَليَّ َقْد ُدِفَع، َلَك ُأْع«:ِإْبِليُس
 . َوَأَنا ُأْعِطيِه ِلَمْن ُأِريُد
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৭এখন তিম যিদ আমােক েসজদা কর তেব এই সবই েতামার হেবু ।”৮ঈসা 
তােক জবাব িদেলন, “পাক-িকতােব েলখা আেছ, ‘তিম েতামার মাবদ ু ু
আল্াহ্ েকই ভয় করেব, েকবল তারই এঁ বাদত করেব।’ ” ৯তখন ইবিলস ঈসােক 
েজরুজােলেম িনেয় েগল আর বায়তলু -েমাকাদ্েসর চড়ার উপের তােক দাড় ূ ঁ ঁ
কিরেয় বলল, “তিম যিদ ইব্ু  নল্াহ্ু   হও তেব এখান েথেক লাফ িদেয় নীেচ পড়, 
১০কারণ পাক-িকতােব েলখা আেছ, িতিন তার েফেরশতােদর েতামার িবষেয় ঁ
হুকম েদেবন েযন তারা েতামােক রক্াু ঁ  কেরন। ১১তারা েতামােক হাত িদেয় ধের ঁ
েফলেবন যােত েতামার পােয় পাথেরর আঘাত না লােগ।” ১২ঈসা তােক 
বলেলন, “পাক-িকতােব বলা হেয়েছ, ‘েতামার মাবদ আল্াহ্ু  েক তিম পরীক্া ু
করেত েযেয়া না।’ ” ১৩সমস্ রকম েলাভ েদখােনা েশষ কের ইবিলস অল্ সমেয়র 
জনয্ ঈসার কাছ েথেক চেল েগল। ১৪পের ঈসা পাক-রূেহর শিক্েত পণ হেয় ূ র্
গালীল পর্েদেশ িফের েগেলন। ঈসার খবর েসই এলাকার সব জায়গায় ছিড়েয় 
পড়ল। ১৫েসখানকার িভন্ িভন্ মজিলস-খানায় ঈসা িশক্া িদেত শুরু করেলন। 
তখন সবাই তার পর্শংসা করেত লাগলঁ । ১৬এর পের ঈসা নাসরেত েগেলন। 
এখােনই িতিন বড় হেয়িছেলন। িতিন িনেজর িনয়ম মত িবশর্ামবাের মজিলস-
খানায় েগেলন, তারপর িকতাব েতলাওয়াত করবার জনয্ উেঠ দাড়ােলনঁ । ১৭তার ঁ
হােত নবী ইশাইয়ার েলখা িকতাবখানা েদওয়া হল। গুিটেয়-রাখা িকতাবখানা 
খেলই িতিন েসই জায়গাটা েপেলন েযখােন েলখা আেছু , ১৮“আল্াহ্  মািলেকর 
রূহ্  আমার উপের আেছন, কারণ িতিনই আমােক িনযক্ কেরেছন েযন আিম ু
গরীবেদর কােছ সসংবাদ তবিলগ কিরু । িতিন আমােক বন্ীেদর কােছ সব্াধীনতার 
কথা, অন্েদর কােছ েদখেত পাবার কথা েঘাষণা করেত পািঠেয়েছন। যােদর উপর 
জলম হেচ্ু ু , িতিন আমােক তােদর মক্ করেত পািঠেয়েছনু । ১৯এছাড়া মাবদ ু
আমােক েঘাষণা করেত পািঠেয়েছন েয, এখন তার রহমত েদখাবার সময় ঁ
হেয়েছ।” ২০তারপর িতিন িকতাবখানা আবার গুিটেয় কমচারীর হােত িদেয় বেস র্
পড়েলন। মজিলস-খানার পর্েতয্কিট েলােকর েচাখ তার উপের পড়লঁ ।  

َفَأَجاَبُه َيُسوُع ٨ .»َفِإْن َسَجْدَت َأَماِمي َيُكوُن َلَك اْلَجِميُع٧
ِللرَّبِّ ِإلِهَك َتْسُجُد َوِإيَّاُه : ِإنَُّه َمْكُتوٌب! َطاُناْذَهْب َيا َشْي«:َوَقاَل

ُثمَّ َجاَء ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم، َوَأَقاَمُه َعَلى َجَناِح اْلَهْيَكِل ٩. »َوْحَدُه َتْعُبُد
ِإْن ُآْنَت اْبَن اِهللا َفاْطَرْح َنْفَسَك ِمْن ُهَنا ِإَلى َأْسَفُل، «:َوَقاَل َلُه

َوَأنَُّهْم ١١َأنَُّه ُيوِصي َمَالِئَكَتُه ِبَك ِلَكْي َيْحَفُظوَك، : ْكُتوٌبَألنَُّه َم١٠
َفَأَجاَب ١٢. »َعَلى َأَياِديِهْم َيْحِمُلوَنَك ِلَكْي َال َتْصِدَم ِبَحَجٍر ِرْجَلَك

َوَلمَّا َأْآَمَل ١٣. »َال ُتَجرِِّب الرَّبَّ ِإلَهَك: ِإنَُّه ِقيَل«:َيُسوُع َوَقاَل َلُه
 .ِليُس ُآلَّ َتْجِرَبٍة َفاَرَقُه ِإَلى ِحيٍنِإْب

َوَرَجَع َيُسوُع ِبُقوَِّة الرُّوِح ِإَلى اْلَجِليِل، َوَخَرَج َخَبٌر َعْنُه ِفي ١٤
َوَآاَن ُيَعلُِّم ِفي َمَجاِمِعِهْم ُمَمجًَّدا ِمَن ١٥. َجِميِع اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطِة

 .اْلَجِميِع
َوَدَخَل اْلَمْجَمَع .  َحْيُث َآاَن َقْد َتَربَّىَوَجاَء ِإَلى النَّاِصَرِة١٦

َفُدِفَع ِإَلْيِه ِسْفُر ِإَشْعَياَء ١٧َحَسَب َعاَدِتِه َيْوَم السَّْبِت َوَقاَم ِلَيْقَرَأ، 
: َوَلمَّا َفَتَح السِّْفَر َوَجَد اْلَمْوِضَع الَِّذي َآاَن َمْكُتوًبا ِفيِه. النَِّبيِّ

، َألنَُّه َمَسَحِني ُألَبشَِّر اْلَمَساِآيَن، َأْرَسَلِني ُروُح الرَّبِّ َعَليَّ«١٨
َألْشِفَي اْلُمْنَكِسِري اْلُقُلوِب، ُألَناِدَي ِلْلَمْأُسوِريَن ِباِإلْطَالِق وِلْلُعْمِي 

َوَأْآِرَز ِبَسَنِة الرَّبِّ ١٩ِباْلَبَصِر، َوُأْرِسَل اْلُمْنَسِحِقيَن ِفي اْلُحرِّيَِّة، 
َوَجِميُع . ُثمَّ َطَوى السِّْفَر َوَسلََّمُه ِإَلى اْلَخاِدِم، َوَجَلَس٢٠. »اْلَمْقُبوَلِة

 .الَِّذيَن ِفي اْلَمْجَمِع َآاَنْت ُعُيوُنُهْم َشاِخَصًة ِإَلْيِه
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২১তখন ঈসা েলাকেদর বলেলন, “পাক-িকতােবর এই কথা আজ আপনারা 
শুনবার সংেগ সংেগই তা পণ হলূ র্ ।” ২২েলােকরা সবাই তার পর্ঁ শংসা করল এবং 
তার মেখ এই সব সন্র সন্র কথা শুেন আশ্য হলঁ ু ু ু র্ । তারা বলল, “এ িক 
ইউসেফর েছেল নয়ু ?” ২৩ঈসা তােদর বলেলন, “আপনারা এই চলিত কথাটা 
িনশ্য়ই আমােক বলেবন, ‘ডাক্ার, িনেজেক সস্ করু ।’ আরও বলেবন, 
‘কফরনাহেম েয সব কাজ করবার কথা আমরা শুেনিছ েসই সব এখন িনেজূ র 
গর্ােমও কের েদখাও।’ ” ২৪িতিন আরও বলেলন, “আিম আপনােদর সিতয্ 
বলিছ, েকান নবীেকই তার িনেজর গর্ােমর েলাক গর্াহয্ কের নাঁ । ২৫এই কথা সিতয্ 
েয, নবী ইিলয়ােসর সমেয় যখন সােড় িতন বছর বিষ্ হয় িন এবং সমস্ েদেশ ৃ
ভীষণ দিভক্ হেয়িছল তখন ইসরাইল েদেশ অেনক িবধবা িছলু র্ । ২৬িকন্ তােদর 
কারও কােছ ইিলয়াসেক পাঠােনা হয় িন, েকবল িসডন এলাকার সািরফত গর্ােমর 
িবধবা স্তরীেলাকিটর কােছ পাঠােনা হেয়িছল। ২৭নবী আল-ইয়াসার সমেয় ইসরাইল 
েদেশ অেনক চমেরাগী িছলর্ , িকন্ তােদর কাউেক সস্ করা হয় িনু , েকবল িসিরয়া 
েদেশর নামানেকই সস্ করা হেয়িছলু ।” ২৮এই কথা শুেন মজিলস-খানার সমস্ 
েলাক েরেগ আগুন হল। ২৯তারা উেঠ ঈসােক গর্ােমর বাইের তািড়েয় িনেয় চলল, 
আর তােক নীেচ েফেল েদবার জনয্ তােদর গর্ামটা েয পাহােড়র গােয় িছল েসই ঁ
পাহােড়র চড়ায় তােক িনেয় েগলূ ঁ । ৩০িকন্ িতিন েসই েলাকেদর মধয্ িদেয়ই চেল 
েগেলন। ৩১পের ঈসা গালীল পর্েদেশর কফরনাহম শহের েগেলন এবং িবশর্ামবাের ূ
েলাকেদর িশক্া িদেলন। ৩২তার িশক্ায় েলােকরা আশ্য হলঁ র্ , কারণ িতিন এমন 
েলােকর মত কথা বলিছেলন যার অিধকার আেছঁ । ৩৩েসই মজিলস-খানায় এমন 
একিট েলাক িছল যােক ভেত েপেয়িছলূ । েস িচৎকার কের বলল, ৩৪“ওেহ 
নাসরত গর্ােমর ঈসা, আমােদর সংেগ আপনার িক দরকার? আপিন িক আমােদর 
ধব্ংস করেত এেসেছন? আিম জািন আপিন েক; আপিনই েতা আল্াহ্ র েসই 
পিবতর্জন।” ৩৫ঈসা েসই ভতেক ধমক িদেয় বলেলনূ , “চপ করু , ওর মধয্ েথেক 
েবর হেয় যাও।” েসই ভত তখন েলাকিটেক ূ সকেলর মাঝখােন আছেড় েফলল 
এবং তার েকান ক্িত না কের তার মধয্ েথেক েবর হেয় েগল। 

ِإنَُّه اْلَيْوَم َقْد َتمَّ هَذا اْلَمْكُتوُب ِفي «:َفاْبَتَدَأ َيُقوُل َلُهْم٢١
 .»َمَساِمِعُكْم

َوَآاَن اْلَجِميُع َيْشَهُدوَن َلُه َوَيَتَعجَُّبوَن ِمْن َآِلَماِت النِّْعَمِة ٢٢
َفَقاَل ٢٣» وُسَف؟َأَلْيَس هَذا اْبَن ُي«: اْلَخاِرَجِة ِمْن َفِمِه، َوَيُقوُلوَن

َأيَُّها الطَِّبيُب اْشِف : َعَلى ُآلِّ َحال َتُقوُلوَن ِلي هَذا اْلَمَثَل«:َلُهْم
َآْم َسِمْعَنا َأنَُّه َجَرى ِفي َآْفِرَناُحوَم، َفاْفَعْل ذِلَك ُهَنا َأْيًضا ! َنْفَسَك

َنِبيٌّ َمْقُبوًال ِفي ِإنَُّه َلْيَس : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم«: َوَقاَل٢٤» ِفي َوَطِنَك
ِإنَّ َأَراِمَل َآِثيَرًة ُآنَّ ِفي ِإْسَراِئيَل ِفي : َوِباْلَحقِّ َأُقوُل َلُكْم٢٥. َوَطِنِه

َأيَّاِم ِإيِليَّا ِحيَن ُأْغِلَقِت السََّماُء ُمدََّة َثَالِث ِسِنيَن َوِستَِّة َأْشُهٍر، َلمَّا 
َوَلْم ُيْرَسْل ِإيِليَّا ِإَلى َواِحَدٍة ٢٦، َآاَن ُجوٌع َعِظيٌم ِفي اَألْرِض ُآلَِّها

َوُبْرٌص ٢٧. ِمْنَها، ِإالَّ ِإَلى اْمَرَأٍة َأْرَمَلٍة، ِإَلى َصْرَفِة َصْيَداَء
َآِثيُروَن َآاُنوا ِفي ِإْسَراِئيَل ِفي َزَماِن َأِليَشَع النَِّبيِّ، َوَلْم ُيَطهَّْر 

َفاْمَتَأل َغَضًبا َجِميُع الَِّذيَن ِفي ٢٨. »اِنيَُّواِحٌد ِمْنُهْم ِإالَّ ُنْعَماُن السُّْرَي
َفَقاُموا َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَمِديَنِة، ٢٩اْلَمْجَمِع ِحيَن َسِمُعوا هَذا، 

َوَجاُءوا ِبِه ِإَلى َحافَّةَِ اْلَجَبِل الَِّذي َآاَنْت َمِديَنُتُهْم َمْبِنيًَّة َعَلْيِه َحتَّى 
 .َأمَّا ُهَو َفَجاَز ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى٣٠. ٍلَيْطَرُحوُه ِإَلى َأْسَف

َواْنَحَدَر ِإَلى َآْفِرَناُحوَم، َمِديَنٍة ِمَن اْلَجِليِل، َوَآاَن ُيَعلُِّمُهْم ِفي ٣١
َوَآاَن ٣٣. َفُبِهُتوا ِمْن َتْعِليِمِه، َألنَّ َآَالَمُه َآاَن ِبُسْلَطاٍن٣٢. السُُّبوِت

  ُروُح َشْيَطاٍن َنِجٍس، َفَصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍمِفي اْلَمْجَمِع َرُجٌل ِبِه
َأَنا ! َما َلَنا َوَلَك َيا َيُسوُع النَّاِصِريُّ؟ َأَتْيَت ِلُتْهِلَكَنا! آِه«:ِقاِئًال٣٤

! اْخَرْس«:َفاْنَتَهَرُه َيُسوُع َقاِئًال٣٥ .»!ُقدُّوُس اِهللا: َأْعِرُفَك َمْن َأْنَت
 الشَّْيَطاُن ِفي اْلَوْسِط َوَخَرَج ِمْنُه َوَلْم َفَصَرَعُه. »!َواْخُرْج ِمْنُه
 .َيُضرَُّه َشْيًئا
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৩৬এেত সবাই আশ্য হেয় িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করেত লাগলর্ , “এ েকমন 
কথা! অিধকার ও ক্মতা িনেয় িতিন ভতেদর হুকম েদন আর তারা েবর হেয় ূ ু
যায়!” ৩৭েসই এলাকার সব জায়গায় ঈসার কথা ছিড়েয় পড়ল। ৩৮এর পের ঈসা 
মজিলস-খানা েছেড় িশেমােনর বাড়ীেত েগেলন। িশেমােনর শাশুড়ীর খব জব্র ু
হেয়িছল। তােকঁ  ভাল করবার জনয্ ঈসােক অনেরাধ করা হলু । ৩৯তখন ঈসা 
িশেমােনর শাশুড়ীর পােশ দািড়েয় জব্রেক ধমক িদেলনঁ । তােত তার জব্র েছেড় ঁ
েগল, আর িতিন তখনই উেঠ তােদর খাওয়াঁ -দাওয়ার বয্বস্া করেত লাগেলন। 
৪০েবলা ডেব যাবার সমেয় েলােকরা সব েরাগীেদর ঈসার কােছ িনেয় আসলু । 
তারা নানা রকম েরােগ ভগিছলু । ঈসা তােদর পর্েতয্েকর গােয় হাত িদেয় তােদর 
সস্ করেলনু । ৪১অেনক েলােকর মধয্ েথেক ভতও েবর হেয় েগলূ । েসই ভতগুেলা ূ
িচৎকার কের বলল, “আপিন ইব্ নল্াহ্ু  ।” িতিন েয মসীহ্  তা তারা জানত। 
এইজনয্ িতিন ধমক িদেয় তােদর মখ বন্ কের িদেলনু । ৪২খব েভাের ঈসা েসই ু
জায়গা েছেড় একটা িনজন জায়গায় চেল েগেলনর্ । েলােকরা তার তালাশ করেত ঁ
করেত তার কােছ েগল এবং যােত িতিন তােদর কাছ েথেক চেল না যান েসইজনয্ ঁ
তােক তােদর কােছ ধের রাখেত েচষ্া করলঁ । ৪৩তখন ঈসা তােদর বলেলন, 
“আরও অেনক জায়গায় আমােক আল্াহ্ র রােজয্র সসংবাদ তবিলগ করেত ু
হেব, কারণ এরই জনয্ আল্াহ্  আমােক পািঠেয়েছন।” ৪৪এর পের িতিন ইহুদীেদর 
েদেশর িভন্ িভন্ মজিলস-খানায় তবিলগ করেত থাকেলন। 

৫ অধয্ায় 
১এক সমেয় ঈসা িগেনষরৎ সাগেরর পাের দািড়েয় িছেলনঁ । েলােকরা আল্াহ্ র 

কালাম শুনবার জনয্ তার চারপােশ েঠলােঠিল করিছলঁ । ২এমন সময় িতিন 
সাগেরর পাের দ’ুটা েনৗকা েদখেত েপেলন। েজেলরা েসই েনৗকা দ’ুটা েথেক েনেম 
তােদর জাল ধিচ্লু । ৩তখন ঈসা িশেমােনর েনৗকায় উঠেলন এবং তােক পার ঁ
েথেক একট দের েনৗকাটা িনেয় েযেত বলেলনু ূ । তারপর িতিন েনৗকায় বেস 
েলাকেদর িশক্া িদেত লাগেলন। ৪কথা েশষ হেল পর ঈসা িশেমানেক বলেলন, 
“গভীর পািনেত িগেয় মাছ ধরবার জনয্ েতামােদর জাল েফল।”  

َفَوَقَعْت َدْهَشٌة َعَلى اْلَجِميِع، َوَآاُنوا ُيَخاِطُبوَن َبْعُضُهْم َبْعًضا ٣٦
ُقوٍَّة َيْأُمُر اَألْرَواَح النَِّجَسَة َما هِذِه اْلَكِلَمُة؟ َألنَُّه ِبُسْلَطاٍن َو«:َقاِئِليَن
َوَخَرَج ِصيٌت َعْنُه ِإَلى ُآلِّ َمْوِضٍع ِفي اْلُكوَرِة ٣٧. »!َفَتْخُرُج
 .اْلُمِحيَطِة

َوَآاَنْت َحَماُة ِسْمَعاَن . َوَلمَّا َقاَم ِمَن اْلَمْجَمِع َدَخَل َبْيَت ِسْمَعاَن٣٨
َفَوَقَف َفْوَقَها َواْنَتَهَر ٣٩. َأُلوُه ِمْن َأْجِلَهاَفَس. َقْد َأَخَذْتَها ُحمَّى َشِديَدٌة

َوِعْنَد ٤٠. َوِفي اْلَحاِل َقاَمْت َوَصاَرْت َتْخُدُمُهْم! اْلُحمَّى َفَتَرَآْتَها
ُغُروِب الشَّْمِس، َجِميُع الَِّذيَن َآاَن ِعْنَدُهْم ُسَقَماُء ِبَأْمَراٍض ُمْخَتِلَفٍة 

َوَآاَنْت ٤١. َضَع َيَدْيِه َعَلى ُآلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم َوَشَفاُهْمَقدَُّموُهْم ِإَلْيِه، َفَو
َأْنَت «:َشَياِطيُن َأْيًضا َتْخُرُج ِمْن َآِثيِريَن َوِهَي َتْصُرُخ َوَتُقوُل

َفاْنَتَهَرُهْم َوَلْم َيَدْعُهْم َيَتَكلَُّموَن، َألنَُّهْم َعَرُفوُه » !اْلَمِسيُح اْبُن اِهللا
 .يُحَأنَُّه اْلَمِس

َوَلمَّا َصاَر النََّهاُر َخَرَج َوَذَهَب ِإَلى َمْوِضٍع َخَالٍء، َوَآاَن ٤٢
. َفَجاُءوا ِإَلْيِه َوَأْمَسُكوُه ِلَئالَّ َيْذَهَب َعْنُهْم. اْلُجُموُع ُيَفتُِّشوَن َعَلْيِه

ا ِبَمَلُكوِت ِإنَُّه َيْنَبِغي ِلي َأْن ُأَبشَِّر اْلُمُدَن اُألَخَر َأْيًض«:َفَقاَل َلُهْم٤٣
 .َفَكاَن َيْكِرُز ِفي َمَجاِمِع اْلَجِليِل٤٤. »اِهللا، َألنِّي ِلهَذا َقْد ُأْرِسْلُت

 

 األصَحاُح اْلَخاِمُس
 

َوِإْذ َآاَن اْلَجْمُع َيْزَدِحُم َعَلْيِه ِلَيْسَمَع َآِلَمَة اِهللا، َآاَن َواِقًفا ِعْنَد ١
َنَتْيِن َواِقَفَتْيِن ِعْنَد اْلُبَحْيَرِة، َفَرَأى َسِفي٢. ُبَحْيَرِة َجنِّيَساَرَت

َفَدَخَل ِإْحَدى ٣. َوالصَّيَّاُدوَن َقْد َخَرُجوا ِمْنُهَما َوَغَسُلوا الشَِّباَك
ُثمَّ . السَِّفيَنَتْيِن الَِّتي َآاَنْت ِلِسْمَعاَن، َوَسَأَلُه َأْن ُيْبِعَد َقِليًال َعِن اْلَبرِّ

َوَلمَّا َفَرَغ ِمَن اْلَكَالِم َقاَل ٤. ُجُموَع ِمَن السَِّفيَنِةَجَلَس َوَصاَر ُيَعلُِّم اْل
 .»اْبُعْد ِإَلى اْلُعْمِق َوَأْلُقوا ِشَباَآُكْم ِللصَّْيِد«:ِلِسْمَعاَن
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৫িশেমান বলেলন, “হুজরু, সারা রাত খব পিরশর্ম কেরও িকছই ধরেত পাির ু ু
িন; তবও আপনার কথােত আিম জাল েফলবু ।” ৬জাল েফলেল পর তােত এত 
মাছ পড়ল েয, তােদর জাল িছড়বার মত হলঁ ঁ । ৭তখন তারা সাহােযয্র জনয্ ইশারা ঁ
কের অনয্ েনৗকার সংগীেদর ডাকেলন। তারা এেস দঁ ’ুটা েনৗকায় এত মাছ েবাঝাই 
করেলন েয, েসগুেলা ডেব যাবার মত হলু । ৮এ েদেখ িশেমান্িপতর ঈসার সামেন 
উবড় হেয় পেড় বলেলনু , “হুজরু, আিম গুনাহ্ গার; আমার কাছ েথেক চেল 
যান।” ৯এত মাছ ধরা পেড়েছ েদেখ িশেমান্িপতর ও তার সংগীরা সবাই আশ্য ঁ র্
হেলন। ১০িশেমােনর বয্বসার ভাগীদার ইয়াকব ও ইউেহান্া নােম িসবিদেয়র দই ু ু
েছেলও আশ্য হেলনর্ । তখন ঈসা িশেমানেক বলেলন, “ভয় েকােরা না; এখন 
েথেক তিম আল্াহ্ু  র জনয্ মানষ ধরেবু ।” ১১তারপর তাঁ রা েনৗকাগুেলা পাের 
আনেলন এবং সব িকছ েফেল েরেখ ঈসার সংেগ চলেলনু । ১২ঈসা একবার একটা 
গর্ােম েগেলন। েসখােন একজন েলােকর সারা গােয় খারাপ চমেরাগ িছলর্ । ঈসােক 
েদেখ েস উবড় হেয় পেড় কাকিতু ু -িমনিত কের বলল, “হুজরু, আপিন ইচ্া 
করেলই আমােক ভাল করেত পােরন।” ১৩ঈসা হাত বািড়েয় তােক ছেয় বলেলনুঁ , 
“আিম তা-ই চাই, তিম পাকু -সাফ হও।” আর তখনই েস ভাল হেয় েগল। ১৪ঈসা 
তােক এই হুকম িদেলনু , “এই কথা কাউেক েবােলা না বরং ইমােমর কােছ িগেয় 
িনেজেক েদখাও। তার পর পাক-সাফ হওয়া সমব্েন্ মসা যা েকারবানী েদবার হুকম ূ ু
িদেয়েছন তা েকারবানী দাও। তােত েলাকেদর কােছ পর্মাণ হেব তিম ভাল হেয়ছু ।” 
১৫তবও ঈসার খবর আরও ছিড়েয় পড়লু । তার ঁ কথা শুনবার জনয্ ও েরাগ েথেক 
সস্ হবার জনয্ অেনক েলাক তার কােছ আসেত লাগলু ঁ । ১৬ঈসা পর্ায়ই িনজন র্
জায়গায় িগেয় মনাজাত করেতনু । ১৭একিদন ঈসা যখন িশক্া িদিচ্েলন তখন 
ফরীশীরা এবং আেলেমরা েসখােন বেস িছেলন। গালীল পর্েদেশর িবিভন্ গর্াম 
এবং এহুিদয়া পর্েদশ ও েজরুজােলম শহর েথেক এরা এেসিছেলনঁ । েরাগীেদর সস্ ু
করবার জনয্ মাবেদর কদরত ঈসার মেধয্ িছলু ু । ১৮তখন কেয়কজন েলাক একজন 
অবশ-েরাগীেক খােট কের বেয় আনল। তারা তােক িভতের িনেয় িগেয় ঈসার 
সামেন রাখবার েচষ্া করল, 

َيا ُمَعلُِّم، َقْد َتِعْبَنا اللَّْيَل ُآلَُّه َوَلْم َنْأُخْذ «:اَب ِسْمَعاُن َوَقاَل َلُهَفَأَج٥
َوَلمَّا َفَعُلوا ذِلَك َأْمَسُكوا ٦. »َولِكْن َعَلى َآِلَمِتَك ُأْلِقي الشََّبَكَة. َشْيًئا

ا ِإَلى َفَأَشاُرو٧. َسَمًكا َآِثيًرا ِجدًّا، َفَصاَرْت َشَبَكُتُهْم َتَتَخرَُّق
َفَأَتْوا . ُشَرَآاِئِهمُِ الَِّذيَن ِفي السَِّفيَنِة اُألْخَرى َأْن َيْأُتوا َوُيَساِعُدوُهْم

َفَلمَّا َرَأى ِسْمَعاُن ٨. َوَمُألوا السَِّفيَنَتْيِن َحتَّى َأَخَذَتا ِفي اْلَغَرِق
 َسِفيَنِتي اْخُرْج ِمْن«:ُبْطُرُس ذِلَك َخرَّ ِعْنَد ُرْآَبَتْي َيُسوَع َقاِئًال

ِإِذ اْعَتَرْتُه َوجِميَع الَِّذيَن َمَعُه ٩. »!َياَربُّ، َألنِّي َرُجٌل َخاِطٌئ
َوَآذِلَك َأْيًضا َيْعُقوُب ١٠. َدْهَشٌة َعَلى َصْيِد السََّمِك الَِّذي َأَخُذوُه

َفَقاَل َيُسوُع . َوُيوَحنَّا اْبَنا َزَبِدي اللََّذاِن َآاَنا َشِريَكْي ِسْمَعاَن
َوَلمَّا ١١» !ِمَن اآلَن َتُكوُن َتْصَطاُد النَّاَس! َالَتَخْف«: ِسْمَعاَنِل

 .َجاُءوا ِبالسَِّفيَنَتْيِن ِإَلى اْلَبرِّ َتَرُآوا ُآلَّ َشْيٍء َوَتِبُعوُه
َفَلمَّا َرَأى . َوَآاَن ِفي ِإْحَدى اْلُمُدِن، َفِإَذا َرُجٌل َمْمُلوٌء َبَرًصا١٢

َيا َسيُِّد، ِإْن َأَرْدَت َتْقِدْر «:ْجِهِه َوَطَلَب ِإَلْيِه َقاِئًالَيُسوَع َخرَّ َعَلى َو
َوِلْلَوْقِت . »!ُأِريُد، َفاْطُهْر«:َفَمدَّ َيَدُه َوَلَمَسُه َقاِئًال١٣. »َأْن ُتَطهَِّرِني

اْمِض َوَأِر «َبِل . َفَأْوَصاُه َأْن َال َيُقوَل َألَحٍد١٤ .َذَهَب َعْنُه اْلَبَرُص
. » ِلْلَكاِهِن، َوَقدِّْم َعْن َتْطِهيِرَك َآَما َأَمَر ُموَسى َشَهاَدًة َلُهْمَنْفَسَك

َفاْجَتَمَع ُجُموٌع َآِثيَرٌة ِلَكْي َيْسَمُعوا . َفَذاَع اْلَخَبُر َعْنُه َأْآَثَر١٥
َوَأمَّا ُهَو َفَكاَن َيْعَتِزُل ِفي اْلَبَراِري ١٦. َوُيْشَفْوا ِبِه ِمْن َأْمَراِضِهْم

 .َصلِّيَوُي
َوِفي َأَحِد اَأليَّاِم َآاَن ُيَعلُِّم، َوَآاَن َفرِّيِسيُّوَن َوُمَعلُِّموَن ١٧

ِللنَّاُموِس َجاِلِسيَن َوُهْم َقْد َأَتْوا ِمْن ُآلِّ َقْرَيٍة ِمَن اْلَجِليِل َواْلَيُهوِديَِّة 
ِبِرَجال َيْحِمُلوَن َوِإَذا ١٨. َوَآاَنْت ُقوَُّة الرَّبِّ ِلِشَفاِئِهْم. َوُأوُرَشِليَم

َعَلى ِفَراٍش ِإْنَساًنا َمْفُلوًجا، َوَآاُنوا َيْطُلُبوَن َأْن َيْدُخُلوا ِبِه َوَيَضُعوُه 
 .َأَماَمُه
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১৯িকন্ িভেড়র জনয্ িভতের যাবার পথ েপল না। তখন তারা ছােদ উঠল এবং 
ছােদর টািল সিরেয় িবছানা সদ্ তােক েলাকেদর মাঝখােন ঈসার সামেন নািমেয়ু  
িদল। ২০তারা ঈমান এেনেছ েদেখ ঈসা বলেলন, “বন্, েতামার গুনাহ্  মাফ করা 
হল।” ২১এেত আেলম ও ফরীশীরা মেন মেন ভাবেত লাগেলন, “এই েলাকটা 
েক, েয কফরী করেছু ? আল্াহ্  ছাড়া আর েক গুনাহ্  মাফ করেত পাের?” ২২তারা ঁ
মেন মেন িক িচন্া করিছেলন ঈসা তা বঝেত েপের বলেলনু , “আপনারা মেন মেন 
েকন ঐ কথা ভাবেছন? ২৩েকান্ টা বলা সহজ, ‘েতামার গুনাহ্  মাফ করা হল,’ না 
‘তিম উেঠ েহেট েবড়াওু ঁ ’? ২৪িকন্ আপনারা েযন জানেত পােরন দিনয়ােত ু
গুনাহ্  মাফ করবার ক্মতা ইব্ েন্আদেমর আেছ”- এই পযন্ বেল িতিন েসই র্
অবশ-েরাগীেক বলেলন, “আিম েতামােক বলিছ, ওেঠা, েতামার িবছানা তেল ু
িনেয় বাড়ী চেল যাও।” ২৫েসই েলাকিট তখনই সকেলর সামেন উেঠ দাড়াল এবং ঁ
েয িবছানার উপের েস শুেয় িছল তা তেল িনেয় আল্াহ্ু  র পর্শংসা করেত করেত 
বাড়ী চেল েগল। ২৬তােত সবাই খব আশ্য হল এবং ভেয় আল্াহ্ু র্  র পর্শংসা কের 
বলল, “আজ আমরা িক আশ্য বয্াপার েদখলার্ ম!” ২৭এর পের ঈসা বাইের 
েগেলন এবং খাজনা আদায় করবার ঘের েলিব নােম একজন খাজনা-
আদায়কারীেক বেস থাকেত েদখেলন। ঈসা েলিবেক বলেলন, “এস, আমার 
সাহাবী হও।” ২৮তােত েলিব উঠেলন এবং তার সব িকছ েফেল েরেখ ঈসার ঁ ু
সংেগ েগেলন। ২৯পের েলিব ঈসার জনয্ তার বাড়ীেত একটা বড় েমজবানী ঁ
িদেলন। তােদর সংেগ অেনক খাজনাঁ -আদায়কারী ও অনয্ েলােকরা েখেত বসল। 
৩০তখন ফরীশীরা ও তােদর দেলর আেলেমরা িবরক্ হেয় ঈসার সাহাবীেদর ঁ
বলেলন, “েতামরা কর-আদায়কারী ও খারাপ েলাকেদর সংেগ খাওয়া-দাওয়া কর 
েকন?” ৩১ঈসা তােদর বলেলনঁ , “সস্েদর জনয্ ডাক্ােরর দরকার েনই বরং ু
অসস্ু েদর জনয্ই দরকার আেছ। ৩২তওবা করবার জনয্ আিম ধািমকেদর ডাকেত র্
আিস িন বরং গুনাহ্ গারেদরই ডাকেত এেসিছ।” ৩৩পের েসই ধমর্-েনতারা ঈসােক 
বলেলন, “ইয়ািহয়ার সাহাবীরা পর্ায়ই েরাজা ও মনাজাত কের এবং ফরীশীেদর ু
শাগেরেদরাও তা কের, িকন্ আপনার সাহাবীরা কখনও খাওয়া-দাওয়া বাদ েদয় 
না।” 

َوَلمَّا َلْم َيِجُدوا ِمْن َأْيَن َيْدُخُلوَن ِبِه ِلَسَبِب اْلَجْمِع، َصِعُدوا ١٩
َعَلى السَّْطِح َوَدلَّْوُه َمَع اْلِفَراِش ِمْن َبْيِن اَألُجرِّ ِإَلى اْلَوْسِط ُقدَّاَم 

َمْغُفوَرٌة َلَك َأيَُّها اِإلْنَساُن، «:َفَلمَّا َرَأى ِإيَماَنُهْم َقاَل َلُه٢٠. َيُسوَع
َمْن هَذا «َفاْبَتَدَأ اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّيِسيُّوَن ُيَفكُِّروَن َقاِئِليَن ٢١. »َخَطاَياَك

» الَِّذي َيَتَكلَُّم ِبَتَجاِديَف؟ َمْن َيْقِدُر َأْن َيْغِفَر َخَطاَيا ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه؟
َماَذا ُتَفكُِّروَن ِفي «:اَل َلُهْمَفَشَعَر َيُسوُع ِبَأْفَكاِرِهْم، َوَأَجاَب َوَق٢٢

 ُقُلوِبُكْم؟
ُقْم : َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك، َأْم َأْن ُيَقاَل: َأْن ُيَقاَل: َأيَُّما َأْيَسُر٢٣

َولِكْن ِلَكْي َتْعَلُموا َأنَّ الْبِن اِإلْنَساِن ُسْلَطاًنا َعَلى ٢٤َواْمِش؟ 
ُقْم َواْحِمْل : َلَك َأُقوُل«:َل ِلْلَمْفُلوِج، َقا»اَألْرِض َأْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا
َفِفي اْلَحاِل َقاَم َأَماَمُهْم، َوَحَمَل َما ٢٥. »!ِفَراَشَك َواْذَهْب ِإَلى َبْيِتَك

َفَأَخَذِت ٢٦. َآاَن ُمْضَطِجًعا َعَلْيِه، َوَمَضى ِإَلى َبْيِتِه َوُهَو ُيَمجُِّد اَهللا
ِإنََّنا َقْد َرَأْيَنا «:، َواْمَتُألوا َخْوًفا َقاِئِليَناْلَجِميَع َحْيَرٌة َوَمجَُّدوا اَهللا

َوَبْعَد هَذا َخَرَج َفَنَظَر َعشَّاًرا اْسُمُه َالِوي ٢٧ .»!اْلَيْوَم َعَجاِئَب
َفَتَرَك ُآلَّ َشْيٍء ٢٨. »اْتَبْعِني«:َجاِلًسا ِعْنَد َمَكاِن اْلِجَباَيِة، َفَقاَل َلُه

َوالَِّذيَن . َنَع َلُه َالِوي ِضَياَفًة َآِبيَرًة ِفي َبْيِتِهَوَص٢٩. َوَقاَم َوَتِبَعُه
. َآاُنوا ُمتَِّكِئيَن َمَعُهْم َآاُنوا َجْمًعا َآِثيًرا ِمْن َعشَّاِريَن َوآَخِريَن

ِلَماَذا َتْأُآُلوَن «:َفَتَذمََّر َآَتَبُتُهْم َواْلَفرِّيِسيُّوَن َعَلى َتَالِميِذِه َقاِئِليَن٣٠
َال «: َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم٣١» وَن َمَع َعشَّاِريَن َوُخَطاٍة؟َوَتْشَرُب

َلْم آِت َألْدُعَو َأْبَراًرا ٣٢. َيْحَتاُج اَألِصحَّاُء ِإَلى َطِبيٍب، َبِل اْلَمْرَضى
 .»َبْل ُخَطاًة ِإَلى التَّْوَبِة

ًرا َوُيَقدُِّموَن ِلَماَذا َيُصوُم َتَالِميُذ ُيوَحنَّا َآِثي«:َوَقاُلوا َلُه٣٣
ِطْلَباٍت، َوَآذِلَك َتَالِميُذ اْلَفرِّيِسيِّيَن َأْيًضا، َوَأمَّا َتَالِميُذَك َفَيْأُآُلوَن 

 »َوَيْشَرُبوَن؟
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৩৪ঈসা তােদর বলেলনঁ , “বর সংেগ থাকেত িক বেরর সংেগর েলাকেদর 
েরাজা রাখােত পারা যায়? ৩৫িকন্ এমন সময় আসেব যখন তােদর কাছ েথেক 
বরেক িনেয় যাওয়া হেব, আর েসই সমেয়ই তারা েরাজা রাখেব।” ৩৬তারপর ঈসা 
িশক্া েদবার জনয্ তােদর কােছ এই উদাহরণ িদেলনঁ : “নতন েকাতার টকরা িছেড় ু র্ ু ঁ

িনেয় েকউ পরােনা েকাতায় তািল েদয় নাু র্ , কারণ তা করেল েসই নতন েকাতাটা ু র্
েতা েস িছেড় েফেলঁ ; আর েসই নতন টকরাটাও পরােনা েকাতার সংেগু ু ু র্  মানায় না। 
৩৭টাটকা আংগুর-রস েকউ পরােনা চামড়ার থিলেত রােখ নাু , রাখেল টাটকা 
রেস থিলগুেলা েফেট যায়। তােত রসও পেড় যায়, থিলগুেলাও নষ্ হয়। 
৩৮টাটকা আংগুর-রস নতন চামড়ার থিলেতই রাখা উিচতু । ৩৯পরােনা আংগুরু -
রস খাবার পের েকউ টাটকা আংগুর-রস েখেত চায় না, কারণ েস বেল, 
‘পরাু েনাটাই ভাল।’ ” 

৬ অধয্ায় 
১েকান এক িবশর্ামবাের ঈসা শসয্েক্েতর মধয্ িদেয় যািচ্েলন। তার সাহাবীরা ঁ

শীষ িছেড় হােত ঘেষ ঘেষ েখেত লাগেলনঁ । ২তখন কেয়কজন ফরীশী বলেলন, 
“শরীয়ত মেত িবশর্ামবাের যা করা উিচত নয়, েতামরা তা করছ েকন?” ৩ঈসা 
বলেলন, “নবী দাউদ ও তার সংগীেদর যখন িখঁ েদ েপেয়িছল তখন িতিন িক 
কেরিছেলন তা িক আপনারা পেড়ন িন? ৪িতিন েতা আল্াহ্ র ঘের ঢেক পিবতর্ু -
রুিট িনেয় েখেয়িছেলন এবং তার সংগীেদরও িদেয়িছেলনঁ । িকন্ েকবল মাতর্ 
ইমােমরা ছাড়া আর কারও তা খাবার িনয়ম িছল না।” ৫েশেষ ঈসা েসই ফরীশীেদর 
বলেলন, “ইব্ েন্আদমই িবশর্ামবােরর মািলক।” ৬আর এক িবশর্ামবাের ঈসা 
মজিলস-খানায় িগেয় িশক্া িদিচ্েলন। েসখােন এমন একজন েলাক িছল যার 
ডান হাত শুিকেয় িগেয়িছল। ৭আেলেমরা ও ফরীশীরা ঈসােক েদাষ েদবার একটা 
অজহাত খজিছেলনু ুঁ । তাই িবশর্ামবাের িতিন কাউেক সস্ কেরন িক না তা েদখবার ু
জনয্ তারা ঈসার উপর ভালভাঁ েব নজর রাখেত লাগেলন। ৮ঈসা িকন্ তােদর ঁ
মেনর িচন্া জানেতন। েসইজনয্ যার হাত শুিকেয় িগেয়িছল িতিন েসই েলাকিটেক 
বলেলন, “উেঠ সকেলর সামেন এেস দাড়াওঁ ।” তােত েস উেঠ দাড়ালঁ । 

َأَتْقِدُروَن َأْن َتْجَعُلوا َبِني اْلُعْرِس َيُصوُموَن َما َداَم «:َفَقاَل َلُهْم٣٤
َولِكْن َسَتْأِتي َأيَّاٌم ِحيَن ُيْرَفُع اْلَعِريُس َعْنُهْم، ٣٥ِريُس َمَعُهْم؟ اْلَع

َلْيَس «:َوَقاَل َلُهْم َأْيًضا َمَثًال٣٦. »َفِحيَنِئٍذ َيُصوُموَن ِفي ِتْلَك اَأليَّاِم
َأَحٌد َيَضُع ُرْقَعًة ِمْن َثْوٍب َجِديٍد َعَلى َثْوٍب َعِتيق، َوِإالَّ َفاْلَجِديُد 

َوَلْيَس َأَحٌد ٣٧. ُشقُُّه، َواْلَعِتيُق َال ُتواِفُقُه الرُّْقَعُة الَِّتي ِمَن اْلَجِديِدَي
َيْجَعُل َخْمًرا َجِديَدًة ِفي ِزَقاق َعِتيَقٍة ِلَئالَّ َتُشقَّ اْلَخْمُر اْلَجِديَدُة 

ا َجِديَدًة َبْل َيْجَعُلوَن َخْمًر٣٨. الزَِّقاَق، َفِهَي ُتْهَرُق َوالزَِّقاُق َتْتَلُف
َوَلْيَس َأَحٌد ِإَذا َشِرَب اْلَعِتيَق ٣٩. ِفي ِزَقاق َجِديَدٍة، َفُتْحَفُظ َجِميًعا
 .»اْلَعِتيُق َأْطَيُب: ُيِريُد ِلْلَوْقِت اْلَجِديَد، َألنَُّه َيُقوُل

 

 األصَحاُح السَّاِدُس
 

َوَآاَن . ُروِعَوِفي السَّْبِت الثَّاِني َبْعَد اَألوَِّل اْجَتاَز َبْيَن الز١ُّ
َفَقاَل ٢. َتَالِميُذُه َيْقِطُفوَن السََّناِبَل َوَيْأُآُلوَن َوُهْم َيْفُرُآوَنَها ِبَأْيِديِهْم

ِلَماَذا َتْفَعُلوَن َما َال َيِحلُّ ِفْعُلُه ِفي «:َلُهْم َقْوٌم ِمَن اْلَفرِّيِسيِّيَن
َقَرْأُتْم َوَال هَذا الَِّذي َأَما «:َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم٣» السُُّبوِت؟

َآْيَف َدَخَل َبْيَت اِهللا ٤َفَعَلُه َداُوُد، ِحيَن َجاَع ُهَو َوالَِّذيَن َآاُنوا َمَعُه؟ 
َوَأَخَذ ُخْبَز التَّْقِدَمِة َوَأَآَل، َوَأْعَطى الَِّذيَن َمَعُه َأْيًضا، الَِّذي َال َيِحلُّ 

ِإنَّ اْبَن اِإلْنَساِن ُهَو َربُّ السَّْبِت «:َقاَل َلُهْمَو٥» َأْآُلُه ِإالَّ ِلْلَكَهَنِة َفَقْط
 .»َأْيًضا
َوَآاَن ُهَناَك َرُجٌل . َوِفي َسْبٍت آَخَر َدَخَل اْلَمْجَمَع َوَصاَر ُيَعلُِّم٦

َوَآاَن اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّيِسيُّوَن ُيَراِقُبوَنُه َهْل َيْشِفي ٧َيُدُه اْلُيْمَنى َياِبَسٌة، 
َأمَّا ُهَو َفَعِلَم َأْفَكاَرُهْم، َوَقاَل ٨. ْبِت، ِلَكْي َيِجُدوا َعَلْيِه ِشَكاَيًةِفي السَّ

 .َفَقاَم َوَوَقَف. »ُقْم َوِقْف ِفي اْلَوْسِط«:ِللرَُّجِل الَِّذي َيُدُه َياِبَسٌة
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৯ঈসা আেলম ও ফরীশীেদর বলেলন, “আিম আপনােদর একটা কথা িজজ্াসা 
কির, িবশর্ামবাের ভাল কাজ করা উিচত, না খারাপ কাজ করা উিচত? পর্াণ রক্া 
করা উিচত, না নষ্ করা উিচত?” ১০তারপর ঈসা চারপােশর সকেলর িদেক 
তািকেয় েলাকিটেক বলেলন, “েতামার হাত বািড়েয় দাও।” েস তা করেল পর 
তার হাত এেকবাের ভাল হেয় েগল। ১১তখন েসই ধমর্-েনতারা ভীষণ রাগ 
করেলন এবং ঈসােক িনেয় িক করা যায় তা িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা করেত 
লাগেলন। ১২এর পের ঈসা মনাজাত করবার জনয্ একটা পাহােড় েগেলন এবং ু
সারা রাত আল্াহ্ র কােছ মনাজাত কের কাটােলনু । ১৩সকাল হেল পর িতিন তার ঁ
সাহাবীেদর িনেজর কােছ ডাকেলন এবং তােদর মধয্ েথেক বােরাজনেক েবেছ ঁ
িনেয় তােদর সাহাবীঁ -পদ িদেলন। ১৪তারা হেলন িশেমানঁ , যােক িতিন িপতর নামও 
িদেলন; িশেমােনর ভাই আিন্দরয়; ইয়াকব ও ইউেহান্াু ; িফিলপ ও বথলময়র্ ; ১৫মিথ 
ও েথামা; আল্ েফেয়র েছেল ইয়াকবু ; িশেমান, যােক েমৗলবাদী বলা হয়ঁ ; 
১৬ইয়াকেবর েছেল এহুদা এবং এহুদা ইষ্ািরেয়াৎু , েয ঈসােক পের শতর্েদর হােত 
ধিরেয় িদেয়িছল। ১৭ঈসা তার সাহাবীেদর সংেগ িনেয় পাহাড় েথেক েনেম একটা ঁ
সমান জায়গায় িগেয় দাড়ােলনঁ । েসখােন তার অেনক উম্ত জেড়া হেয়িছেলনঁ । 
এছাড়া এহুিদয়া, েজরুজােলম এবং টায়ার ও িসডন নােম সাগর পােরর দ’ুটা 
শহেরর এলাকা েথেকও অেনক েলাক েসখােন িছল। ১৮তারা তার কথা শুনবার ঁ
জনয্ এবং েরাগ েথেক সস্ হবার জনয্ েসখােন এেসিছলু । যারা ভেতর দব্ারা কষ্ ূ
পািচ্ল তারা ভাল হিচ্ল। ১৯তখন সব েলাক তােক েছাবার েচষ্া করেত লাগলঁ ঁ , 
কারণ তার মধয্ েথেক শিক্ েবর হেয় সকলেক সস্ করিছলঁ ু । ২০পের ঈসা 
সাহাবীেদর িদেক তািকেয় বলেত লাগেলন, “ধনয্ েতামরা, যারা গরীব, কারণ 
আল্াহ্ র রাজয্ েতামােদরই। ২১ধনয্ েতামরা, যােদর এখন িখেদ আেছ, কারণ 
েতামরা তপ্ হেবৃ । ধনয্ েতামরা, যারা এখন কাদছঁ , কারণ েতামরা হাসেব। 
২২“ধনয্ েতামরা, যখন ইব্ েন্আদেমর দরুন েলােক েতামােদর ঘণা কেরৃ , সমাজ 
েথেক েবর কের েদয় ও িনন্া কের এবং েতামােদর নাম শুনেল থথ েফেলু ু । ২৩েসই 
সময় েতামরা খশী হেয়া ও আনেন্ েনেচ উেঠাু , কারণ েবেহশেত েতামােদর জনয্ 
মহা পরস্ার আেছু । ঐ সব েলাকেদর পবপরুেষরা নবীেদর উপরও এই রকম করতূ র্ ু ।  

َهْل َيِحلُّ ِفي السَّْبِت ِفْعُل اْلَخْيِر : َأْسَأُلُكْم َشْيًئا«:ُثمَّ َقاَل َلُهْم َيُسوُع٩
ُثمَّ َنَظَر َحْوَلُه ِإَلى ١٠. »ْخِليُص َنْفٍس َأْو ِإْهَالُآَها؟َأْو ِفْعُل الشَّرِّ؟ َت

َفَعاَدْت َيُدُه َصِحيَحًة . َفَفَعَل هَكَذا. »ُمدَّ َيَدَك«:َجِميِعِهْم َوَقاَل ِللرَُّجِل
َفاْمَتُألوا ُحْمًقا َوَصاُروا َيَتَكاَلُموَن ِفيَما َبْيَنُهْم َماَذا ١١. َآاُألْخَرى
 .َيُسوَعَيْفَعُلوَن ِب

َوَقَضى اللَّْيَل ُآلَُّه ِفي . َوِفي ِتْلَك اَأليَّاِم َخَرَج ِإَلى اْلَجَبِل ِلُيَصلَِّي١٢
 .الصََّالِة ِهللا

َوَلمَّا َآاَن النََّهاُر َدَعا َتَالِميَذُه، َواْخَتاَر ِمْنُهُم اْثَنْي َعَشَر، الَِّذيَن ١٣
لَِّذي َسمَّاُه َأْيًضا ُبْطُرَس ِسْمَعاَن ا١٤: »ُرُسًال«َسمَّاُهْم َأْيًضا 
َمتَّى ١٥. ِفيُلبَُّس َوَبْرُثوَلَماُوَس. َيْعُقوَب َوُيوَحنَّا. َوَأْنَدَراُوَس َأَخاُه

َيُهوَذا َأَخا ١٦. َيْعُقوَب ْبَن َحْلَفى َوِسْمَعاَن الَِّذي ُيْدَعى اْلَغُيوَر. َوُتوَما
 .ِذي َصاَر ُمَسلًِّما َأْيًضاَيْعُقوَب، َوَيُهوَذا اِإلْسَخْرُيوِطيَّ الَّ

َوَنَزَل َمَعُهْم َوَوَقَف ِفي َمْوِضٍع َسْهل، ُهَو َوَجْمٌع ِمْن َتَالِميِذِه، ١٧
َوُجْمُهوٌر َآِثيٌر ِمَن الشَّْعِب، ِمْن َجِميِع اْلَيُهوِديَِّة َوُأوُرَشِليَم َوَساِحِل 

ْشَفْوا ِمْن َأْمَراِضِهْم، ُصوَر َوَصْيَداَء، الَِّذيَن َجاُءوا ِلَيْسَمُعوُه َوُي
َوُآلُّ اْلَجْمِع ١٩. َوَآاُنوا َيْبَرُأوَن. َواْلُمَعذَُّبوَن ِمْن َأْرَواٍح َنِجَسٍة١٨

 .َطَلُبوا َأْن َيْلِمُسوُه، َألنَّ ُقوًَّة َآاَنْت َتْخُرُج ِمْنُه َوَتْشِفي اْلَجِميَع
وَباُآْم َأيَُّها اْلَمَساِآيُن، َألنَّ ُط«:َوَرَفَع َعْيَنْيِه ِإَلى َتَالِميِذِه َوَقاَل٢٠

. ُطوَباُآْم َأيَُّها اْلِجَياُع اآلَن، َألنَُّكْم ُتْشَبُعوَن٢١. َلُكْم َمَلُكوَت اِهللا
ُطوَباُآْم ِإَذا ٢٢. ُطوَباُآْم َأيَُّها اْلَباُآوَن اآلَن، َألنَُّكْم َسَتْضَحُكوَن

 َوَعيَُّروُآْم، َوَأْخَرُجوا اْسَمُكْم َآِشرِّيٍر َأْبَغَضُكُم النَّاُس، َوِإَذا َأْفَرُزوُآْم
َفُهَوَذا ِاْفَرُحوا ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َوَتَهلَُّلوا، ٢٣. ِمْن َأْجِل اْبِن اِإلْنَساِن

 . َألنَّ آَباَءُهْم هَكَذا َآاُنوا َيْفَعُلوَن ِباَألْنِبَياِء. َأْجُرُآْم َعِظيٌم ِفي السََّماِء
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২৪“িকন্ ঘণয্ ৃ ধনী েলােকরা! েতামরা পিরপণভােবই সখ েভাগ করছূ র্ ু । ২৫ঘণয্ ৃ
তপ্ েলােকরাৃ ! েতামােদর েতা িখেদ পােব। ঘণয্ যারা হাসছৃ ! েতামরা দঃখ করেব ু
ও কাদেবঁ । ২৬ঘণয্ েতামরাৃ , যখন সব েলােক েতামােদর পর্শংসা কের। এই সব 
েলাকেদর পবপরুেষরা ভণ্ নবীেদরও পর্শংসা করতূ র্ ু । ২৭“েতামরা যারা শুনছ 
তােদর আিম বলিছ, েতামােদর শতর্েদর মহবব্ত েকােরা। যারা েতামােদর ঘণা কের ৃ
তােদর উপকার েকােরা। ২৮যারা েতামােদর অবনিত চায় তােদর উন্িত েচেয়া। 
যারা েতামােদর সংেগ খারাপ বয্বহার কের তােদর জনয্ মনাজাত েকােরাু । ২৯েয 
েতামার এক গােল চড় মাের তােক অনয্ গােলও মারেত িদেয়া। েয েতামার চাদর 
িনেয় যায় তােক েকাতাও িনেত িদেয়ার্ । ৩০যারা েতামার কােছ চায় তােদর িদেয়া। 
েকউ েতামার েকান িজিনস িনেয় েগেল তা আর েফরৎ েচেয়া না। ৩১েলােকর কাছ 
েথেক েতামরা েযমন বয্বহার েপেত চাও েতামরাও তােদর সংেগ েতমনই বয্বহার 
েকােরা। ৩২“যারা েতামােদর মহবব্ত কের েতামরা যিদ তােদরই েকবল মহবব্ত কর 
তেব তােত পর্শংসার িক আেছ? খারাপ েলােকরাও েতা এইভােব মহবব্ত কের 
থােক। ৩৩যারা েতামােদর উপকার কের েতামরা যিদ তােদরই উপকার করেত থাক 
তেব তােত পর্শংসার িক আেছ? খারাপ েলােকরাও েতা তা কের থােক। ৩৪যােদর 
কাছ েথেক েতামরা িফের পাবার আশা কর, যিদ তােদরই টাকা ধার দাও তেব 
তােত পর্শংসার িক আেছ? পােব বেলই েতা খারাপ েলােকরা খারাপ েলাকেদর 
ধার িদেয় থােক। ৩৫িকন্ েতামরা েতামােদর শতর্েদর মহবব্ত েকােরা এবং তােদর 
উপকার েকােরা। িকছই েফরৎ পাবার আশা না েরেখ ধার িদেয়াু । তাহেল েতামােদর 
জনয্ মহা পরস্ার আেছু , আর েতামরা আল্াহ্ তা’লার সন্ান হেব, কারণ িতিন 
অকতজ্ এবং দষ্েদরও দয়া কেরনৃ ু । ৩৬েতামােদর িপতা েযমন দয়াল েতামরাও ু
েতমিন দয়াল হওু । ৩৭“অনয্েদর েদাষ ধের েবিড়েয়া না, তােত েতামােদরও েদাষ 
ধরা হেব না। অনয্েদর শািস্ পাবার েযাগয্ বেল মেন েকােরা না, তােত েতামােদরও 
শািস্ পাবার েযাগয্ বেল মেন করা হেব না। অনয্েদর মাফ েকােরা, তােত 
েতামােদরও মাফ করা হেব।  

َوْيٌل ٢٥. َولِكْن َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اَألْغِنَياُء، َألنَُّكْم َقْد ِنْلُتْم َعَزاَءُآْم٢٤
َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها الضَّاِحُكوَن . َلُكْم َأيَُّها الشََّباَعى، َألنَُّكْم َسَتُجوُعوَن

َوْيٌل َلُكْم ِإَذا َقاَل ِفيُكْم َجِميُع ٢٦. ُكوَناآلَن، َألنَُّكْم َسَتْحَزُنوَن َوَتْب
 .َألنَُّه هَكَذا َآاَن آَباُؤُهْم َيْفَعُلوَن ِباَألْنِبَياِء اْلَكَذَبِة. النَّاِس َحَسًنا

َأِحبُّوا َأْعَداَءُآْم، َأْحِسُنوا : لِكنِّي َأُقوُل َلُكْم َأيَُّها السَّاِمُعوَن«٢٧
ِرُآوا َالِعِنيُكْم، َوَصلُّوا َألْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن َبا٢٨ِإَلى ُمْبِغِضيُكْم، 

َمْن َضَرَبَك َعَلى َخدَِّك َفاْعِرْض َلُه اآلَخَر َأْيًضا، َوَمْن ٢٩. ِإَلْيُكْم
َوُآلُّ َمْن َسَأَلَك َفَأْعِطِه، ٣٠. َأَخَذ ِرَداَءَك َفَال َتْمَنْعُه َثْوَبَك َأْيًضا

َوَآَما ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل النَّاُس ٣١. َفَال ُتَطاِلْبُهَوَمْن َأَخَذ الَِّذي َلَك 
َوِإْن َأْحَبْبُتُم الَِّذيَن ُيِحبُّوَنُكْم، َفَأيُّ ٣٢. ِبُكُم اْفَعُلوا َأْنُتْم َأْيًضا ِبِهْم هَكَذا

َوِإَذا ٣٣. َفْضل َلُكْم؟ َفِإنَّ اْلُخَطاَة َأْيًضا ُيِحبُّوَن الَِّذيَن ُيِحبُّوَنُهْم
َأْحَسْنُتْم ِإَلى الَِّذيَن ُيْحِسُنوَن ِإَلْيُكْم، َفَأيُّ َفْضل َلُكْم؟ َفِإنَّ اْلُخَطاَة 

َوِإْن َأْقَرْضُتُم الَِّذيَن َتْرُجوَن َأْن َتْسَتِردُّوا ٣٤. َأْيًضا َيْفَعُلوَن هَكَذا
ُخَطاَة ِلَكْي ِمْنُهْم، َفَأيُّ َفْضل َلُكْم؟ َفِإنَّ اْلُخَطاَة َأْيًضا ُيْقِرُضوَن اْل

َبْل َأِحبُّوا َأْعَداَءُآْم، َوَأْحِسُنوا َوَأْقِرُضوا ٣٥. َيْسَتِردُّوا ِمْنُهُم اْلِمْثَل
َوَأْنُتْم َال َتْرُجوَن َشْيًئا، َفَيُكوَن َأْجُرُآْم َعِظيًما َوَتُكوُنوا َبِني اْلَعِليِّ، 

َفُكوُنوا ُرَحَماَء َآَما ٣٦. َراِرَفِإنَُّه ُمْنِعٌم َعَلى َغْيِر الشَّاِآِريَن َواَألْش
َال َتْقُضوا َعَلى . َوَال َتِديُنوا َفَال ُتَداُنوا«٣٧. َأنَّ َأَباُآْم َأْيًضا َرِحيٌم
 . ِاْغِفُروا ُيْغَفْر َلُكْم. َأَحٍد َفَال ُيْقَضى َعَلْيُكْم
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৩৮দান েকােরা, তােত েতামােদরও েদওয়া হেব; অেনক েবশী কের, েচেপ 
েচেপ, ঝািকঁ েয় ঝািকেয়ঁ , উপ্ েচ পড়বার মত কের েতামােদর েকাচেড় েদওয়া হেবঁ , 
কারণ েযভােব েতামরা েমেপ দাও েসইভােব েতামােদর জনয্ মাপা হেব।” ৩৯পের 
ঈসা তার সাহাবীেদর িশক্া েদবার জনয্ এই উদাহরণ িদেলনঁ : “একজন অন্ িক 
অনয্ আর একজন অন্েক পথ েদখােত পাের? তা হেল িক তারা দ’ুজেনই গেতর্  
পড়েব না? ৪০ছাতর্ তার িশক্েকর উপের নয়, িকন্ পিরপণ িশক্া েপেয় পর্েতয্কিট ূ র্
ছাতর্ তার িশক্েকর মতই হেয় ওেঠ। ৪১“েতামার ভাইেয়র েচােখ েয কটা আেছ ূ
তা-ই েকবল েদখছ, অথচ েতামার িনেজর েচােখ েয কিড়কাঠ আেছ তা লক্য্ 
করছ না েকন? ৪২েতামার িনেজর েচােখ েয কিড়কাঠ আেছ তা যখন লক্য্ করছ 
না তখন েকমন কের েতামার ভাইেক বলেত পার, ‘ভাই, েতামার েচােখ েয কটা ূ
আেছ, এস, তা েবর কের িদই’? ভণ্, পর্থেম েতামার িনেজর েচাখ েথেক 
কিড়কাঠটা েবর কের েফল, তাহেল েতামার ভাইেয়র েচােখ েয কটাটা আেছ তা ূ
েবর করবার জনয্ স্ষ্ েদখেত পােব। ৪৩“ভাল গােছ খারাপ ফল ধের না, আবার 
খারাপ গােছও ভাল ফল ধের না। ৪৪ফল িদেয়ই গাছ েচনা যায়। েলােক কাটােঝাপ ঁ
েথেক ডমর এবং কাটাগাছ েথেক আংগুর েতােল নাু ু ঁ । ৪৫ভাল েলাক তার অন্র-
ভরা ভাল েথেক ভাল কথাই েবর কের আেন, আর খারাপ েলাক তার অন্র-ভরা 
খারাপী েথেক খারাপ কথা েবর কের আেন। মানেষর অন্র যা িদু েয় পণ থােক মখ ূ র্ ু
েতা েসই কথাই বেল। ৪৬“েতামরা েকন আমােক ‘পর্ভু, পর্ভু’ বেল ডাক, অথচ 
আিম যা বিল তা কর না? ৪৭েয েকউ আমার কােছ এেস আমার কথা েশােন এবং 
েসইমত কাজ কের েস কার মত আিম তা েতামােদর বিল। ৪৮েস এমন একজন 
েলােকর মত, েয ঘর ৈতরী করবার জনয্ গভীর কের মািট েকেট পাথেরর উপর 
িভিত্ গাথলঁ । পের বনয্া আসল এবং নদীর পািনর েসর্াত েসই ঘেরর উপর এেস 
পড়ল, িকন্ ঘরটা নাড়ােত পারল না, কারণ েসটা শক্ কেরই ৈতরী করা হেয়িছল।  

  

َأْعُطوا ُتْعَطْوا، َآْيًال َجيًِّدا ُمَلبًَّدا َمْهُزوًزا َفاِئًضا ُيْعُطوَن ِفي ٣٨
َنْفِس اْلَكْيِل الَِّذي ِبِه َتِكيُلوَن ُيَكاُل َألنَُّه ِب. َأْحَضاِنُكْم

 :َوَضَرَب َلُهْم َمَثًال٣٩.»َلُكْم
  َهْل َيْقِدُر َأْعَمى َأْن َيُقوَد َأْعَمى؟ َأَما َيْسُقُط االْثَناِن ِفي ُحْفَرٍة؟«
ُن َلْيَس التِّْلِميُذ َأْفَضَل ِمْن ُمَعلِِّمِه، َبْل ُآلُّ َمْن َصاَر َآاِمًال َيُكو٤٠

ِلَماَذا َتْنُظُر اْلَقَذى الَِّذي ِفي َعْيِن َأِخيَك، َوَأمَّا ٤١. ِمْثَل ُمَعلِِّمِه
َأْو َآْيَف َتْقِدُر َأْن َتُقوَل ٤٢اْلَخَشَبُة الَِّتي ِفي َعْيِنَك َفَال َتْفَطُن َلَها؟ 

 َال َيا َأِخي، َدْعِني ُأْخِرِج اْلَقَذى الَِّذي ِفي َعْيِنَك، َوَأْنَت: َألِخيَك
َأْخِرْج َأوًَّال اْلَخَشَبَة ِمْن ! َتْنُظُر اْلَخَشَبَة الَِّتي ِفي َعْيِنَك؟ َيا ُمَراِئي

 .َعْيِنَك، َوِحيَنِئٍذ ُتْبِصُر َجيًِّدا َأْن ُتْخِرَج اْلَقَذى الَِّذي ِفي َعْيِن َأِخيَك
َوَال َشَجَرٍة َرِديٍَّة َألنَُّه َما ِمْن َشَجَرٍة َجيَِّدٍة ُتْثِمُر َثَمًرا َرِديًّا، «٤٣

َفِإنَُّهْم َال . َألنَّ ُآلَّ َشَجَرٍة ُتْعَرُف ِمْن َثَمِرَها٤٤. ُتْثِمُر َثَمًرا َجيًِّدا
َاِإلْنَساُن ٤٥. َيْجَتُنوَن ِمَن الشَّْوِك ِتيًنا، َوَال َيْقِطُفوَن ِمَن اْلُعلَّْيِق ِعَنًبا

ْخِرُج الصََّالَح، َواِإلْنَساُن الشِّرِّيُر الصَّاِلُح ِمْن َآْنِز َقْلِبِه الصَّاِلِح ُي
َفِإنَُّه ِمْن َفْضَلِة اْلَقْلِب َيَتَكلَُّم . ِمْن َآْنِز َقْلِبِه الشِّرِّيِر ُيْخِرُج الشَّرَّ

َياَربُّ، َياَربُّ، َوَأْنُتْم َال َتْفَعُلوَن َما : َوِلَماَذا َتْدُعوَنِني«٤٦. َفُمُه
ْأِتي ِإَليَّ َوَيْسَمُع َآَالِمي َوَيْعَمُل ِبِه ُأِريُكْم َمْن ُآلُّ َمْن َي٤٧َأُقوُلُه؟ 
ُيْشِبُه ِإْنَساًنا َبَنى َبْيًتا، َوَحَفَر َوَعمََّق َوَوَضَع اَألَساَس َعَلى ٤٨. ُيْشِبُه

َفَلمَّا َحَدَث َسْيٌل َصَدَم النَّْهُر ذِلَك اْلَبْيَت، َفَلْم َيْقِدْر َأْن . الصَّْخِر
 . ُه، َألنَُّه َآاَن ُمَؤسًَّسا َعَلى الصَّْخِرُيَزْعِزَع
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৪৯েয আমার কথা েশােন অথচ েসইমত কাজ না কের েস এমন একজন 
েলােকর মত, েয মািটর উপর িভিত্ ছাড়াই ঘর ৈতরী করল। পের নদীর পািনর 
েসর্াত যখন েসই ঘেরর উপর এেস পড়ল তখনই েসই ঘরটা পেড় এেকবাের ধব্ংস 
হেয় েগল।” 

৭ অধয্ায় 
১ঈসা েলাকেদর কােছ এই সব কথা বলা েশষ কের কফরনাহম শহের েগেলনূ । 

২েসখােন একজন েরামীয় শত-েসনাপিতর েগালাম অসস্ হেয় মরবার মত ু
হেয়িছল। এই েগালামেক েসই েসনাপিত খব ভালবাসেতনু । ৩িতিন ঈসার িবষয় 
শুেন ইহুদীেদর কেয়কজন বদ্েনতােক ঈসার কােছ অনেরাধ করেত পাঠােলন েযন ৃ ু
িতিন এেস তার েগাঁ লামেক সস্ কেরনু । ৪েসই েনতারা ঈসার কােছ এেস তােক ঁ
িবেশষভােব অনেরাধ কের বলেলনু , “আপিন যার জনয্ এই কাজ করেবন িতিন ঁ
এর উপযক্, ৫কারণ িতিন আমােদর েলাকেদর ভালবােসন এবং আমােদর 
মজিলস-খানা িতিনই ৈতরী কিরেয় িদেয়েছন।” ৬তখন ঈসা তােদর সংেগ ঁ
চলেলন। িতিন েসই বাড়ীর কােছ আসেল পর েসই েসনাপিত তার বন্েদর িদেয় ঁ ু
বেল পাঠােলন, “হুজরু, আর কষ্ করেবন না, কারণ আপিন েয আমার বাড়ীেত 
েঢােকন তার েযাগয্ আিম নই। ৭েসইজনয্ আপনার কােছ যাবার উপযক্ও আিম ু
িনেজেক মেন কির িন। আপিন েকবল মেখ বলনু ু , তােতই আমার েগালাম ভাল 
হেয় যােব। ৮আিম এই কথা জািন, কারণ আমােকও অেনয্র কথামত চলেত হয় 
এবং ৈসেনয্রাও আমার কথামত চেল। আিম একজনেক ‘যাও’ বলেল েস যায়, 
অনয্জনেক ‘এস’ বলেল েস আেস, আর আমার েগালামেক ‘এটা কর’ বলেল 
েস তা কের।” ৯এই কথা শুেন ঈসা আশ্য হেলন এবং েয সব েলােকরা িভড় কের র্
তার িপছেন আসিছল তােদর িদেক িফের িতিন বলেলঁ ন, “আিম আপনােদর 
বলিছ, বিন-ইসরাইলেদর মেধয্ও এত বড় িবশব্াস আিম কখনও েদিখ িন।” 
১০েসনাপিত যােদর পািঠেয়িছেলন তারা তার ঘের িফের িগেয় েসই েগালামেক ঁ
সস্ েদখেত েপলু । ১১এর িকছ পের ঈসা নািয়ন্ু   নােম একটা গর্ােমর িদেক 
চলেলন। তার সাহাবীরা এবং আরও অেনক েলাক তার সংেগ সংঁ ঁ েগ যািচ্েলন।  

َوَأمَّا الَِّذي َيْسَمُع َوَال َيْعَمُل، َفُيْشِبُه ِإْنَساًنا َبَنى َبْيَتُه َعَلى ٤٩
اَألْرِض ِمْن ُدوِن َأَساٍس، َفَصَدَمُه النَّْهُر َفَسَقَط َحاًال، َوَآاَن َخَراُب 

 .»!ذِلَك اْلَبْيِت َعِظيًما
 

 األصَحاُح السَّابُع
 
. ْقَواَلُه ُآلََّها ِفي َمَساِمِع الشَّْعِب َدَخَل َآْفَرَناُحوَمَوَلمَّا َأْآَمَل َأ١

َوَآاَن َعْبٌد ِلَقاِئِد ِمَئٍة، َمِريًضا ُمْشِرًفا َعَلى اْلَمْوِت، َوَآاَن َعِزيًزا ٢
َفَلمَّا َسِمَع َعْن َيُسوَع، َأْرَسَل ِإَلْيِه ُشُيوَخ اْلَيُهوِد َيْسَأُلُه َأْن ٣. ِعْنَدُه
َفَلمَّا َجاُءوا ِإَلى َيُسوَع َطَلُبوا ِإَلْيِه ِباْجِتَهاٍد ٤.  َوَيْشِفَي َعْبَدُهَيْأِتَي
َألنَُّه ُيِحبُّ ُأمََّتَنا، َوُهَو ٥َأْن ُيْفَعَل َلُه هَذا، ÷ ِإنَُّه ُمْسَتِحق«:َقاِئِليَن

يٍد َعِن َوِإْذ َآاَن َغْيَر َبِع. َفَذَهَب َيُسوُع َمَعُهْم٦. »َبَنى َلَنا اْلَمْجَمَع
. َيا َسيُِّد، َال َتْتَعْب«:اْلَبْيِت، َأْرَسَل ِإَلْيِه َقاِئُد اْلِمَئِة َأْصِدَقاَء َيُقوُل َلُه

ِلذِلَك َلْم َأْحِسْب َنْفِسي ٧. َألنِّي َلْسُت ُمْسَتِحقًّا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِفي
َألنِّي َأَنا َأْيًضا ٨.  ُغَالِميلِكْن ُقْل َآِلَمًة َفَيْبَرَأ. َأْهًال َأْن آِتَي ِإَلْيَك

: َوَأُقوُل ِلهَذا. ِإْنَساٌن ُمَرتٌَّب َتْحَت ُسْلَطاٍن، ِلي ُجْنٌد َتْحَت َيِدي
! اْفَعْل هَذا: َفَيْأِتي، َوِلَعْبِدي! اْئِت: َفَيْذَهُب، َوآلَخَر! اْذَهْب
ْلَتَفَت ِإَلى اْلَجْمِع َوَلمَّا َسِمَع َيُسوُع هَذا َتَعجََّب ِمْنُه، َوا٩. »َفَيْفَعُل

َلْم َأِجْد َوَال ِفي ِإْسَراِئيَل ِإيَماًنا : َأُقوُل َلُكْم«:الَِّذي َيْتَبُعُه َوَقاَل
َوَرَجَع اْلُمْرَسُلوَن ِإَلى اْلَبْيِت، َفَوَجُدوا اْلَعْبَد ١٠. »!ِبِمْقَداِر هَذا

 .اْلَمِريَض َقْد َصحَّ
ِإَلى َمِديَنٍة ُتْدَعى َناِييَن، َوَذَهَب َمَعُه َوِفي اْلَيْوِم التَّاِلي َذَهَب ١١

 .َآِثيُروَن ِمْن َتَالِميِذِه َوَجْمٌع َآِثيٌر
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১২যখন িতিন েসই গর্ােমর দরজার কােছ েপঁৗছােলন তখন েলােকরা একজন 
মত েলাকেক বাইের িনেয় যািচ্লৃ । েয েলাকিট মারা িগেয়িছল েস িছল তার 
মােয়র একমাতর্ সন্ান, আর েসই মা-ও িছল িবধবা। গর্ােমর অেনক েলাক েসই 
িবধবার সংেগ িছল। ১৩েসই িবধবােক েদেখ ঈসা মমতায় পণ হেয় বলেলনূ র্ , “আর 
েকেদা নাঁ ।” ১৪তারপর িতিন কােছ িগেয় খাট ছেলনুঁ । এেত যারা লাশ বেয় িনেয় 
যািচ্ল তারা দাড়ালঁ । ঈসা বলেলন, “যবকু , আিম েতামােক বলিছ, ওেঠা।” 
১৫তােত েয মারা িগেয়িছল েসই েলাকিট উেঠ বসল এবং কথা বলেত লাগল। 
ঈসা তােক তার মােয়র কােছ িফিরেয় িদেলন। ১৬এেত সকেলর িদল ভেয় পণ হলূ র্ । 
তারা আল্াহ্ র পর্শংসা কের বলেত লাগল, “আমােদর মেধয্ একজন মহান নবী 
উপিস্ত হেয়েছন। আল্াহ্  রহমত কের তার বান্ােদর িদেক মেনােযাগ িদেয়েছনঁ ।” 
১৭ঈসার িবষেয় এই কথা এহুিদয়া পর্েদশ ও তার আেশপােশর সব জায়গায় ছিড়েয় 
েগল। ১৮নবী ইয়ািহয়ার সাহাবীরা এই সব ঘটনার কথা ইয়ািহয়ােক জানাল। তখন 
ইয়ািহয়া তার দঁ ’ুজন সাহাবীেক েডেক ঈসার কােছ এই কথা িজজ্াসা কের 
পাঠােলন, “যার আসবার কথা আেছ আপিনই িক িতিনঁ , না আমরা অনয্ কারও 
জনয্ অেপক্া করব?” ২০েসই েলােকরা ঈসার কােছ এেস বলল, 
“তিরকাবন্ীদাতা ইয়ািহয়া আপনার কােছ আমােদর িজজ্াসা করেত পািঠেয়েছন, 
‘যার আসবার কথা আেছ আপিনই িক িতিনঁ , না আমরা অনয্ কারও জনয্ অেপক্া 
করব?” ২১তখন ঈসা অেনক েলাকেক েরাগ েথেক ও ভীষণ যন্তরণা েথেক সস্ ু
করেলন এবং ভেত পাওয়া েলাকেদর ভাূ ল করেলন আর অেনক অন্ েলাকেকও 
েদখবার শিক্ িদেলন। ২২এই সব করবার পের ঈসা ইয়ািহয়ার সাহাবীেদর পর্েশ্র 
জবােব বলেলন, “েতামরা যা েদখেল ও শুনেল তা িগেয় ইয়ািহয়ােক বল। তােক ঁ
জানাও েয, অেন্রা েদখেছ, েখাড়ারা হাটেছঁ ঁ , চমেরাগীরা পাকর্ -সাফ হেচ্, বিধর 
েলােকরা শুনেছ, মেতরাৃ  েবেচ উঠেছ এবং গরীবেদর কােছ সসংবাদ তবিলগ করা ঁ ু
হেচ্। ২৩আর ধনয্ েস-ই, েয আমােক িনেয় মেন েকান বাধা না পায়।” ২৪ইয়ািহয়া 
যােদর পািঠেয়িছেলন েসই েলােকরা চেল েগেল পর ঈসা েলাকেদর কােছ 
ইয়ািহয়ার িবষেয় বলেত লাগেলন, “আপনারা মরুভিমেত িক েদখেত ূ
িগেয়িছেলন? বাতােস েদালা নল-খাগড়া? 

َفَلمَّا اْقَتَرَب ِإَلى َباِب اْلَمِديَنِة، ِإَذا َمْيٌت َمْحُموٌل، اْبٌن َوِحيٌد ١٢
َفَلمَّا َرآَها ١٣. ُألمِِّه، َوِهَي َأْرَمَلٌة َوَمَعَها َجْمٌع َآِثيٌر ِمَن اْلَمِديَنِة

 َوَلَمَس ُثمَّ َتَقدََّم١٤. »َال َتْبِكي«:الرَّبُّ َتَحنََّن َعَلْيَها، َوَقاَل َلَها
. »!ُقْم: َأيَُّها الشَّابُّ، َلَك َأُقوُل«: َفَقاَل. النَّْعَش، َفَوَقَف اْلَحاِمُلوَن

َفَأَخَذ اْلَجِميَع ١٦. َفَجَلَس اْلَمْيُت َواْبَتَدَأ َيَتَكلَُّم، َفَدَفَعُه ِإَلى ُأمِِّه١٥
ِظيٌم، َواْفَتَقَد اُهللا َقْد َقاَم ِفيَنا َنِبيٌّ َع«:َخْوٌف، َوَمجَُّدوا اَهللا َقاِئِليَن

َوَخَرَج هَذا اْلَخَبُر َعْنُه ِفي ُآلِّ اْلَيُهوِديَِّة َوِفي َجِميِع ١٧. »َشْعَبُه
 .اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطِة

َفَدَعا ُيوَحنَّا اْثَنْيِن ِمْن ١٩. َفَأْخَبَر ُيوَحنَّا َتَالِميُذُه ِبهَذا ُآلِِّه١٨
َأْنَت ُهَو اآلِتي َأْم َنْنَتِظُر «:وَع َقاِئًالَتَالِميِذِه، َوَأْرَسَل ِإَلى َيُس

ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن َقْد َأْرَسَلَنا «:َفَلمَّا َجاَء ِإَلْيِه الرَُّجَالِن َقاَال٢٠» آَخَر؟
َوِفي ِتْلَك السَّاَعِة ٢١» َأْنَت ُهَو اآلِتي َأْم َنْنَتِظُر آَخَر؟: ِإَلْيَك َقاِئًال

 َأْمَراٍض َوَأْدَواٍء َوَأْرَواٍح ِشرِّيَرٍة، َوَوَهَب َشَفى َآِثيِريَن ِمْن
اْذَهَبا «: َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهمَا٢٢. اْلَبَصَر ِلُعْمَياٍن َآِثيِريَن

ِإنَّ اْلُعْمَي ُيْبِصُروَن، َواْلُعْرَج : َوَأْخِبَرا ُيوَحنَّا ِبَما َرَأْيُتَما َوَسِمْعُتَما
ُيَطهَُّروَن، َوالصُّمَّ َيْسَمُعوَن، َواْلَمْوَتى َيْمُشوَن، َواْلُبْرَص 

 .»َوُطوَبى ِلَمْن َال َيْعُثُر ِفي٢٣َّ. َيُقوُموَن، َواْلَمَساِآيَن ُيَبشَُّروَن
َفَلمَّا َمَضى َرُسوَال ُيوَحنَّا، اْبَتَدَأ َيُقوُل ِلْلُجُموِع َعْن ٢٤
 ْنُظُروا؟ َأَقَصَبًة ُتَحرُِّآَها الرِّيُح؟َماَذا َخَرْجُتْم ِإَلى اْلَبرِّيَِّة ِلَت«:ُيوَحنَّا
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২৫তা না হেল িক েদখেত িগেয়িছেলন? সন্র কাপড় পরা একজন েলাকেক িকু ? 
যারা দামী দামী কাপড় পের ও জাকজমেকর সংেগ বাস কের তারা েতা ঁ
রাজবাড়ীেত থােক। ২৬তা না হেল িক েদখেত িগেয়িছেলন? েকান নবীেক িক? 
জব্ী, আিম আপনােদর বলিছ, িতিন নবীর েচেয়ও বড়। ২৭ইয়ািহয়াই েসই েলাক 
যার িবষেয় পাকঁ -িকতােব েলখা আেছ, ‘েদখ, আিম েতামার আেগ আমার 
সংবাদদাতােক পাঠািচ্। েস েতামার আেগ িগেয় েতামার পথ পর্স্ত করেব।’ 
২৮আিম আপনােদর বলিছ, মানেষর মেধয্ েকউই ইয়ািহয়ার েচেয় বড় নয়ু ; তবও ু
আল্াহ্ র রােজয্র মেধয্ সবেচেয় েয েছাট েসও ইয়ািহয়ার েচেয় মহান।” ২৯(সমস্ 
সাধারণ েলােকরা ও খাজনা-আদায়কারীরা ইয়ািহয়ার তবিলগ শুেনিছল এবং 
তার কােছ তিরকাবন্ী গর্হণ কের আল্াহ্ঁ  েক নয্ায়বান বেল সব্ীকার কের িনেয়িছল। 
৩০িকন্ ফরীশীরা ও আেলেমরা ইয়ািহয়ার কােছ তিরকাবন্ী গর্হণ কেরন িন বেল 
িনেজেদর জনয্ আল্াহ্ র উেদ্শয্েক তারা অগর্াহয্ কেরিছেলনঁ )। ৩১ঈসা আরও 
বলেলন, “তা হেল এই কােলর েলাকেদর আিম কােদর সংেগ তলনা করবু ? তারা 
িক রকম? ৩২তারা এমন েছেলেমেয়েদর মত যারা বাজাের বেস এেক অনয্েক 
েডেক বেল, ‘আমরা েতামােদর জনয্ বাশী বাজালাম িকন্ েতামরা নাচেল নাঁ ; 
আমরা িবলােপর গান গাইলাম িকন্ েতামরা কাদেল নাঁ ।’ ৩৩তিরকাবন্ীদাতা 
ইয়ািহয়া এেস রুিট বা আংগুর-রস েখেলন না বেল আপনারা বলেছন, ‘তােক 
ভেত েপেয়েছূ ।’ ৩৪আর ইব্ েন্আদম এেস খাওয়া-দাওয়া করেলন বেল আপনারা 
বলেছন, ‘েদখ, এই েলাকটা েপটক ও মদেখারু , খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ 
েলাকেদর বন্।’ ৩৫িকন্ জ্ােনর অধীেন যারা চেল তােদর জীবনই পর্মাণ কের 
েয, জ্ান খািটঁ । ৩৬একজন ফরীশী ঈসােক তার সংেগ খাবার দাওয়াত করেলনঁ । 
তখন ঈসা তার বাড়ীেত িগেয় েভােজ েযাগ িদেলনঁ । ৩৭েসই গর্ােম একজন খারাপ 
স্তরীেলাক িছল। েসই ফরীশীর ঘের ঈসা েভােজ েযাগ িদেয়েছন জানেত েপের েস 
একটা সাদা পাথেরর পােতর্ কের আতর িনেয় আসল। ৩৮পের েস ঈসার িপছেন 
তার পােয়র কােছ িগেয় দাড়াল এবং েকেদ েকেদ েচােখর পািনেত তার পা ঁ ঁঁ ঁ ঁ
িভজােত লাগল। তারপর েস তার মাথার চল িদেয় তার পা মিছেয় িদল এবং তার ু ঁ ঁু
পােয়র উপর চম িদেয় েসই আতর েঢেল িদলু ু । 

ْم ِلَتْنُظُروا؟ َأِإْنَساًنا َالِبًسا ِثَياًبا َناِعَمًة؟ ُهَوَذا َبْل َماَذا َخَرْجُت٢٥
َبْل َماَذا ٢٦. الَِّذيَن ِفي اللَِّباِس اْلَفاِخِر َوالتََّنعُِّم ُهْم ِفي ُقُصوِر اْلُمُلوِك

هَذا ٢٧! َوَأْفَضَل ِمْن َنِبيٍّ: َخَرْجُتْم ِلَتْنُظُروا؟ َأَنِبيًّا؟ َنَعْم، َأُقوُل َلُكْم
َها َأَنا ُأْرِسُل َأَماَم َوْجِهَك َمَالِآي الَِّذي ُيَهيُِّئ : َو الَِّذي ُآِتَب َعْنُهُه

ِإنَُّه َبْيَن اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النَِّساِء : َألنِّي َأُقوُل َلُكْم٢٨! َطِريَقَك ُقدَّاَمَك
َر ِفي َمَلُكوِت َلْيَس َنِبيٌّ َأْعَظَم ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن، َولِكنَّ اَألْصَغ

َوَجِميُع الشَّْعِب ِإْذ َسِمُعوا َواْلَعشَّاُروَن َبرَُّروا ٢٩. »اِهللا َأْعَظُم ِمْنُه
َوَأمَّا اْلَفرِّيِسيُّوَن َوالنَّاُموِسيُّوَن ٣٠. اَهللا ُمْعَتِمِديَن ِبَمْعُموِديَِّة ُيوَحنَّا

 .ْيَر ُمْعَتِمِديَن ِمْنُهَفَرَفُضوا َمُشوَرَة اِهللا ِمْن ِجَهِة َأْنُفِسِهْم، َغ
َفِبَمْن ُأَشبُِّه ُأَناَس هَذا اْلِجيِل؟ َوَماَذا ُيْشِبُهوَن؟ «:ُثمَّ َقاَل الرَّب٣١ُّ

ُيْشِبُهوَن َأْوَالًدا َجاِلِسيَن ِفي السُّوِق ُيَناُدوَن َبْعُضُهْم َبْعًضا ٣٢
َألنَُّه َجاَء ٣٣. ْم َفَلْم َتْبُكواُنْحَنا َلُك. َزمَّْرَنا َلُكْم َفَلْم َتْرُقُصوا: َوَيُقوُلوَن

ِبِه : ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن َال َيْأُآُل ُخْبًزا َوَال َيْشَرُب َخْمًرا، َفَتُقوُلوَن
ُهَوَذا ِإْنَساٌن : َجاَء اْبُن اِإلْنَساِن َيْأُآُل َوَيْشَرُب، َفَتُقوُلوَن٣٤. َشْيَطاٌن

َواْلِحْكَمُة ٣٥. َعشَّاِريَن َواْلُخَطاِةَأُآوٌل َوِشرِّيُب َخْمٍر، ُمِحبٌّ ِلْل
 .»َتَبرََّرْت ِمْن َجِميِع َبِنيَها

َوَسَأَلُه َواِحٌد ِمَن اْلَفرِّيِسيِّيَن َأْن َيْأُآَل َمَعُه، َفَدَخَل َبْيَت اْلَفرِّيِسيِّ ٣٦
 َأنَُّه ُمتَِّكٌئ َوِإَذا اْمَرَأٌة ِفي اْلَمِديَنِة َآاَنْت َخاِطَئًة، ِإْذ َعِلَمْت٣٧ .َواتََّكَأ

َوَوَقَفْت ِعْنَد َقَدَمْيِه ِمْن ٣٨ِفي َبْيِت اْلَفرِّيِسيِّ، َجاَءْت ِبَقاُروَرِة ِطيٍب 
َوَراِئِه َباِآَيًة، َواْبَتَدَأْت َتُبلُّ َقَدَمْيِه ِبالدُُّموِع، َوَآاَنْت َتْمَسُحُهَما 

 .َما ِبالطِّيِبِبَشْعِر َرْأِسَها، َوُتَقبُِّل َقَدَمْيِه َوَتْدَهُنُه
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৩৯েয ফরীশী ঈসােক দাওয়াত কেরিছেলন িতিন এ েদেখ মেন মেন বলেত 
লাগেলন, “যিদ এই েলাকটা নবী হত তেব জানেত পারত, েক এবং িক রকম 
স্তরীেলাক তার পা ছেচ্ুঁ ; স্তরীেলাকটা েতা খারাপ।” ৪০ঈসা েসই ফরীশীেক বলেলন, 
“িশেমান, েতামােক আমার িকছ বলবার আেছু ।” িশেমান বলেলন, “হুজরু, 
বলনু।” ৪১ঈসা বলেলন, “েকান এক মহাজেনর কােছ দ’ুজন েলাক টাকা ধারত। 
একজন ধারত পাচেশা দীনার আর অনয্জন পঞ্াশ দীনারঁ । ৪২তােদর কারও ঋণ 
েশাধ েদবার ক্মতা িছল না বেল িতিন দয়া কের দ’ুজনেকই মাফ করেলন। তা হেল 
বল েদিখ, তােদর দ’ুজেনর মেধয্ েক েসই মহাজনেক েবশী ভালবাসেব?” 
৪৩িশেমান বলেলন, “আমার মেন হয়, যার েবশী ঋণ মাফ করা হল েস-ই।” ঈসা 
তােক বলেলনঁ , “তিম িঠক বেলছু ।” ৪৪তারপর ঈসা েসই স্তরীেলাকিটর িদেক মখ ু
িফিরেয় িশেমানেক বলেলন, “তিম এই স্তরীেলাকিটেক েতা েদখছু । আিম েতামার 
ঘের আসেল পর তিম আমার পা েধাবার পািন দাও িনু , িকন্ েস েচােখর পািনেত 
আমার পা িভিজেয় তার চল িদেয় মিছেয় িদেয়েছু ু । ৪৫তিম আমােক চম দাও িনু ু ু , 
িকন্ আিম ঘের আসবার পর েথেকই েস আমার পােয় চম িদেচ্ু ু । ৪৬তিম আমার ু
মাথায় েতল দাও িন, িকন্ েস আমার পােয়র উপর আতর েঢেল িদেয়েছ। ৪৭তাই 
আিম েতামােক বলিছ, েস েবশী ভালবাসা েদিখেয়েছ বেল বঝা যােচ্ েযু , তার 
গুনাহ্  অেনক হেলও তা মাফ করা হেয়েছ। যার অল্ মাফ করা হয় েস অল্ই 
ভালবাসা েদখায়।” ৪৮পের ঈসা েসই স্তরীেলাকিটেক বলেলন, “েতামার গুনাহ্  
মাফ করা হেয়েছ।” ৪৯যারা ঈসার সংেগ েখেত বেসিছল তারা মেন মেন বলেত 
লাগল, “এ েক, েয গুনাহ্ ও মাফ কের?” ৫০ঈসা তখন েসই স্তরীেলাকিটেক 
বলেলন, “তিম ঈমান এেনছ বেল নাজাত েপেয়ছু । শািন্েত চেল যাও।” 

৮ অধয্ায় 
১এর পের ঈসা গর্ােম গর্ােম ও শহের শহের ঘের আল্াহ্ু  র রােজয্র সসংবাদ ু
তবিলগ করেত লাগেলন। তার সংেগ তার বােরাজন সাহাবী এবং কেয়কজন ঁ ঁ
স্তরীেলাকও িছেলন। এই স্তরীেলােকরা ভেতর হাত েথেক েরহাই েপেয়িছেলন ূ  

َلْو «:َفَلمَّا َرَأى اْلَفرِّيِسيُّ الَِّذي َدَعاُه ذِلَك، َتَكلََّم ِفي َنْفِسِه ِقاِئًال٣٩
ِإنََّها ! َآاَن هَذا َنِبيًّا، َلَعِلَم َمْن هِذِه االَمْرَأُة الَِّتي َتْلِمُسُه َوَما ِهَي

َياِسْمَعاُن، ِعْنِدي َشْيٌء َأُقوُلُه «:اَل َلُهَفَأَجاَب َيُسوُع َوَق٤٠. »َخاِطَئٌة
َعَلى اْلَواِحِد . َآاَن ِلُمَداِيٍن َمْدُيوَناِن«٤١. »ُقْل، َياُمَعلُِّم«:َفَقاَل. »َلَك

َوِإْذ َلْم َيُكْن َلُهَما َما ٤٢. َخْمُسِمَئِة ِديَناٍر َوَعَلى اآلَخِر َخْمُسوَن
» َأيُُّهَما َيُكوُن َأْآَثَر ُحبًّا َلُه؟: ُقْلَف. ُيوِفَياِن َساَمَحُهَما َجِميًعا

َفَقاَل . »َأُظنُّ الَِّذي َساَمَحُه ِباَألْآَثِر«:َفَأَجاَب ِسْمَعاُن َوَقاَل٤٣
ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلى اْلَمْرَأِة َوَقاَل ٤٤. »ِبالصََّواِب َحَكْمَت«:َلُه

ْلُت َبْيَتَك، َوَماًء َألْجِل ِرْجَليَّ َأَتْنُظُر هِذِه اْلَمْرَأَة؟ ِإنِّي َدَخ«:ِلِسْمَعاَن
َوَأمَّا ِهَي َفَقْد َغَسَلْت ِرْجَليَّ ِبالدُُّموِع َوَمَسَحْتُهَما ِبَشْعِر . َلْم ُتْعِط
ُقْبَلًة َلْم ُتَقبِّْلِني، َوَأمَّا ِهَي َفُمْنُذ َدَخْلُت َلْم َتُكفَّ َعْن َتْقِبيِل ٤٥. َرْأِسَها
َلْم َتْدُهْن َرْأِسي، َوَأمَّا ِهَي َفَقْد َدَهَنْت ِبالطِّيِب ِبَزْيٍت ٤٦. ِرْجَليَّ
َقْد ُغِفَرْت َخَطاَياَها اْلَكِثيَرُة، : ِمْن َأْجِل ذِلَك َأُقوُل َلَك٤٧. ِرْجَليَّ

ُثمَّ َقاَل ٤٨. »َوالَِّذي ُيْغَفُر َلُه َقِليٌل ُيِحبُّ َقِليًال. َألنََّها َأَحبَّْت َآِثيًرا
َفاْبَتَدَأ اْلُمتَِّكُئوَن َمَعُه َيُقوُلوَن ِفي ٤٩ .»وَرٌة َلِك َخَطاَياِكَمْغُف«:َلَها
َفَقاَل ٥٠. » َخَطاَيا َأْيًضا؟َمْن هَذا الَِّذي َيْغِفر«:ِهْمَأْنُفِس
 .»ِإيَماُنِك َقْد َخلََّصِك، ِاْذَهِبي ِبَسَالٍم«:ِلْلَمْرَأِة

 

 

 األصَحاُح الثَّاِمُن
 
َآاَن َيِسيُر ِفي َمِديَنٍة َوَقْرَيٍة َيْكِرُز َوُيَبشُِّر ِبَمَلُكوِت َوَعَلى َأَثِر ذِلَك ١

 .اِهللا، َوَمَعُه االْثَنا َعَشَر
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ও েরাগ েথেক সস্ হেয়িছেলনু । এরা হেলন মিরয়মঁ , যােক মগ্ঁ  দলীনী বলা হত ও 
যার মধয্ েথেক সাতটা ভত েবর হেয় িগেয়িছলঁ ূ ; ৩বাদশাহ্  েহেরােদর কমচারী র্
কেষর স্তরী ূ েযাহানা; েশাশন্া এবং আরও অেনক স্তরীেলাক। ঈসা ও তার সাহাবীেদর ঁ
েসবা-যেত্র জনয্ এরা সবাই িনেজর টাকাঁ -পয়সা েথেক খরচ করেতন। ৪েসই 
সময় িভন্ িভন্ গর্াম েথেক অেনক েলাক ঈসার কােছ এেস িভড় করল। তখন িতিন 
তােদর িশক্া েদবার জনয্ এই গল্টা বলেলন: ৫“একজন চাষী বীজ বনেত ু েগল। 
বীজ বনবার সময় কতগুেলা বীজ পেথর পােশ পড়লু । েলােকরা েসগুেলা পােয় 
মাড়াল এবং পাখীরা এেস েখেয় েফলল। ৬কতগুেলা বীজ পাথের জিমেত পেড় ু
গিজেয় উঠল, িকন্ রস না েপেয় শুিকেয় েগল। ৭আবার কতগুেলা বীজ 
কাটাবেনর মেধয্ পড়লঁ । পের কাটাগাছ েসই চারাগুেলার সংেগ েবেড় উেঠ ঁ
েসগুেলা েচেপ রাখল। ৮আবার কতগুেলা বীজ ভাল জিমেত পড়ল এবং েবেড় 
উেঠ একেশা গুণ ফসল িদল।” এই কথা বলবার পের ঈসা েজাের বলেলন, “যার 
শুনবার কান আেছ েস শুনকু ।” ৯এর পের তার সাহাবীরা তােক েসই গেল্র অথ ঁ ঁ র্
িজজ্াসা করেলন। ১০তখন ঈসা বলেলন, “আল্াহ্ র রােজয্র েগাপন সতয্গুেলা 
েতামােদরই জানেত েদওয়া হেয়েছ, িকন্ অনয্েদর কােছ আিম তা গেল্র মধয্ 
িদেয় বিল, েযন তারা েদেখও না েদেখ আর শুেনও না েবােঝ। ১১“গল্টার মােন 
এই: বীজ হল আল্াহ্ র কালাম। ১২পেথর পােশ পড়া বীেজর মধয্ িদেয় তােদর 
সমব্েন্ই বলা হেয়েছ যারা েসই কালাম েশােন বেট, িকন্ পের ইবিলস এেস তােদর 
িদল েথেক তা তেল িনেয় যায়ু । তােত তারা তার উপর ঈমান আনেত পাের না 
বেল নাজাত পায় না। ১৩পাথের জিমেত পড়া বীেজর মধয্ িদেয় তােদর সমব্েন্ই ু
বলা হেয়েছ যারা েসই কালাম শুেন আনেন্র সংেগ গর্হণ কের, িকন্ তােদর মেধয্ 
তার িশকড় ভাল কের বেস না। তাই তারা অল্ িদেনর জনয্ ঈমান রােখ, িকন্ 
যখন পরীক্া আেস তখন িপিছেয় যায়। ১৪কাটাবেনর মেধয্ পড়া বীেজর মধয্ িদেয় ঁ
তােদর সমব্েন্ই বলা হেয়েছ যারা তা েশােন, িকন্ জীবন্পেথ চলেত চলেত 
সংসােরর িচন্া-ভাবনা, ধন-সম্িত্ এবং সখেভােগর মেধয্ তারা চাপা পেড় যায়ু । 
তােত তােদর জীবেন েকান পাকা ফল েদখা েদয় না। 

: َوَبْعُض النَِّساِء ُآنَّ َقْد ُشِفيَن ِمْن َأْرَواٍح ِشرِّيَرٍة َوَأْمَراٍض٢
َوُيَونَّا ٣َمْرَيُم الَِّتي ُتْدَعى اْلَمْجَدِليََّة الَِّتي َخَرَج ِمْنَها َسْبَعُة َشَياِطيَن، 

ِثيَراٌت ُآنَّ اْمَرَأُة ُخوِزي َوِآيِل ِهيُروُدَس، َوُسوَسنَُّة، َوُأَخُر َآ
 .َيْخِدْمَنُه ِمْن َأْمَواِلِهنَّ

َفَلمَّا اْجَتَمَع َجْمٌع َآِثيٌر َأْيًضا ِمَن الَِّذيَن َجاُءوا ِإَلْيِه ِمْن ُآلِّ ٤
َوِفيَما ُهَو . َخَرَج الزَّاِرُع ِلَيْزَرَع َزْرَعُه«٥: َمِديَنٍة، َقاَل ِبَمَثل

.  َفاْنَداَس َوَأَآَلْتُه ُطُيوُر السََّماِءَيْزَرُع َسَقَط َبْعٌض َعَلى الطَِّريِق،
. َوَسَقَط آَخُر َعَلى الصَّْخِر، َفَلمَّا َنَبَت َجفَّ َألنَُّه َلْم َتُكْن َلُه ُرُطوَبٌة٦
َوَسَقَط ٨. َوَسَقَط آَخُر ِفي َوْسِط الشَّْوِك، َفَنَبَت َمَعُه الشَّْوُك َوَخَنَقُه٧

. »َفَلمَّا َنَبَت َصَنَع َثَمًرا ِمَئَة ِضْعٍفآَخُر ِفي اَألْرِض الصَّاِلَحِة، 
 .»!َمْن َلُه ُأْذَناِن ِللسَّْمِع َفْلَيْسَمْع«:َقاَل هَذا َوَناَدى

. »َما َعَسى َأْن َيُكوَن هَذا اْلَمَثُل؟«:َفَسَأَلُه َتَالِميُذُه َقاِئِليَن٩
وِت اِهللا، َوَأمَّا َلُكْم َقْد ُأْعِطَي َأْن َتْعِرُفوا َأْسَراَر َمَلُك«:َفَقاَل١٠

ِلْلَباِقيَن َفِبَأْمَثال، َحتَّى ِإنَُّهْم ُمْبِصِريَن َال ُيْبِصُروَن، َوَساِمِعيَن َال 
َوالَِّذيَن َعَلى ١٢ الزَّْرُع ُهَو َآَالُم اِهللا،: َوهَذا ُهَو اْلَمَثُل١١. َيْفَهُموَن

ِليُس َوَيْنِزُع اْلَكِلَمَة ِمْن الطَِّريِق ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن، ُثمَّ َيْأِتي ِإْب
َوالَِّذيَن َعَلى الصَّْخِر ُهُم الَِّذيَن ١٣. ُقُلوِبِهْم ِلَئالَّ ُيْؤِمُنوا َفَيْخُلُصوا

َمَتى َسِمُعوا َيْقَبُلوَن اْلَكِلَمَة ِبَفَرٍح، َوهُؤَالِء َلْيَس َلُهْم َأْصٌل، 
َوالَِّذي َسَقَط ١٤. َبِة َيْرَتدُّوَنَفُيْؤِمُنوَن ِإَلى ِحيٍن، َوِفي َوْقِت التَّْجِر

َبْيَن الشَّْوِك ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن، ُثمَّ َيْذَهُبوَن َفَيْخَتِنُقوَن ِمْن ُهُموِم 
 .اْلَحَياِة َوِغَناَها َوَلذَّاِتَها، َوَال ُيْنِضُجوَن َثَمًرا
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১৫ভাল জিমেত পড়া বীেজর মধয্ িদেয় তােদর সমব্েন্ই বলা হেয়েছ যারা সৎ ও 
সরল মেন েসই কালাম শুেন শক্ কের ধের রােখ এবং তােত িস্র েথেক জীবেন 
পাকা ফল েদখায়। ১৬“েকউ বািত জব্ািলেয় েকান পাতর্ িদেয় তা েঢেক রােখ না বা 
খােটর নীেচ রােখ না। েস তা বািতদােনর উপেরই রােখ েযন িভতের যারা আেস 
তারা আেলা েদখেত পায়। ১৭এমন িকছ লকােনা েনই যা ু ু পর্কািশত হেব না, বা 
এমন িকছ েগাপন েনই যা জানা যােব না িকংবা পর্কাশ পােব নাু । ১৮এইজনয্ 
িকভােব শুনছ েসই িবষেয় মেনােযাগ দাও, কারণ যার আেছ তােক আরও েদওয়া 
হেব, িকন্ যার েনই তার যা আেছ বেল েস মেন কের, তাও তার কােছ েথেক 
িনেয় েনওয়া হেব।” ১৯পের ঈসার মা ও ভাইেয়রা তাঁ র কােছ আসেলন িকন্ 
িভেড়র জনয্ তার সংেগ েদখা করেত পারেলন নাঁ । ২০তখন একজন েলাক তােক ঁ
বলল, “আপনার মা ও ভাইেয়রা আপনার সংেগ েদখা করবার জনয্ বাইের 
দািড়েয় আেছনঁ ।” ২১এেত ঈসা েলাকেদর বলেলন, “যারা আল্াহ্ র কালাম শুেন 
েসইমত কাজ কের তারাই আমার মা ও আমার ভাই।” ২২একিদন ঈসা ও তার ঁ
সাহাবীরা একটা েনৗকায় উঠেলন। িতিন সাহাবীেদর বলেলন, “চল, আমরা 
সাগেরর ওপাের যাই।” সাহাবীরা েনৗকা ছাড়েলন। ২৩েনৗকা চলেত থাকেল ঈসা 
ঘিমেয় পড়েলনু । েসই সময় হঠাৎ সাগের ঝড় উঠল এবং েনৗকাটা পািনেত পণ ূ র্
হেত লাগল। এেত তারা খব িবপেদ পড়েলনঁ ু । ২৪তারা ঈসার কােছ িগেয়ঁ  তােক ঁ
জািগেয় বলেলন, “হুজরু, হুজরু, আমরা েয মরলাম!” তখন ঈসা উেঠ বাতাস 
ও পািনর েঢউেক ধমক্  িদেলন। তােত বাতাস আর েঢউ থামল এবং সব িকছ শান্ ু
হেয় েগল। ২৫িতিন সাহাবীেদর বলেলন, “েতামােদর ঈমান েকাথায়?” সাহাবীরা 
ভেয় আশ্য হেয় িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করেত লাগেলনর্ , “ইিন েক, িযিন 
বাতাস ও পািনেক হুকম িদেল পর তারাও তার কথা েশােনু ঁ ?” ২৬এর পের ঈসা ও 
তার সাহাবীরা সাগর পার হেয় গালীল পর্েদেশর উল্া িদেক গাদারীয়েদর এলাকায় ঁ
েগেলন। ২৭িতিন যখন েনৗকা েথেক নামেলন তখন েসখানকার গর্ােমর একজন 
েলাক তার কােছ আসলঁ । েসই েলাকিটেক অেনকগুেলা ভেত েপেয়ূ িছল বেল েস 
অেনক িদন ধের কাপড়-েচাপড় পরত না এবং বাড়ীেত না েথেক কবরস্ােন 
থাকত। 

َوالَِّذي ِفي اَألْرِض اْلَجيَِّدِة، ُهَو الَِّذيَن َيْسَمُعوَن اْلَكِلَمَة ١٥
 .َفَيْحَفُظوَنَها ِفي َقْلٍب َجيٍِّد َصاِلٍح، َوُيْثِمُروَن ِبالصَّْبِر

َراًجا َوُيَغطِّيِه ِبِإَناٍء َأْو َيَضُعُه َتْحَت َوَلْيَس َأَحٌد ُيوِقُد ِس«١٦
َألنَُّه ١٧. َسِريٍر، َبْل َيَضُعُه َعَلى َمَناَرٍة، ِلَيْنُظَر الدَّاِخُلوَن النُّوَر

َفاْنُظُروا َآْيَف ١٨. َلْيَس َخِفيٌّ َال ُيْظَهُر، َوَال َمْكُتوٌم َال ُيْعَلُم َوُيْعَلُن
 َسُيْعَطى، َوَمْن َلْيَس َلُه َفالَِّذي َيُظنُُّه َلُه ُيْؤَخُذ َتْسَمُعوَن، َألنَّ َمْن َلُه

 .»ِمْنُه
َوَجاَء ِإَلْيِه ُأمُُّه َوِإْخَوُتُه، َوَلْم َيْقِدُروا َأْن َيِصُلوا ِإَلْيِه ِلَسَبِب ١٩
ُأمَُّك َوِإْخَوُتَك َواِقُفوَن َخاِرًجا، «:َفَأْخَبُروُه َقاِئِليَن٢٠. اْلَجْمِع
ُأمِّي َوِإْخَوِتي ُهُم الَِّذيَن «:َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم٢١. »َن َأْن َيَرْوَكُيِريُدو

 .»َيْسَمُعوَن َآِلَمَة اِهللا َوَيْعَمُلوَن ِبَها
ِلَنْعُبْر «:َوِفي َأَحِد اَأليَّاِم َدَخَل َسِفيَنًة ُهَو َوَتَالِميُذُه، َفَقاَل َلُهْم٢٢

َفَنَزَل َنْوُء . َوِفيَما ُهْم َساِئُروَن َناَم٢٣ .َلُعواَفَأْق. »ِإَلى َعْبِر اْلُبَحْيَرِة
. ِريٍح ِفي اْلُبَحْيَرِة، َوَآاُنوا َيْمَتِلُئوَن َماًء َوَصاُروا ِفي َخَطٍر

َفَقاَم . »!َيا ُمَعلُِّم، َيا ُمَعلُِّم، ِإنََّنا َنْهِلُك«:َفَتَقدَُّموا َوَأْيَقُظوُه َقاِئِليَن٢٤
ُثمَّ َقاَل ٢٥.  َوَتَموَُّج اْلَماِء، َفاْنَتَهَيا َوَصاَر ُهُدوَُّواْنَتَهَر الرِّيَح

َمْن ُهَو «: َفَخاُفوا َوَتَعجَُّبوا َقاِئِليَن ِفيَما َبْيَنُهْم» َأْيَن ِإيَماُنُكْم؟«:َلُهْم
 .»!هَذا؟ َفِإنَُّه َيْأُمُر الرَِّياَح َأْيًضا َواْلَماَء َفُتِطيُعُه

َوَلمَّا ٢٧.  اْلَجَدِريِّيَن الَِّتي ِهَي ُمَقاِبَل اْلَجِليِلَوَساُروا ِإَلى ُآوَرِة٢٦
َخَرَج ِإَلى اَألْرِض اْسَتْقَبَلُه َرُجٌل ِمَن اْلَمِديَنِة َآاَن ِفيِه َشَياِطيُن ُمْنُذ 
َزَماٍن َطِويل، َوَآاَن َال َيْلَبُس َثْوًبا، َوَال ُيِقيُم ِفي َبْيٍت، َبْل ِفي 

 .اْلُقُبوِر
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২৮ঈসােক েদেখ েস িচৎকার কের উঠল এবং তার সামেন মািটেত পেড় েজাের ঁ
েজাের বলল, “আল্াহ্ তা’লার পতর্ ঈসাু , আমার সংেগ আপনার িক সমব্ন্? দয়া 
কের আপিন আমােক যন্তরণা েদেবন না।” ২৯েলাকিট এই কথা বলল কারণ ঈসা 
েসই ভতেক তার মধয্ েথেক েবর হেয় েযেত হুকম িদেয়িছেলনূ ু । েসই ভত বার বারূ  
েলাকিটেক আকেড় ধরতঁ । যিদও তখন তার হাত-পা িশকল িদেয় বাধা থাকত এবং ঁ
তােক পাহারা েদওয়া হত তবও েস েসই িশকল িছেড় েফলতু ঁ , আর েসই ভত ূ
তােক িনজন জায়গায় তািড়েয় িনেয় েযতর্ । ৩০ঈসা তােক িজজ্াসা করেলনঁ , 
“েতামার নাম িক?” েস বলল, “বািহনী,” কারণ অেনকগুেলা ভত তার িভতের ূ
ঢেকু িছল। ৩১তখন েসই ভতগুেলা ঈসােক কাকিতূ ু -িমনিত করেত লাগল েযন 
িতিন তােদর হািবয়া-েদাজেখ না পাঠান। ৩২েসখােন পাহােড়র ধাের খব বড় এক ু
পাল শকর চরিছলূ । ভতগুেলা ঈসােক অনেরাধ করল েযন িতিন েসই শকরগুেলার ূ ু ূ
িভতের ঢকেত তােদর অনমিত েদনু ু । িতিন অনমিত িদেল পর তারা েলাকিটর মধয্ ু
েথেক েবর হেয় শকরগুেলার িভতের ঢকলূ ু । তােত েসই শকেরর পাল সাগেরর ঢাল ূ ু
পার িদেয় েজাের েদৗেড় িগেয় পািনেত ডেব মরলু । ৩৪যারা শকর চরািচ্ল তারা ূ
এই ঘটনা েদেখ েদৗেড় িগেয় েসই গর্ােম ও তার আেশপােশর সব জায়গায় এই 
খবর িদল। ৩৫িক হেয়েছ তা েদখবার জনয্ তখন েলােকরা েবর হেয় আসল। ঈসার 
কােছ এেস তারা েদখল, যার মধয্ েথেক ভতগুেলা েবর হেয় েগেছ েস কাপড়ূ -
েচাপড় পের সস্ মেন ঈসার পােয়র কােছ বেস আেছু । এ েদেখ তারা ভয় েপল। 
৩৬যারা েসই ঘটনা েদেখিছল তারা ঐ েলাকেদর কােছ বলল েকমন কের েলাকটা 
সস্ হেয়েছু । ৩৭তখন গাদারীয়েদর এলাকার সমস্ েলাক ঈসােক তােদর কাছ েথেক 
চেল েযেত অনেরাধ করলু , কারণ তারা ভীষণ ভয় েপেয়িছল। তখন ঈসা িফের 
যাবার জনয্ েনৗকায় উঠেলন। ৩৮েয েলাকিটর মধয্ েথেক ভতগুেলা েবর হেয় ূ
িগেয়িছল েসই েলাকিট ঈসােক অনেরাধ করল েযন েস তার সংেগ েযেত পােরু ঁ । 
ঈসা িকন্ তােক এই কথা বেল বাড়ী পািঠেয় িদেলন, ৩৯“তিম বাড়ী িফের যাও ু
এবং আল্াহ্  েতামার জনয্ কত বড় কাজ কেরেছন তা পর্চার কর।” েসই েলাকিট 
তখন গর্ােম েগল এবং ঈসা তার জনয্ কত বড় কাজ কেরেছন তা সমস্ জায়গায় 
বেল েবড়ােত লাগল।  

َما ِلي «:َفَلمَّا َرَأى َيُسوَع َصَرَخ َوَخرَّ َلُه، َوَقاَل ِبَصْوٍت َعِظيٍم٢٨
َألنَُّه ٢٩. »! اْلَعِليِّ؟ َأْطُلُب ِمْنَك َأْن َال ُتَعذَِّبِنيَوَلَك َيا َيُسوُع اْبَن اِهللا

َألنَُّه ُمْنُذ َزَماٍن َآِثيٍر . َأَمَر الرُّوَح النَِّجَس َأْن َيْخُرَج ِمَن اِإلْنَساِن
َآاَن َيْخَطُفُه، َوَقْد ُرِبَط ِبَسَالِسل َوُقُيوٍد َمْحُروًسا، َوَآاَن َيْقَطُع 

َفَسَأَلُه َيُسوُع ٣٠. اُق ِمَن الشَّْيَطاِن ِإَلى اْلَبَراِريالرُُّبَط َوُيَس
َألنَّ َشَياِطيَن َآِثيَرًة َدَخَلْت . »َلِجُئوُن«:َفَقاَل» َما اْسُمَك؟«:ِقاِئًال
َوَآاَن ٣٢. َوَطَلَب ِإَلْيِه َأْن َال َيْأُمَرُهْم ِبالذََّهاِب ِإَلى اْلَهاِوَيِة٣١. ِفيِه

اِزيَر َآِثيَرٍة َتْرَعى ِفي اْلَجَبِل، َفَطَلُبوا ِإَلْيِه َأْن َيْأَذَن ُهَناَك َقِطيُع َخَن
َفَلمَّا َرَأى الرَُّعاُة َما َآاَن َهَرُبوا ٣٤ .َلُهْم ِبالدُُّخوِل ِفيَها، َفَأِذَن َلُهْم

َفَخَرُجوا ِلَيَرْوا َما ٣٥َوَذَهُبوا َوَأْخَبُروا ِفي اْلَمِديَنِة َوِفي الضَِّياِع، 
َوَجاُءوا ِإَلى َيُسوَع َفَوَجُدوا اِإلْنَساَن الَِّذي َآاَنِت الشََّياِطيُن . ىَجَر

. َقْد َخَرَجْت ِمْنُه َالِبًسا َوَعاِقًال، َجاِلًسا ِعْنَد َقَدَمْي َيُسوَع، َفَخاُفوا
 َفَطَلَب ِإَلْيِه٣٧. َفَأْخَبَرُهْم َأْيًضا الَِّذيَن َرَأْوا َآْيَف َخَلَص اْلَمْجُنوُن٣٦

ُآلُّ ُجْمُهوِر ُآوَرِة اْلَجَدِريِّيَن َأْن َيْذَهَب َعْنُهْم، َألنَُّه اْعَتَراُهْم َخْوٌف 
َأمَّا الرَُّجُل الَِّذي َخَرَجْت ِمْنُه ٣٨. َفَدَخَل السَِّفيَنَة َوَرَجَع. َعِظيٌم

:  َقاِئًالالشََّياِطيُن َفَطَلَب ِإَلْيِه َأْن َيُكوَن َمَعُه، َولِكنَّ َيُسوَع َصَرَفُه
َفَمَضى َوُهَو . »اْرجْع ِإَلى َبْيِتَك َوَحدِّْث ِبَكْم َصَنَع اُهللا ِبَك«٣٩

 .ُيَناِدي ِفي اْلَمِديَنِة ُآلَِّها ِبَكْم َصَنَع ِبِه َيُسوُع
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৪০ঈসা অনয্ পাের িফের যাবার পর েসখানকার েলােকরা তােক খশী মেন গর্হণ ঁ ু
করল, কারণ তারা তার জনয্ অেপক্াঁ  করিছল। ৪১পের যায়ীর নােম মজিলস-
খানার একজন েনতা এেস ঈসার পােয়র উপর পড়েলন। ৪২িতিন ঈসােক তার ঁ
বাড়ীেত আসবার জনয্ কাকিতু -িমনিত করেত লাগেলন, কারণ তার বােরা বছেরর ঁ
একমাতর্ েমেয়িট মরবার মত হেয়িছল। ঈসা যখন যািচ্েলন তখন েলােকরা তার ঁ
চারিদেক িভড় কের েঠলােঠিল করিছল। ৪৩তােদর মেধয্ একজন স্তরীেলাক বােরা 
বছর ধের রক্সর্াব েরােগ ভগিছলু । ডাক্ারেদর িপছেন েস তার সব িকছই খরচ ু
কেরিছল, িকন্ েকউই তােক ভাল করেত পাের িন। ৪৪েস িপছন িদক েথেক ঈসার 
কােছ এেস তার চাদেরর িকনারা ছেলাঁ ুঁ , আর তখনই তার রক্সর্াব বন্ হল। 
৪৫তখন ঈসা বলেলন, “েক আমােক ছেলাুঁ ?” সবাই অসব্ীকার করেল পর িপতর 
ও তার সংগীরা ঈসােক বলেলনঁ , “হুজরু, েলােকরা আপনার চারপােশ চাপাচািপ 
কের আপনার উপর পড়েছ।” ৪৬তবও ঈসা বলেলনু , “আিম জািন েকউ আমােক 
ছেয়েছুঁ , কারণ আিম বঝেত পারলাম আমার মধয্ েথেক শিক্ েবর হলু ।” ৪৭েসই 
স্তরীেলাকিট যখন েদখল েস ধরা পেড়েছ তখন কাপেত কাপেত ঈসার সামেন েস ঁ ঁ
উবড় হেয় পড়লু । পের সকেলর সামেনই েস ঈসােক বলল েকন েস তােক ঁ
ছেয়িছলুঁ , আর েকমন কের েস তখনই ভাল হেয়েছ। ৪৮এেত ঈসা েসই 
স্তরীেলাকিটেক বলেলন, “মা, তিম িবশব্াস কেরছ বেল ভাল হেয়ছু । শািন্েত চেল 
যাও।” ৪৯ঈসা তখনও কথা বলেছন এমন সময় েসই মজিলস-খানার েনতার বাড়ী 
েথেক একজন এেস বলল, “আপনার েমেয়িট মারা েগেছ; ওস্াদেক আর কষ্ 
েদেবন না। ৫০এই কথা শুেন ঈসা যায়ীরেক বলেলন, “ভয় করেবন না; েকবল 
িবশব্াস করুন, তােতই েস বাচেবঁ ।” ৫১ঈসা যায়ীেরর বাড়ীেত েপঁৗেছ িপতর, 
ইউেহান্া ও ইয়াকব এবং েমেয়িটর মাু -বাবা ছাড়া আর কাউেক ঘেরর িভতের 
আসেত িদেলন না। ৫২সবাই েমেয়িটর জনয্ কান্াকািট ও িবলাপ করিছল। তখন 
ঈসা বলেলন, “আর েকেদা নাঁ । েমেয়িট মারা যায় িন, ঘমােচ্ু ।” ৫৩েলােকরা 
ঠাট্া করেত লাগল, কারণ তারা জানত েমেয়িট মারা েগেছ। ৫৪পের ঈসা 
েমেয়িটর হাত ধের েডেক বলেলন, “খকীু , ওেঠা।”  

. َوَلمَّا َرَجَع َيُسوُع َقِبَلُه اْلَجْمُع َألنَُّهْم َآاُنوا َجِميُعُهْم َيْنَتِظُروَنُه٤٠
َوِإَذا َرُجٌل اْسُمُه َياِيُرُس َقْد َجاَء، َوَآاَن َرِئيَس اْلَمْجَمِع، َفَوَقَع ٤١

َآاَن َلُه ِبْنٌت َألنَُّه ٤٢ِعْنَد َقَدَمْي َيُسوَع َوَطَلَب ِإَلْيِه َأْن َيْدُخَل َبْيَتُه، 
َفِفيَما . َوِحيَدٌة َلَها َنْحُو اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة، َوَآاَنْت ِفي َحاِل اْلَمْوِت

 .ُهَو ُمْنَطِلٌق َزَحَمْتُه اْلُجُموُع
َواْمَرَأٌة ِبَنْزِف َدٍم ُمْنُذ اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة، َوَقْد َأْنَفَقْت ُآلَّ َمِعيَشِتَها ٤٣

َجاَءْت ِمْن َوَراِئِه ٤٤اِء، َوَلْم َتْقِدْر َأْن ُتْشَفى ِمْن َأَحٍد، ِلَألِطبَّ
َفَقاَل ٤٥. َفِفي اْلَحاِل َوَقَف َنْزُف َدِمَها. َوَلَمَسْت ُهْدَب َثْوِبِه

َوِإْذ َآاَن اْلَجِميُع ُيْنِكُروَن، َقاَل » َمِن الَِّذي َلَمَسِني؟«:َيُسوُع
اُمَعلُِّم، اْلُجُموُع ُيَضيُِّقوَن َعَلْيَك َي«: ُبْطُرُس َوالَِّذيَن َمَعُه
 »َمِن الَِّذي َلَمَسِني؟: َوَيْزَحُموَنَك، َوَتُقوُل

َقْد َلَمَسِني َواِحٌد، َألنِّي َعِلْمُت َأنَّ ُقوًَّة َقْد «:َفَقاَل َيُسوُع٤٦
 ُمْرَتِعَدًة َفَلمَّا َرَأِت اْلَمْرَأُة َأنََّها َلْم َتْخَتِف، َجاَءْت٤٧. »َخَرَجْت ِمنِّي

َوَخرَّْت َلُه، َوَأْخَبَرْتُه ُقدَّاَم َجِميِع الشَّْعِب َأليِّ َسَبٍب َلَمَسْتُه، َوَآْيَف 
ِثِقي َيا اْبَنُة، ِإيَماُنِك َقْد َشَفاِك، «:َفَقاَل َلَها٤٨. َبِرَئْت ِفي اْلَحاِل

 .»ِاْذَهِبي ِبَسَالٍم
ٌد ِمْن َداِر َرِئيِس اْلَمْجَمِع َقاِئًال َوَبْيَنَما ُهَو َيَتَكلَُّم، َجاَء َواِح٤٩
َفَسِمَع َيُسوُع، َوَأَجاَبُه ٥٠. »َال ُتْتِعِب اْلُمَعلَِّم. َقْد َماَتِت اْبَنُتَك«:َلُه

َفَلمَّا َجاَء ِإَلى اْلَبْيِت َلْم ٥١. »آِمْن َفَقْط، َفِهَي ُتْشَفى! َالَتَخْف«: ِقاِئًال
. ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا، َوَأَبا الصَِّبيَِّة َوُأمََّهاَيَدْع َأَحًدا َيْدُخُل ِإالَّ 

َلْم َتُمْت . َال َتْبُكوا«:َفَقاَل. َوَآاَن اْلَجِميُع َيْبُكوَن َعَلْيَها َوَيْلِطُموَن٥٢
َفَأْخَرَج ٥٤. َفَضِحُكوا َعَلْيِه، َعاِرِفيَن َأنََّها َماَتْت٥٣ .»لِكنََّها َناِئَمٌة

 .»!َيا َصِبيَُّة، ُقوِمي«:َخاِرًجا، َوَأْمَسَك ِبَيِدَها َوَناَدى َقاِئًالاْلَجِميَع 
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৫৫এেত েমেয়িটর পর্াণ িফের আসল, আর েস তখনই উেঠ দাড়ালঁ । তখন ঈসা 
হুকম িদেলন েযন েমেয়িটেক িকছ েখেত েদওয়া হয়ু ু । ৫৬েমেয়িটর মা-বাবা খব ু
অবাক হেয় িগেয়িছেলন, িকন্ ঈসা তােদর িনেষধ কের িদেলঁ ন েযন এই ঘটনার 
কথা তারা কাউেক না বেলনঁ । 

৯ অধয্ায় 
১এর পের ঈসা েসই বােরাজন সাহাবীেক েডেক একতর্ করেলন এবং সব ভেতর ূ
উপের ক্মতা ও অিধকার দান করেলন। িতিন তােদর েরাগ ভাল করবার ক্মতাও ঁ
িদেলন। ২তারপর িতিন তােদর আল্াহ্ঁ  র রােজয্র িবষেয় তবিলগ করেত ও 
েরাগীেদর সস্ কু রেত পািঠেয় িদেলন। ৩িতিন তােদর বলেলনঁ , “েতামরা পেথর 
জনয্ লািঠ, থিল, রুিট বা টাকা িকছই িনেয়া নাু , এমন িক, দ’ুটা কের েকাতাও নার্ । 
৪েয বাড়ীেত েতামরা ঢকেব েসই গর্াম না ছাড়া পযন্ েসই বাড়ীেতই েথেকাু র্ । ৫যিদ 
েলােক েতামােদর গর্হণ না কের তেব তােদর গর্াম েছেড় যাবার সময় েতামােদর 
পােয়র ধলা েঝেড় েফেলাু , েযন েসটাই তােদর িবরুেদ্ সাক্য্ হেয় দাড়ায়ঁ ।” 
৬তখন সাহাবীরা গর্ােম গর্ােম িগেয় আল্াহ্ র রােজয্র সসংবাদ তবিলগ করেত ু
এবং েরাগ ভাল করেত লাগেলন। ৭ঈসা যা করিছেলন েসই সব কথা শুেন 
শাসনকতা েহেরাদ িকছই বেঝ উঠেত পারেলন নার্ ু ু । এর কারণ হল, েকউ েকউ 
বলিছল নবী ইয়ািহয়া মতয্ েথেক েবেচ উেঠেছনৃ ু ঁ ; ৮েকউ েকউ বলিছল নবী 
ইিলয়াস েদখা িদেয়েছন; আবার েকউ েকউ বলিছল অেনক িদন আেগকার 
একজন নবী েবেচ উেঠেছনঁ । ৯েহেরাদ বলেলন, “আিম েতা ইয়ািহয়ার মাথা েকেট 
েফেলিছ। তেব যার িবষেয় আিম এই সব শুনিছ, েস েক?” েহেরাদ ঈসােক 
েদখবার েচষ্া করেত লাগেলন। ১০ঈসা েয সাহাবীেদর পািঠেয়িছেলন তারা িফের ঁ
আসেলন এবং িক িক কেরেছন সব িকছ তারা ঈসােক বলেলনু ঁ । তখন ঈসা তােদর ঁ
িনেয় ৈবৎৈসদা গর্ােমর কােছ একটা িনজন জায়গায় েগেলনর্ । ১১েসই খবর জানেত 
েপের অেনক েলাক ঈসার িপছেন িপছেন চলল। িতিন েসই েলাকেদর গর্হণ 
করেলন এবং তােদর কােছ আল্াহ্ র রােজয্র কথা বলেলন। এছাড়া যােদর সস্ ু
হবার দরকার িছল িতিন তােদর সস্ করেলনু ।  

. َفَأَمَر َأْن ُتْعَطى ِلَتْأُآَل. َفَرَجَعْت ُروُحَها َوَقاَمْت ِفي اْلَحاِل٥٥
 . َآاَنَفَأْوَصاُهَما َأْن َال َيُقوَال َألَحٍد َعمَّا. َفُبِهَت َواِلَداَها٥٦
 

 

 األصَحاُح التَّاِسُع
 
َوَدَعا َتَالِميَذُه االْثَنْي َعَشَر، َوَأْعَطاُهْم ُقوًَّة َوُسْلَطاًنا َعَلى ١

َوَأْرَسَلُهْم ِلَيْكِرُزوا ِبَمَلُكوِت اِهللا ٢َجِميِع الشََّياِطيِن َوِشَفاِء َأْمَراٍض، 
َال َعًصا : ا َشْيًئا ِللطَِّريِقَال َتْحِمُلو«:َوَقاَل َلُهْم٣. َوَيْشُفوا اْلَمْرَضى

َوَأيَُّ ٤. َوَال ِمْزَوًدا َوَال ُخْبًزا َوَال ِفضًَّة، َوَال َيُكوُن ِلْلَواِحِد َثْوَباِن
َوُآلُّ َمْن َال ٥. َبْيٍت َدَخْلُتُموُه َفُهَناَك َأِقيُموا، َوِمْن ُهَناَك اْخُرُجوا

َنِة، َواْنُفُضوا اْلُغَباَر َأْيًضا َعْن َيْقَبُلُكْم َفاْخُرُجوا ِمْن ِتْلَك اْلَمِدي
َفَلمَّا َخَرُجوا َآاُنوا َيْجَتاُزوَن ِفي ُآلِّ ٦. »َأْرُجِلُكْم َشَهاَدًة َعَلْيِهْم

 .َقْرَيٍة ُيَبشُِّروَن َوَيْشُفوَن ِفي ُآلِّ َمْوِضٍع
اَب، َفَسِمَع ِهيُروُدُس َرِئيُس الرُّْبِع ِبَجِميِع َما َآاَن ِمْنُه، َواْرَت٧

. »ِإنَّ ُيوَحنَّا َقْد َقاَم ِمَن اَألْمَواِت«:َألنَّ َقْوًما َآاُنوا َيُقوُلوَن
. »ِإنَّ َنِبيًّا ِمَن اْلُقَدَماِء َقاَم«:َوآَخِريَن. »ِإنَّ ِإيِليَّا َظَهَر«:َوَقْوًما٨
 َفَمْن ُهَو هَذا الَِّذي. ُيوَحنَّا َأَنا َقَطْعُت َرْأَسُه«:َفَقاَل ِهيُروُدُس٩

 .َوَآاَن َيْطُلُب َأْن َيَراُه» َأْسَمُع َعْنُه ِمْثَل هَذا؟
َوَلمَّا َرَجَع الرُُّسُل َأْخَبُروُه ِبَجِميِع َما َفَعُلوا، َفَأَخَذُهْم َواْنَصَرَف ١٠

َفاْلُجُموُع ِإْذ ١١. ُمْنَفِرًدا ِإَلى َمْوِضٍع َخَالٍء ِلَمِديَنٍة ُتَسمَّى َبْيَت َصْيَدا
ُعوُه، َفَقِبَلُهْم َوَآلََّمُهْم َعْن َمَلُكوِت اِهللا، َواْلُمْحَتاُجوَن ِإَلى َعِلُموا َتِب

 .الشَِّفاِء َشَفاُهْم
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১২যখন েবলা েশষ হেয় আসল তখন েসই বােরাজন সাহাবী এেস ঈসােক 
বলেলন, “আমরা েযখােন আিছ েসটা একটা িনজন জায়গার্ । তাই এই েলাকেদর 
িবদায় িদন েযন তারা কােছর পাড়ায় এবং গর্ামগুেলােত িগেয় খাবার এবং 
থাকবার জায়গা খেজ িনেত পােরুঁ ।” ১৩ঈসা তােদর বলেলনঁ , “েতামরাই ওেদর 
েখেত দাও।” তারা বলেলনঁ , “িকন্ আমােদর কােছ েকবল পাচটা রুিট আর দঁ ’ুটা 
মাছ ছাড়া আর িকছই েনইু । েকবল যিদ আমরা িগেয় এই সব েলাকেদর জনয্ 
খাবার িকেন আনেত পারতাম তেবই তােদর খাওয়ােনা েযত।” ১৪েসখােন 
কমেবিশ পাচ হাজার পরুষ েলাক িছলঁ ু । ঈসা তার সাহাবীেদর বলেলনঁ , 
“পঞ্াশজন পঞ্াশজন কের এক এক দেল েলাকেদর বিসেয় দাও।” ১৫সাহাবীরা 
েসই ভােবই সব েলাকেদর বিসেয় িদেলন। ১৬তখন ঈসা েসই পাচটা রুিট আর ঁ
দ’ুটা মাছ িনেয় আসমােনর িদেক তাকােলন এবং েসগুেলার জনয্ আল্াহ্ েক 
শুকিরয়া জানাবার পর টকরা টকরা করেলনু ু । তারপর িতিন েলাকেদর েদবার জনয্ 
েসগুেলা সাহাবীেদর হােত িদেলন। ১৭েলােকরা সবাই েপট ভের েখল। পের েয 
টকরাগুেলা পেড় রইল তা বােরাটা টকিরেত তেল েনওয়া হলু ু ু । ১৮একবার ঈসা 
একটা িনজন জায়গায় মনাজাত করিছেলনর্ ু । তার সংেগ েকবল ঁ তার সাহাবীরাই ঁ
িছেলন। িতিন তােদর িজজ্াসা করেলনঁ , “আিম েক, এই িবষেয় েলােক িক 
বেল?” ১৯সাহাবীরা বলেলন, “েকউ েকউ বেল আপিন তিরকাবন্ীদাতা 
ইয়ািহয়া; েকউ েকউ বেল নবী ইিলয়াস; আবার েকউ েকউ বেল অেনক িদন 
আেগকার একজন নবী েবেচ উেঠেছনঁ ।” ২০ঈসা তােদর বলেলনঁ , “িকন্ েতামরা 
িক বল, আিম েক?” িপতর বলেলন, “আপিন আল্াহ্ র েসই মসীহ্ ।” ২১তখন 
ঈসা তােদর সাবধান করেলন এবং হুকম িদেলন েযন তারা কাউেক এই কথা না ঁ ঁু
বেলন। ২২িতিন তােদর আরও বলেলনঁ , ইব্ েন্আদমেক অেনক দঃখেভাগ করেত ু
হেব। বদ্েনতারাৃ , পর্ধান ইমােমরা এবং আেলেমরা তােক অগর্াহয্ করেবঁ ন। তােক ঁ
হতয্া করা হেব এবং িতন িদেনর িদন তােক মতয্ েথেক জীিবত হেয় উঠেত হেবঁ ৃ ু । 
২৩তারপর িতিন সবাইেক বলেলন, “যিদ েকউ আমার পেথ আসেত চায়, তেব 
েস িনেজর ইচ্ামত না চলকু; পর্েতয্ক িদন িনেজর কর্শ বেয় িনেয় েস আমার ু
িপছেন আসকু । 

اْصِرِف «: َقدََّم االْثَنا َعَشَر َوَقاُلوا َلُهَفَت. َفاْبَتَدَأ النََّهاُر َيِميُل١٢
اْلَجْمَع ِلَيْذَهُبوا ِإَلى اْلُقَرى َوالضَِّياِع َحَواَلْيَنا َفَيِبيُتوا َوَيِجُدوا 

َأْعُطوُهْم َأْنُتْم «:َفَقاَل َلُهْم١٣. »َطَعاًما، َألنََّنا هُهَنا ِفي َمْوِضٍع َخَالٍء
َس ِعْنَدَنا َأْآَثُر ِمْن َخْمَسِة َأْرِغَفٍة َوَسَمَكَتْيِن، َلْي«:َفَقاُلوا. »ِلَيْأُآُلوا

َألنَُّهْم َآاُنوا َنْحَو ١٤. »ِإالَّ َأْن َنْذَهَب َوَنْبَتاَع َطَعاًما ِلهَذا الشَّْعِب ُآلِِّه
َأْتِكُئوُهْم ِفَرًقا َخْمِسيَن «:َفَقاَل ِلَتَالِميِذِه. َخْمَسِة آَالِف َرُجل

َفَأَخَذ اَألْرِغَفَة ١٦. َعُلوا هَكَذا، َوَأْتَكُأوا اْلَجِميَعَفَف١٥. »َخْمِسيَن
اْلَخْمَسَة َوالسََّمَكَتْيِن، َوَرَفَع َنَظَرُه َنْحَو السََّماِء َوَباَرَآُهنَّ، ُثمَّ َآسََّر 

َع ُثمَّ ُرِف. َفَأَآُلوا َوَشِبُعوا َجِميًعا١٧. َوَأْعَطى التََّالِميَذ ِلُيَقدُِّموا ِلْلَجْمِع
 .َما َفَضَل َعْنُهْم ِمَن اْلِكَسِر اْثَنَتا َعْشَرَة ُقفًَّة

َفَسَأَلُهْم . َوِفيَما ُهَو ُيَصلِّي َعَلى اْنِفَراٍد َآاَن التََّالِميُذ َمَعُه١٨
ُيوَحنَّا «:َفَأَجاُبوا َوَقالوا١٩» َمْن َتُقوُل اْلُجُموُع َأنِّي َأَنا؟«:ِقاِئًال

. »ِإنَّ َنِبيًّا ِمَن اْلُقَدَماِء َقاَم: َوآَخُروَن. ِإيِليَّا: َوآَخُروَن. اْلَمْعَمَداُن
َفَأَجاَب ُبْطُرُس » َوَأْنُتْم، َمْن َتُقوُلوَن َأنِّي َأَنا؟«:َفَقاَل َلُهْم٢٠

َفاْنَتَهَرُهْم َوَأْوَصى َأْن َال َيُقوُلوا ذِلَك ٢١. »!َمِسيُح اِهللا«:َوَقاَل
ْنَبِغي َأنَّ اْبَن اِإلْنَساِن َيَتَألَُّم َآِثيًرا، َوُيْرَفُض ِإنَُّه َي«:َقاِئًال٢٢َألَحٍد، 

ِمَن الشُُّيوِخ َوُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة، َوُيْقَتُل، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث 
ِإْن َأَراَد َأَحٌد َأْن َيْأِتَي َوَراِئي، َفْلُيْنِكْر «:َوَقاَل ِلْلَجِميِع٢٣ .»َيُقوُم
 .ُه َوَيْحِمْل َصِليَبُه ُآلَّ َيْوٍم، َوَيْتَبْعِنيَنْفَس
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২৪েয েকউ তার িনেজর জনয্ েবেচ থাকেত চায় েস তার সিতয্কােরর জীবন ঁ
হারােব; িকন্ েয আমার জনয্ তার পর্াণ হারায় েস তার সিতয্কােরর জীবন রক্া 
করেব। ২৫যিদ েকউ সমস্ দিনয়া লাভ কের তার িবিনমেয় তার সিতয্কােররু  জীবন 
হারায় তেব তার িক লাভ হল? ২৬যিদ েকউ আমােক িনেয় ও আমার কথা িনেয় 
লজ্া েবাধ কের, তেব ইব্ েন্আদম যখন িনেজর মিহমা এবং িপতা ও পিবতর্ 
েফেরশতােদর মিহমায় আসেবন তখন িতিনও েসই েলােকর সমব্েন্ লজ্া েবাধ 
করেবন। ২৭আিম েতামােদর সিতয্ই বলিছ, এখােন এমন কেয়কজন আেছ যােদর 
কােছ আল্াহ্ র রাজয্ েদখা না েদওয়া পযন্ তারা েকানমেতই মারা যােব নার্ ।” 
২৮এই সব কথা বলবার পর্ায় এক সপ্া পের ঈসা মনাজাত করবার জনয্ িপতরু , 
ইউেহান্া ও ইয়াকবেক িনেয় একটা পাহােড় েগেলনু । ২৯মনাজাত করবার সময় ু
ঈসার মেখর েচহারা বদেল েগল এবং তার কাপড়ু ঁ -েচাপড় উজ্ব্ল সাদা হেয় 
েগল, ৩০আর দ’ুজন েলাকেক তার সংেগ কথা বলেত েদখা েগলঁ । েসই দ’ুজন 
িছেলন নবী মসা এবং নবী ইিলয়াসূ । ৩১তারা মিহমার সংেগ েদখা িদেলনঁ । 
েজরুজােলেম েয মতয্র সামেন ঈসা উপিস্ত হেত যািচ্েলন তারা েসই িবষেয় ৃ ু ঁ
কথাবাতা বলিছেলনর্ । ৩২িপতর ও তার সংগীরা েসই সময় অেঘােরঁ  ঘমািচ্েলনু । 
তারা েজেগ উেঠ ঈসার মিহমা েদখেত েপেলন এবং তার সংেগ দাড়ােনা েসই ঁ ঁ ঁ
দ’ুজন েলাকেকও েদখেলন। ৩৩েসই দ’ুজন যখন ঈসার কাছ েথেক চেল 
যািচ্েলন তখন িপতর ঈসােক বলেলন, “হুজরু, ভালই হেয়েছ েয, আমরা 
এখােন আিছ। আমরা এখােন িতনটা কেড়ুঁ -ঘর ৈতরী কির- একটা আপনার, 
একটা মসার ও একটা ইিলয়ােসর জনয্ূ ।” িতিন েয িক বলিছেলন তা িনেজই 
বঝেলন নাু । ৩৪িপতর যখন কথা বলিছেলন তখন একটা েমঘ এেস তােদর েঢেক ঁ
েফলল। তারা েসই েমেঘর মেধয্ ঢাকা পড়েল পর সাহাবীরা ভয় েপেলনঁ । ৩৫েসই 
েমঘ েথেক এই কথা েশানা েগল, “ইিনই আমার পতর্ যােক আিম েবেছ িনেয়িছু ঁ ; 
েতামরা এর কথা েশানঁ ।” ৩৬যখন কথা েথেম েগল তখন েদখা েগল ঈসা একাই 
আেছন। সাহাবীরা যা েদেখিছেলন েসই িবষেয় েসই সময় কাউেক িকছ না বেল ু
তারা চপ কের রইেলনঁ ু । ৩৭পেরর িদন ঈসা ও েসই িতনজন সাহাবী পাহাড় েথেক 
েনেম আসেল পর অেনক েলাক ঈসার সংেগ েদখা করেত আসল। 

 َأْن ُيَخلَِّص َنْفَسُه ُيْهِلُكَها، َوَمْن ُيْهِلُك َنْفَسُه ِمْن َفِإنَّ َمْن َأَراَد٢٤
َألنَُّه َماَذا َيْنَتِفُع اِإلْنَساُن َلْو َربَح اْلَعاَلَم ُآلَُّه، ٢٥. َأْجِلي َفهَذا ُيَخلُِّصَها

َألنَّ َمِن اْسَتَحى ِبي َوِبَكَالِمي، َفِبهَذا ٢٦َوَأْهَلَك َنْفَسُه َأْو َخِسَرَها؟ 
َيْسَتِحي اْبُن اِإلْنَساِن َمَتى َجاَء ِبَمْجِدِه َوَمْجِد اآلِب َواْلَمَالِئَكِة 

ِإنَّ ِمَن اْلِقَياِم هُهَنا َقْوًما َال َيُذوُقوَن : َحقًّا َأُقوُل َلُكْم٢٧. اْلِقدِّيِسيَن
 .»اْلَمْوَت َحتَّى َيَرْوا َمَلُكوَت اِهللا

َماِنَيِة َأيَّاٍم، َأَخَذ ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا َوَبْعَد هَذا اْلَكَالِم ِبَنْحِو َث٢٨
َوِفيَما ُهَو ُيَصلِّي َصاَرْت ٢٩. َوَيْعُقوَب َوَصِعَد ِإَلى َجَبل ِلُيَصلَِّي

َوِإَذا َرُجَالِن َيَتَكلََّماِن ٣٠. َهْيَئُة َوْجِهِه ُمَتَغيَِّرًة، َوِلَباُسُه ُمْبَيضًّا َالِمًعا
َاللََّذاِن َظَهَرا ِبَمْجٍد، َوَتَكلََّما َعْن ٣١يِليَّا، َمَعُه، َوُهَما ُموَسى َوِإ

َوَأمَّا ُبْطُرُس ٣٢. ُخُروِجِه الَِّذي َآاَن َعِتيًدا َأْن ُيَكمَِّلُه ِفي ُأوُرَشِليَم
َفَلمَّا اْسَتْيَقُظوا َرَأْوا َمْجَدُه، . َواللََّذاِن َمَعُه َفَكاُنوا َقْد َتَثقَُّلوا ِبالنَّْوِم

َوِفيَما ُهَما ُيَفاِرَقاِنِه َقاَل ُبْطُرُس ٣٣. َلْيِن اْلَواِقَفْيِن َمَعُهَوالرَُّج
َلَك : َفْلَنْصَنْع َثَالَث َمَظالَّ. َياُمَعلُِّم، َجيٌِّد َأْن َنُكوَن هُهَنا«: ِلَيُسوَع

. ُلَوُهَو َال َيْعَلُم َما َيُقو. »َواِحَدًة، َوِلُموَسى َواِحَدًة، َوِإليِليَّا َواِحَدًة
َفَخاُفوا ِعْنَدَما َدَخُلوا . َوِفيَما ُهَو َيُقوُل ذِلَك َآاَنْت َسَحاَبٌة َفَظلََّلْتُهْم٣٤

هَذا ُهَو اْبِني «:َوَصاَر َصْوٌت ِمَن السََّحاَبِة َقاِئًال٣٥ .ِفي السََّحاَبِة
، َوَلمَّا َآاَن الصَّْوُت ُوِجَد َيُسوُع َوْحَدُه٣٦. »َلُه اْسَمُعوا. اْلَحِبيُب

َوَأمَّا ُهْم َفَسَكُتوا َوَلْم ُيْخِبُروا َأَحًدا ِفي ِتْلَك اَأليَّاِم ِبَشْيٍء ِممَّا 
 .َأْبَصُروُه

 .َوِفي اْلَيْوِم التَّاِلي ِإْذ َنَزُلوا ِمَن اْلَجَبِل، اْسَتْقَبَلُه َجْمٌع َآِثيٌر٣٧
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৩৮তখন িভেড়র মধয্ েথেক একজন েলাক িচৎকার কের ঈসােক বলল, “হুজরু, 
দয়া কের আমার েছেলটােক েদখনু। েস আমার একমাতর্ েছেল। ৩৯তােক একটা 
ভেত ধের এবং েস হঠাৎ িচৎকার কের ওেঠূ । েসই ভত যখন তােক মচেড় ধের ূ ু
তখন তার মখ েথেক েফনা েবর হয়ু ; তারপর েস তােক খব কষ্ িদেয় ক্তু -িবক্ত 
কের েছেড় েদয়। ৪০আিম আপনার সাহাবীেদর কােছ কাকিতু -িমনিত কেরিছলাম 
েযন তারা েসই ভতেক ছািড়েয় েদনঁ ূ , িকন্ তারা পারেলন নাঁ ।” ৪১তখন ঈসা 
বলেলন, “েবঈমান ও দষ্ েলােকরাু ! আর কতিদন আিম েতামােদর সংেগ থাকব 
ও েতামােদর সহয্ করব? েতামার েছেলেক এখােন আন।” ৪২েছেলটা যখন 
আসিছল তখন েসই ভত তােক আছাড় েমের মচেড় ধরলূ ু । এেত ঈসা েসই ভতেক ূ
ধমক িদেলন এবং েছেলিটেক সস্ কের তার িপতার কােছ িফিরেয় িদেলনু । 
৪৩আল্াহ্  েয কত মহান তা েদেখ সবাই আশ্য হলর্ । ঈসা যা করিছেলন েসই 
িবষেয় সবাই যখন আশ্য হেয় ভাবিছল তখন িতিন তার সাহাবীেদর বলেলনর্ ঁ , 
৪৪“আমার এই কথা মন িদেয় েশান, ইব্ েন্আদমেক েলাকেদর হােত ধিরেয় 
েদওয়া হেব।” ৪৫সাহাবীরা িকন্ েসই কথা বঝেলন নাু । আল্াহ্  তােদর কাছ েথেক ঁ
তা েগাপন েরেখিছেলন েযন তারা বঝেত না পােরনঁ ু । এই িনেয় েকান কথা ঈসােক 
িজজ্াসা করেতও সাহাবীেদর ভয় হল। ৪৬সাহাবীেদর মেধয্ েক সবেচেয় বড় েসই 
িবষেয় তােদর মেধয্ তক হিচ্লঁ র্ । ৪৭ঈসা তােদর মেনর িচন্াঁ  বঝেত েপের একটা ু
িশশুেক িনেয় িনেজর পােশ দাড় করােলনঁ । ৪৮তারপর িতিন তােদর বলেলনঁ , “েয 
েকউ আমার নােম এই িশশুেক গর্হণ কের েস আমােকই গর্হণ কের। েয আমােক 
গর্হণ কের, আমােক িযিন পািঠেয়েছন েস তােকই গর্হণ কেরঁ । েতামােদর সকেলর 
মেধয্ সবেচেয় েয েছাট, েস-ই বড়।” ৪৯ইউেহান্া বলেলন, “হুজরু, আপনার 
নােম আমরা একজনেক ভত ছাড়ােত েদেখিছূ । েস আমােদর দেলর েলাক নয় 
বেল আমরা তােক িনেষধ কেরিছ।” ৫০ঈসা তােক বলেলনঁ , “আর িনেষধ েকােরা 
না, কারণ েয েতামােদর িবপেক্ থােক না েস েতা েতামােদর পেক্ই আেছ।” 
৫১যখন ঈসার েবেহশেত যাবার সময় হেয় আসল তখন িতিন েজরুজােলেম 
যাবার জনয্ মন িস্র করেলন। ৫২িতিন আেগই েসখােন েলাকেদর পািঠেয় িদেলন। 
তারা ঈসার জনয্ সব িকছ বয্বস্া করেত সােমরীয়েদর একটা গর্ােম ঢকলু ু , 

. َيا ُمَعلُِّم، َأْطُلُب ِإَلْيَك«:َوِإَذا َرُجٌل ِمَن اْلَجْمِع َصَرَخ ِقاِئًال٣٨
َوَها ُروٌح َيْأُخُذُه َفَيْصُرُخ َبْغَتًة، ٣٩. ِحيٌد ِليُاْنُظْر ِإَلى اْبِني، َفِإنَُّه َو

َوَطَلْبُت ِمْن ٤٠. َفَيْصَرُعُه ُمْزِبًدا، َوِباْلَجْهِد ُيَفاِرُقُه ُمَرضًِّضا ِإيَّاُه
َأيَُّها «:َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل٤١. »َتَالِميِذَك َأْن ُيْخِرُجوُه َفَلْم َيْقِدُروا

ْؤِمِن َواْلُمْلَتِوي ِإَلى َمَتى َأُآوُن َمَعُكْم َوَأْحَتِمُلُكْم؟ َقدِِّم اْلِجيُل َغْيُر اْلُم
َوَبْيَنَما ُهَو آٍت َمزََّقُه الشَّْيَطاُن َوَصَرَعُه، ٤٢. »!اْبَنَك ِإَلى ُهَنا

. َفاْنَتَهَر َيُسوُع الرُّوَح النَِّجَس، َوَشَفى الصَِّبيَّ َوَسلََّمُه ِإَلى َأِبيِه
َوِإْذ َآاَن اْلَجِميُع َيَتَعجَُّبوَن ِمْن ُآلِّ . ْلَجِميُع ِمْن َعَظَمِة اِهللاَفُبِهَت ا٤٣

َضُعوا َأْنُتْم هَذا اْلَكَالَم ِفي «٤٤: َما َفَعَل َيُسوُع، َقاَل ِلَتَالِميِذِه
َوَأمَّا ُهْم ٤٥. »ِإنَّ اْبَن اِإلْنَساِن َسْوَف ُيَسلَُّم ِإَلى َأْيِدي النَّاِس: آَذاِنُكْم

َفَلْم َيْفَهُموا هَذا اْلَقْوَل، َوَآاَن ُمْخفًى َعْنُهْم ِلَكْي َال َيْفَهُموُه، َوَخاُفوا 
 .َأْن َيْسَأُلوُه َعْن هَذا اْلَقْوِل

َفَعِلَم َيُسوُع ٤٧َوَداَخَلُهْم ِفْكٌر َمْن َعَسى َأْن َيُكوَن َأْعَظَم ِفيِهْم؟ ٤٦
َمْن َقِبَل هَذا «:َوَقاَل َلُهْم٤٨ اَمُه ِعْنَدُه،ِفْكَر َقْلِبِهْم، َوَأَخَذ َوَلًدا َوَأَق

اْلَوَلَد ِباْسِمي َيْقَبُلِني، َوَمْن َقِبَلِني َيْقَبُل الَِّذي َأْرَسَلِني، َألنَّ اَألْصَغَر 
 »ِفيُكْم َجِميًعا ُهَو َيُكوُن َعِظيًما

ِرُج الشََّياِطيَن َيا ُمَعلُِّم، َرَأْيَنا َواِحًدا ُيْخ«:َفأَجاَب ُيوَحنَّا َوَقاَل٤٩
َال «:َفَقاَل َلُه َيُسوُع٥٠. »ِباْسِمَك َفَمَنْعَناُه، َألنَُّه َلْيَس َيْتَبُع َمَعَنا
 .»َتْمَنُعوُه، َألنَّ َمْن َلْيَس َعَلْيَنا َفُهَو َمَعَنا

َم، َوِحيَن َتمَِّت اَأليَّاُم الْرِتَفاِعِه َثبََّت َوْجَهُه ِلَيْنَطِلَق ِإَلى ُأوُرَشِلي٥١
َوَأْرَسَل َأَماَم َوْجِهِه ُرُسًال، َفَذَهُبوا َوَدَخُلوا َقْرَيًة ِللسَّاِمِريِّيَن ٥٢

 . َحتَّى ُيِعدُّوا َلُه
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৫৩িকন্ ঈসা েজরুজােলেম যােচ্ন বেল েসই গর্ােমর েলােকরা তােক গর্হণ করল ঁ
না। ৫৪তা েদেখ তার সাহাবী ইয়াকব ও ইউেহান্া বলেলনঁ ু , “হুজরু, আপিন িক 
চান েয, নবী ইিলয়ােসর মত আমরা এেদর ধব্ংস করবার জনয্ েবেহশত েথেক 
আগুন েনেম আসেত বলব?” ৫৫ঈসা তােদর িদেক িফের তােদর ধমক িদেলনঁ ঁ । 
৫৬তারপর তারা অনয্ গর্ােম েগেলনঁ । ৫৭তারা পেথ যােচ্ন এমন সময় একজন ঁ
েলাক ঈসােক বলল, “আপিন েযখােন যােবন আিমও আপনার সংেগ েসখােন 
যাব।” ৫৮ঈসা তােক বলেলন, “িশয়ােলর গত আেছ এবং পাখীর বাসা আেছর্ , 
িকন্ ইব্ েন্আদেমর মাথা রাখবার জায়গা েকাথাও েনই।” ৫৯পের িতিন অনয্ আর 
একজনেক বলেলন, “আমার সংেগ চল।” িকন্ েসই েলাক বলল, “হুজরু, আেগ 
আমার বাবােক দাফন কের আসেত িদন।” ৬০ঈসা তােক বলেলন, “মেতরাই ৃ
তােদর মতেদৃ র দাফন করুক, িকন্ তিম এেস আল্াহ্ু  র রােজয্র িবষেয় তবিলগ 
কর।” ৬১আর একজন বলল, “হুজরু, আিম আপনার সংেগ যাব, িকন্ আেগ 
আমার বাড়ী েথেক আমােক িবদায় িনেয় আসেত িদন।” ৬২ঈসা তােক বলেলন, 
লাংগেল হাত িদেয় েয িপছন িদেক তািকেয় থােক েস আল্াহ্ র রােজয্র উপযক্ ু
নয়।” 

১০ অধয্ায় 
১এর পের হযরত ঈসা আরও সত্রজন সাহাবীেক তবিলেগ পাঠাবার জনয্ েবেছ 
িনেলন। িতিন িনেজ েয েয গর্ােম ও েয েয জায়গায় যােবন বেল িঠক কেরিছেলন 
েসই সব জায়গায় যাবার আেগ সাহাবীেদর দ’ুজন দ’ুজন কের পািঠেয় িদেলন। 
২িতিন সাহাবীেদর বলেলন, “সিতয্ই ফসল অেনক, িকন্ কাজ করবার েলাক কম। 
এইজনয্ ফসেলর মািলেকর কােছ অনেরাধ কর েযন িতিন তার ফসল কাটবার ু ঁ
জনয্ েলাক পািঠেয় েদন। ৩েতামরা যাও; েনকেড় বােঘর মেধয্ েভড়ার মতই আিম 
েতামােদর পাঠািচ্। ৪টাকার থিল, ঝিল বা জতা সংেগ িনেয়া না এবং রাস্ায় ু ু
কাউেক সালাম জানােয়া না। ৫েতামরা েয বাড়ীেত যােব পর্থেম বলেব, ‘এই 
বাড়ীেত শািন্ েহাক।’  
 

َفَلمَّا َرَأى ٥٤ .َفَلْم َيْقَبُلوُه َألنَّ َوْجَهُه َآاَن ُمتَِّجًها َنْحَو ُأوُرَشِليَم٥٣
َياَربُّ، َأُتِريُد َأْن َنُقوَل َأْن َتْنِزَل «:ذِلَك ِتْلِميَذاُه َيْعُقوُب َوُيوَحنَّا، َقاَال

َفاْلَتَفَت ٥٥» ُهْم، َآَما َفَعَل ِإيِليَّا َأْيًضا؟َناٌر ِمَن السََّماِء َفُتْفِنَي
َألنَّ اْبَن ٥٦! َلْسُتَما َتْعَلَماِن ِمْن َأيِّ ُروٍح َأْنُتَما«:َواْنَتَهَرُهَما َوَقاَل

َفَمَضْوا ِإَلى . »اِإلْنَساِن َلْم َيْأِت ِلُيْهِلَك َأْنُفَس النَّاِس، َبْل ِلُيَخلَِّص
 .َقْرَيٍة ُأْخَرى

َيا َسيُِّد، َأْتَبُعَك «: يَما ُهْم َساِئُروَن ِفي الطَِّريِق َقاَل َلُه َواِحٌدَوِف٥٧
ِللثََّعاِلِب َأْوِجَرٌة، َوِلُطُيوِر «:َفَقاَل َلُه َيُسوُع٥٨. »َأْيَنَما َتْمِضي

. »السََّماِء َأْوَآاٌر، َوَأمَّا اْبُن اِإلْنَساِن َفَلْيَس َلُه َأْيَن ُيْسِنُد َرْأَسُه
َيا َسيُِّد، اْئَذْن ِلي َأْن َأْمِضَي َأوًَّال «:َفَقاَل. »اْتَبْعِني«:َوَقاَل آلَخَر٥٩

َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهْم، َوَأمَّا «:َفَقاَل َلُه َيُسوُع٦٠. »َوَأْدِفَن َأِبي
ُعَك َيا َأْتَب«: َوَقاَل آَخُر َأْيًضا٦١. »َأْنَت َفاْذَهْب َوَناِد ِبَمَلُكوِت اِهللا

َفَقاَل َلُه ٦٢. »َسيُِّد، َولِكِن اْئَذْن ِلي َأوًَّال َأْن ُأَودَِّع الَِّذيَن ِفي َبْيِتي
َلْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَلى اْلِمْحَراِث َوَيْنُظُر ِإَلى اْلَوَراِء «:َيُسوُع

 .»َيْصُلُح ِلَمَلُكوِت اِهللا

 األصَحاُح اْلَعاِشُر

َن الرَّبُّ َسْبِعيَن آَخِريَن َأْيًضا، َوَأْرَسَلُهُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن َوَبْعَد ذِلَك َعي١َّ
. َأَماَم َوْجِهِه ِإَلى ُآلِّ َمِديَنٍة َوَمْوِضٍع َحْيُث َآاَن ُهَو ُمْزِمًعا َأْن َيْأِتَي

ِمْن َفاْطُلُبوا . ِإنَّ اْلَحَصاَد َآِثيٌر، َولِكنَّ اْلَفَعَلَة َقِليُلوَن«:َفَقاَل َلُهْم٢
َها َأَنا ُأْرِسُلُكْم ! ِاْذَهُبوا٣. َربِّ اْلَحَصاِد َأْن ُيْرِسَل َفَعَلًة ِإَلى َحَصاِدِه

َال َتْحِمُلوا ِآيًسا َوَال ِمْزَوًدا َوَال َأْحِذَيًة، ٤. ِمْثَل ُحْمَالٍن َبْيَن ِذَئاٍب
ُتُموُه َفُقوُلوا َوَأيُّ َبْيٍت َدَخْل٥. َوَال ُتَسلُِّموا َعَلى َأَحٍد ِفي الطَِّريِق

 .َسَالٌم ِلهَذا اْلَبْيِت: َأوًَّال
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৬শািন্ ভালবােস এমন েকউ যিদ েসখােন থােক তেব েতামােদর শািন্ তার উপের 
থাকেব, িকন্ যিদ েসই রকম েকউ না থােক তেব েতামােদর শািন্ েতামােদর 
কােছই িফের আসেব। ৭েসই বাড়ীেতই েথেকা এবং তারা যা েদয় তা-ই েখেয়া, 
কারণ েয কাজ কের েস েবতন পাবার েযাগয্। এক বাড়ী েছেড় অনয্ বাড়ীেত েযেয়া 
না। ৮“যিদ েকান গর্ােম যাও এবং েসখানকার েলােকরা েতামােদর গর্হণ কের তেব 
েতামােদর যা েখেত েদওয়া হয় তা-ই েখেয়া। ৯েসই গর্ােমর অসস্েদর সস্ েকােরা ু ু
এবং তােদর েবােলা, ‘আল্াহ্ র রাজয্ েতামােদর কােছ এেসেছ।’ ১০িকন্ যিদ 
েকান গর্ােম যাও এবং েসখানকার েলােকরা েতামােদর গর্হণ না কের তেব েসই 
গর্ােমর রাস্ায় রাস্ায় িগেয় এই কথা েবােলা, ১১‘েতামােদর গর্ােমর েয ধলা ু
আমােদর পােয় েলেগেছ তাও আমরা েতামােদর িবরুেদ্ েঝেড় েফললাম। তবও ু
েতামরা েজেন েরেখা, আল্াহ্ র রাজয্ কােছ এেস েগেছ।’ ১২আিম েতামােদর 
বলিছ, েরাজ হাশের েসই গর্ােমর েচেয় বরং সাদম শহেরর েলাকেদর অবস্া ু
অেনকখািন সহয্ করবার মত হেব। ১৩“ঘণয্ েকারাসীনৃ ! ঘণয্ ৈবৎৈসদাৃ ! েয সব 
অেলৗিকক কাজ েতামােদর মেধয্ করা হেয়েছ তা যিদ টায়ার ও িসডন শহের করা 
হত, তেব তারা অেনক িদন আেগই চট পের ছাইেয়র মেধয্ বেস তওবা করত। 
১৪সিতয্ই, েরাজ হাশের টায়ার ও িসডেনর অবস্া বরং েতামােদর েচেয় 
অেনকখািন সহয্ করবার মত হেব। ১৫আর তিমু , কফরনাহমূ , তিম নািক েবেহশত ু
পযন্ উচেত উঠেবর্ ঁ ু ? কখনও না, েতামােক নীেচ কবের েফেল েদওয়া হেব।” 
১৬ঈসা আবার তার সাহাবীেদর বলেলনঁ , “যারা েতামােদর কথা েশােন তারা 
আমারই কথা েশােন। যারা েতামােদর অগর্াহয্ কের তারা আমােকই অগর্াহয্ কের। 
যারা আমােক অগর্াহয্ কের, আমােক িযিন পািঠেয়েছন তারা তােকই অগর্াহয্ ঁ
কের।” ১৭েসই সত্রজন সাহাবী আনেন্র সংেগ িফের এেস বলেলন, “হুজরু, 
আপনার নাম কের বলেল ভেতরা পযন্ আমােদর কথা েশােনূ র্ ।” ১৮ঈসা তােদর ঁ
বলেলন, “আিম শয়তানেক েবেহশত েথেক িবদয্ৎ চম্ু  কাবার মত কের পেড় েযেত 
েদেখিছ। ১৯েদখ, আিম েতামােদর সাপ ও িবছার উপর িদেয় েহেট যাবার ক্মতা ঁ
িদেয়িছ এবং েতামােদর শতর্ শয়তােনর সমস্ শিক্র উপেরও ক্মতা িদেয়িছ। 
েকান িকছই েতামােদর ক্িত করেব নাু । 

. اَن ُهَناَك اْبُن السََّالِم َيُحلُّ َسَالُمُكْم َعَلْيِه، َوإِّالَّ َفَيْرجُع ِإَلْيُكْمَفِإْن َآ٦
َوَأِقيُموا ِفي ذِلَك اْلَبْيِت آِآِليَن َوَشاِرِبيَن ِممَّا ِعْنَدُهْم، َألنَّ اْلَفاِعَل ٧

َة َمِديَنٍة َوَأي٨َّ. َال َتْنَتِقُلوا ِمْن َبْيٍت ِإَلى َبْيٍت. ُأْجَرَتُه÷ ُمْسَتِحق
َواْشُفوا اْلَمْرَضى الَِّذيَن ٩َدَخْلُتُموَها َوَقِبُلوُآْم، َفُكُلوا ِممَّا ُيَقدَُّم َلُكْم، 

َوَأيَُّة َمِديَنٍة ١٠. َقِد اْقَتَرَب ِمْنُكْم َمَلُكوُت اِهللا: ِفيَها، َوُقوُلوا َلُهْم
َحتَّى ١١: َواِرِعَها َوُقوُلواَدَخْلُتُموَها َوَلْم َيْقَبُلوُآْم، َفاْخُرُجوا ِإَلى َش

َولِكِن اْعَلُموا هَذا . اْلُغَباَر الَِّذي َلِصَق ِبَنا ِمْن َمِديَنِتُكْم َنْنُفُضُه َلُكْم
ِإنَُّه َيُكوُن ِلَسُدوَم : َوَأُقوُل َلُكْم١٢. إنَُّه َقِد اْقَتَرَب ِمْنُكْم َمَلُكوُت اِهللا

 .ْحِتَماًال ِممَّا ِلِتْلَك اْلَمِديَنِة ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َحاَلٌة َأْآَثُر ا

 
َألنَُّه َلْو ! َوْيٌل َلِك َيا َبْيَت َصْيَدا! َوْيٌل َلِك َيا ُآوَرِزيُن«١٣

ُصِنَعْت ِفي ُصوَر َوَصْيَداَء اْلُقوَّاُت اْلَمْصُنوَعُة ِفيُكَما، َلَتاَبَتا َقِديًما 
ِكنَّ ُصوَر َوَصْيَداَء َيُكوُن َول١٤. َجاِلَسَتْيِن ِفي اْلُمُسوِح َوالرََّماِد

َوَأْنِت َيا َآْفَرَناُحوَم ١٥. ِلُهَما ِفي الدِّيِن َحاَلٌة َأْآَثُر اْحِتَماًال ِممَّا َلُكَما
َالَِّذي َيْسَمُع ِمْنُكْم ١٦. َسُتْهَبِطيَن ِإَلى اْلَهاِوَيِة! اْلُمْرَتِفَعُة ِإَلى السََّماِء

ِذُلُكْم ُيْرِذُلِني، َوالَِّذي ُيْرِذُلِني ُيْرِذُل الَِّذي َيْسَمُع ِمنِّي، َوالَِّذي ُيْر
 .»َأْرَسَلِني

َياَربُّ، َحتَّى الشََّياِطيُن َتْخَضُع «:َفَرَجَع السَّْبُعوَن ِبَفَرٍح َقاِئِليَن١٧
َرَأْيُت الشَّْيَطاَن َساِقًطا ِمْثَل اْلَبْرِق ِمَن «: َفَقاَل َلُهْم١٨. »!َلَنا ِباْسِمَك

َها َأَنا ُأْعِطيُكْم ُسْلَطاًنا ِلَتُدوُسوا اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرَب َوُآلَّ ١٩. َماِءالسَّ
 . ُقوَِّة اْلَعُدوِّ، َوَال َيُضرُُّآْم َشْيٌء
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২০িকন্ ভেতরা েতামােদর কথা েশােন বেল আনিন্ত হেয়া না বরং েবেহশেত ূ
েতামােদর নাম েলখা হেয়েছ বেল আনিন্ত হেয়া।” ২১তখন ঈসা পাক-রূেহর 
েদওয়া আনেন্ আনিন্ত হেয় বলেলন, “েহ িপতা, তিম েবেহশত ও দিনয়ার ু ু
মািলক। আিম েতামার পর্শংসা কির, কারণ তিম এই সব িবষয় জ্ানী ও ু
বিদ্মানেদর কাছ েথেক লিকেয় েরেখছ িকন্ িশশুর মত েলাকেদর কােছ পর্কাশ ু ু
কেরছ। জব্ী িপতা, েতামার ইচ্ামতই এটা হেয়েছ। ২২“আমার িপতা আমার হােত 
সব িকছই িদেয়েছনু । িপতা ছাড়া আর েকউ জােন না পতর্ েকু , আবার পতর্ ছাড়া ু
আর েকউ জােন না িপতা েক। এছাড়া পতর্ যার কােছ িপতােক পর্কাশ করেত ইচ্া ু
কেরন েকবল েস-ই জােন। ২৩পের িতিন সাহাবীেদর িদেক িফের তােদর েগাপেন ঁ
বলেলন, “েতামরা যা যা েদখছ, তা যারা েদখেত পায় তারা ধনয্। ২৪আিম 
েতামােদর বলিছ, েতামরা যা যা েদখছ, অেনক নবী ও বাদশাহ্  তা েদখেত েচেয়ও 
েদখেত পান িন; আর েতামরা যা যা শুনছ, তা শুনেত েচেয়ও শুনেত পান িন।” 
২৫একবার একজন আেলম ঈসার কােছ আসেলন। ঈসােক পরীক্া করবার জনয্ 
েসই আেলম বলেলন, “হুজরু, িক করেল আিম অনন্ জীবন লাভ করেত 
পারব?” ২৬ঈসা তােক বলেলনঁ , “েতৗরাত শরীেফ িক েলখা আেছ? েসখােন িক 
পেড়েছন?” ২৭েসই আেলম ঈসােক জবাব িদেলন, “েতামরা পর্েতয্েক েতামােদর 
সমস্ িদল, সমস্ পর্াণ, সমস্ শিক্ ও সমস্ মন িদেয় েতামােদর মাবদ আল্াহ্ু  েক 
মহবব্ত করেব; আর েতামার পর্িতেবশীেক িনেজর মত মহবব্ত করেব।” ২৮ঈসা 
তােক বলেলনঁ , “আপিন িঠক জবাব িদেয়েছন। যিদ আপিন তা করেত থােকন 
তেব জীবন পােবন।” ২৯েসই আেলম িনেজর সম্ান রক্া করবার জনয্ ঈসােক 
বলেলন, “আমার পর্িতেবশী েক?” ৩০ঈসা জবাব িদেলন, “একজন েলাক 
েজরুজােলম েথেক েজিরেকা শহের যাবার সময় ডাকাতেদর হােত পড়ল। তারা 
েলাকিটর কাপড় খেল েফলল এবং তােক েমের আধমরা কের েরেখ েগলু । ৩১পের 
একজন ইমাম েসই পথ িদেয় যািচ্েলন। িতিন েসই েলাকিটেক েদেখ পাশ কািটেয় 
চেল েগেলন। ৩২িঠক েসইভােব একজন েলবীয় েসই জায়গায় আসল এবং তােক 
েদখেত েপেয় পাশ কািটেয় চেল েগল।  

َأنَّ اَألْرَواَح َتْخَضُع َلُكْم، َبِل اْفَرُحوا : اَولِكْن َال َتْفَرُحوا ِبهَذ٢٠
َوِفي ِتْلَك السَّاَعِة ٢١ .»ِباْلَحِريِّ َأنَّ َأْسَماَءُآْم ُآِتَبْت ِفي السََّماَواِت

َأْحَمُدَك َأيَُّها اآلُب، َربُّ السََّماِء «:َتَهلََّل َيُسوُع ِبالرُّوِح َوَقاَل
ِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلُفَهَماِء َوَأْعَلْنَتَها َواَألْرِض، َألنََّك َأْخَفْيَت ه

. »َنَعْم َأيَُّها اآلُب، َألْن هَكَذا َصاَرِت اْلَمَسرَُّة َأَماَمَك. ِلَألْطَفاِل
. ُآلُّ َشْيٍء َقْد ُدِفَع ِإَليَّ ِمْن َأِبي«:َواْلَتَفَت ِإَلى َتَالِميِذِه َوَقاَل٢٢

َو االْبُن ِإالَّ اآلُب، َوَال َمْن ُهَو اآلُب ِإالَّ َوَلْيَس َأَحٌد َيْعِرُف َمْن ُه
َواْلَتَفَت ِإَلى َتَالِميِذِه َعَلى ٢٣. »االْبُن، َوَمْن َأَراَد االْبُن َأْن ُيْعِلَن َلُه

 !ُطوَبى ِلْلُعُيوِن الَِّتي َتْنُظُر َما َتْنُظُروَنُه«: اْنِفَراٍد َوَقاَل
ْنِبَياَء َآِثيِريَن َوُمُلوًآا َأَراُدوا َأْن َيْنُظُروا ِإنَّ َأ: َألنِّي َأُقوُل َلُكْم٢٤

َما َأْنُتْم َتْنُظُروَن َوَلْم َيْنُظُروا، َوَأْن َيْسَمُعوا َما َأْنُتْم َتْسَمُعوَن َوَلْم 
 .»َيْسَمُعوا

َيا ُمَعلُِّم، َماَذا َأْعَمُل َألِرَث «:َوِإَذا َناُموِسيٌّ َقاَم ُيَجرُِّبُه َقاِئًال٢٥
َآْيَف . َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي النَّاُموِس«:َفَقاَل َلُه٢٦» َحَياَة اَألَبِديََّة؟اْل

ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُآلِّ َقْلِبَك، َوِمْن ُآلِّ «:َفَأَجاَب َوَقاَل٢٧» َتْقَرُأ؟
. »ِسَكَنْفِسَك، َوِمْن ُآلِّ ُقْدَرِتَك، َوِمْن ُآلِّ ِفْكِرَك، َوَقِريَبَك ِمْثَل َنْف

َوَأمَّا ُهَو َفِإْذ ٢٩. »ِاْفَعْل هَذا َفَتْحَيا. ِبالصََّواِب َأَجْبَت«:َفَقاَل َلُه٢٨
َفَأَجاَب ٣٠» َوَمْن ُهَو َقِريِبي؟«: َأَراَد َأْن ُيَبرَِّر َنْفَسُه، َقَاَل ِلَيُسوَع

ا، َفَوَقَع ِإْنَساٌن َآاَن َناِزًال ِمْن ُأوُرَشِليَم ِإَلى َأِريَح«: َيُسوُع َوَقاَل
َبْيَن ُلُصوٍص، َفَعرَّْوُه َوَجرَُّحوُه، َوَمَضْوا َوَتَرُآوُه َبْيَن َحيٍّ 

َفَعَرَض َأنَّ َآاِهًنا َنَزَل ِفي ِتْلَك الطَِّريِق، َفَرآُه َوَجاَز ٣١. َوَمْيٍت
 َوَآذِلَك َالِويٌّ َأْيًضا، ِإْذ َصاَر ِعْنَد اْلَمَكاِن َجاَء َوَنَظَر٣٢. ُمَقاِبَلُه

 .َوَجاَز ُمَقاِبَلُه
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 ৩৩তারপর সােমিরয়া পর্েদেশর একজন েলাকও েসই পথ িদেয় েযেত েযেত ঐ 
েলাকিটর কাছাকািছ আসল। তােক েদেখ তার মমতা হল।  ৩৪েলাকিটর কােছ 
িগেয় েস তার আঘােতর উপর েতল আর আংগুর-রস েঢেল িদেয় েবেধ িদলঁ । 
তারপর তার িনেজর গাধার উপর তােক বিসেয় একটা েহােটেল িনেয় িগেয় তার 
েসবা-যত্ করল। ৩৫পেরর িদন েসই সােমরীয় দ’ুটা দীনার েবর কের েহােটেলর 
মািলকেক িদেয় বলল, ‘এই েলাকিটেক যত্ করেবন। যিদ এর েচেয় েবশী খরচ হয় 
তেব আিম িফের এেস তা েশাধ করব।’ ” ৩৬েশেষ ঈসা বলেলন, “এখন আপনার 
িক মেন হয়? এই িতনজেনর মেধয্ েক েসই ডাকাতেদর হােত পড়া েলাকিটর 
পর্িতেবশী?” ৩৭েসই আেলম বলেলন, “েয তােক মমতা করল েসই েলাক।” 
তখন ঈসা তােক বলেলনঁ , “তা হেল আপিনও িগেয় েসই রকম করুন।” ৩৮এর 
পের ঈসা ও তার সাহাবীরা পথ চলেত চলেত েকান একটা গর্ােম ঢকেলনঁ ু । 
েসখােন মাথা নােম একজন স্তরীেলাক খশী হেয় তার ঘের ঈসােক গর্হণ করেলর্ ু ঁ ন। 
৩৯মিরয়ম নােম মাথার একিট েবান িছেলনর্ । িতিন ঈসার পােয়র কােছ বেস তার ঁ
কথা শুনিছেলন। ৪০মাথা িকন্ খাওয়ার্ -দাওয়ার বয্বস্া করেত বয্স্ িছেলন। তাই 
িতিন এেস বলেলন, “হুজরু, আপিন িক েদেখন না, আমার েবান সমস্ কাজ 
একা আমার উপর েফেল িদেয়েছ? আপিন ওেক বলন েযন ও আমােকু  সাহাযয্ 
কের।” ৪১তখন ঈসা মাথােক বলেলনর্ , “মাথার্ , মাথার্ , তিম অেনক িবষেয় িচিনু -ত 
ও বয্স্, ৪২িকন্ একটাই মাতর্ দরকারী িবষয় আেছ। মিরয়ম েসই ভাল িবষয়টাই 
েবেছ িনেয়েছ। ওটা তার কাছ েথেক িনেয় েনওয়া হেব না।” 

১১ অধয্ায় 
১এক সমেয় ঈসা েকান একটা জায়গায় মনাজাত করিছেলনু । মনাজাত েশষ হেল ু
পর তার একজন সাহাবী তােক বলেলনঁ ঁ , “হুজরু, ইয়ািহয়া েযমন তার সাহাবীেদর ঁ
মনাজাত করেত িশিখেয়িছেলন েতমিন আমােদরও আপিন মনাজাত করেত ু ু
িশখান।” ২ঈসা তােদর বলেলনঁ , “যখন েতামরা মনাজাত কর তখন েবােলাু , ‘েহ 
আমােদর েবেহশতী িপতা, েতামার নাম পিবতর্ বেল মানয্ েহাক। েতামার রাজয্ 
আসকু । ৩পর্েতয্ক িদেনর খাবার তিম আমােদর পর্েতয্ক িদন দাওু । 

َفَتَقدََّم َوَضَمَد ٣٤َولِكنَّ َساِمِريًّا ُمَساِفًرا َجاَء ِإَلْيِه، َوَلمَّا َرآُه َتَحنََّن، ٣٣
َأَتى ِجَراَحاِتِه، َوَصبَّ َعَلْيَها َزْيًتا َوَخْمًرا، َوَأْرَآَبُه َعَلى َدابَِّتِه، َو

َوِفي اْلَغِد َلمَّا َمَضى َأْخَرَج ِديَناَرْيِن ٣٥. ِبِه ِإَلى ُفْنُدق َواْعَتَنى ِبِه
اْعَتِن ِبِه، َوَمْهَما َأْنَفْقَت : َوَأْعَطاُهَما ِلَصاِحِب اْلُفْنُدِق، َوَقاَل َلُه

َصاَر َقِريًبا َفَأيَّ هُؤَالِء الثََّالَثِة َتَرى ٣٦. َأْآَثَر َفِعْنَد ُرُجوِعي ُأوِفيَك
 »ِللَِّذي َوَقَع َبْيَن اللُُّصوِص؟

اْذَهْب «: َفَقاَل َلُه َيُسوُع. »الَِّذي َصَنَع َمَعُه الرَّْحَمَة«: َفَقاَل٣٧
 .»َأْنَت َأْيًضا َواْصَنْع هَكَذا

َوِفيَما ُهْم َساِئُروَن َدَخَل َقْرَيًة، َفَقِبَلْتُه اْمَرَأٌة اْسُمَها َمْرَثا ِفي ٣٨
َوَآاَنْت ِلهِذِه ُأْخٌت ُتْدَعى َمْرَيَم، الَِّتي َجَلَسْت ِعْنَد َقَدَمْي ٣٩. ِتَهاَبْي

َوَأمَّا َمْرَثا َفَكاَنْت ُمْرَتِبَكًة ِفي ِخْدَمٍة ٤٠. َيُسوَع َوَآاَنْت َتْسَمُع َآَالَمُه
 َتَرَآْتِني َياَربُّ، َأَما ُتَباِلي ِبَأنَّ ُأْخِتي َقْد«: َفَوَقَفْت َوَقاَلْت. َآِثيَرٍة

َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل ٤١» !َأْخُدُم َوْحِدي؟ َفُقْل َلَها َأْن ُتِعيَنِني
َمْرَثا، َمْرَثا، َأْنِت َتْهَتمِّيَن َوَتْضَطِرِبيَن َألْجِل ُأُموٍر َآِثيَرٍة، «:َلها
َح الَِّذي َفاْخَتاَرْت َمْرَيُم النَِّصيَب الصَّاِل. َولِكنَّ اْلَحاَجَة ِإَلى َواِحٍد٤٢

 .»َلْن ُيْنَزَع ِمْنَها
  

 األصَحاُح اْلَحاِدي َعَشَر
 

: َوِإْذ َآاَن ُيَصلِّي ِفي َمْوِضٍع، َلمَّا َفَرَغ، َقاَل َواِحٌد ِمْن َتَالِميِذِه١
َفَقاَل ٢. »َياَربُّ، َعلِّْمَنا َأْن ُنَصلَِّي َآَما َعلََّم ُيوَحنَّا َأْيًضا َتَالِميَذُه«
َأَباَنا الَِّذي ِفي السََّماَواِت، ِلَيَتَقدَِّس :  َصلَّْيُتْم َفُقوُلواَمَتى«:َلُهْم

اْسُمَك، ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك، ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َآَما ِفي السََّماِء َآذِلَك َعَلى 
 ُخْبَزَنا َآَفاَفَنا َأْعِطَنا ُآلَّ َيْوٍم،٣. اَألْرِض
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 ৪আমােদর গুনাহ্  মাফ কর, কারণ যারা আমােদর িবরুেদ্ গুনাহ্  কের আমরা 
তােদর মাফ কির। আমােদর তিম পরীক্ায় পড়েত িদেয়া নাু ।’ ” ৫তারপর ঈসা তার ঁ
সাহাবীেদর বলেলন, “মেন কর, মাঝ রােত েতামােদর মেধয্ একজন তার বন্র ু
বাড়ীেত িগেয় বলল, ‘বন্, আমােক িতনটা রুিট ধার দাও। ৬আমার এক বন্ পেথ ু
েযেত েযেত আমার কােছ এেসেছ। তােক েখেত েদবার মত আমার িকছই েনইু ।’ 
৭তখন ঘেরর িভতর েথেক তার বন্ জবাব িদলু , ‘আমােক কষ্ িদেয়া না। দরজা 
এখন বন্ আর আমার েছেলেমেয়রা িবছানায় আমার কােছ শুেয় আেছ। আিম 
উেঠ েতামােক িকছই িদেত পারব নাু ।’ ৮আিম েতামােদর বলিছ, েস যিদ বন্ ু
িহসােব উেঠ তােক িকছ নাু -ও েদয়, তব েলাকিট বারবার অনেরাধ করেছ বেল েস ু ু
উঠেব এবং তার যা দরকার তা তােক েদেব। ৯“এইজনয্ আিম েতামােদর বলিছ, 
চাও, েতামােদর েদওয়া হেব; তালাশ কর, পােব; দরজায় আঘাত কর, েতামােদর 
জনয্ েখালা হেব। ১০যারা চায় তারা পর্েতয্েক পায়; েয তালাশ কের েস পায়; আর 
েয দরজায় আঘাত কের তার জনয্ দরজা েখালা হয়। ১১েতামােদর মেধয্ এমন 
িপতা েক আেছ, েয তার েছেল রুিট চাইেল তােক পাথর েদেব, িকংবা মাছ চাইেল 
সাপ েদেব, ১২িকংবা িডম চাইেল িবছা েদেব? ১৩তাহেল েতামরা খারাপ হেয়ও 
যিদ েতামােদর েছেলেমেয়েদর ভাল ভাল িজিনস িদেত জান, তেব যারা েবেহশতী 
িপতার কােছ চায়, িতিন েয তােদর পাক-রূহ্ েক েদেবন এটা কত না িনশ্য়!” 

১৪অনয্ এক সমেয় ঈসা একটা েবাবা ভত দর করিছেলনূ ূ । ভত দর হেয় েগেল পর ূ ূ
েবাবা েলাকটা কথা বলেত লাগল। এেত েলােকরা আশ্য হলর্ , ১৫িকন্ কেয়কজন 
বলল, “ভতেদর বাদশাহ্ূ   েবল্ সবেলর সাহােযয্ েস ভত ছাড়ায়ূ ূ ।” ১৬অনয্ 
েলােকরা ঈসােক পরীক্া করবার জনয্ েবেহশত েথেক একটা িচহ্ েদখােত বলল। 
১৭তােদর মেনর কথা ব◌ঝেত েপের ঈসা বলেলনু ু , “েয রাজয্ িনেজর মেধয্ ভাগ 
হেয় যায় েসই রাজয্ ধব্ংস হয়, আর তােত েসই রােজয্র পিরবারগুেলাও ভাগ 
হেয় যায়। ১৮শয়তানও যিদ িনেজর িবরুেদ্ দাড়ায় তেব েকমন কের তার রাজয্ ঁ
িটকেব? আপনারা বলেছন আিম েবল্ সবেলর সাহােযয্ ভত ছাড়াইূ ূ । ১৯খব ভালু , 
আিম যিদ েবল্ সবেলর সাহােযয্ই তােদর ছাড়াই তেব আপনােদর েলােকরা কার ূ
সাহােযয্ ভত ছাড়ায়ূ ?  

َواْغِفْر َلَنا َخَطاَياَنا َألنََّنا َنْحُن َأْيًضا َنْغِفُر ِلُكلِّ َمْن ُيْذِنُب ِإَلْيَنا، ٤
 .»ِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة لِكْن َنجَِّنا ِمَن الشِّرِّيِرَوَال ُتْد

َمْن ِمْنُكْم َيُكوُن َلُه َصِديٌق، َوَيْمِضي ِإَلْيِه ِنْصَف «:ُثمَّ َقاَل َلُهْم٥
َألنَّ َصِديًقا ٦اللَّْيِل، َوَيُقوُل َلُه َياَصِديُق، َأْقِرْضِني َثَالَثَة َأْرِغَفٍة، 

َفُيِجيَب ذِلَك ِمْن َداِخل ٧. َوَلْيَس ِلي َما ُأَقدُِّم َلُهِلي َجاَءِني ِمْن َسَفٍر، 
َاْلَباُب ُمْغَلٌق اآلَن، َوَأْوَالِدي َمِعي ِفي ! َال ُتْزِعْجِني: َوَيُقوَل
َوِإْن َآاَن َال َيُقوُم : َأُقوُل َلُكْم٨. َال َأْقِدُر َأْن َأُقوَم َوُأْعِطَيَك. اْلِفَراِش

َصِديَقُه، َفِإنَُّه ِمْن َأْجِل َلَجاَجِتِه َيُقوُم َوُيْعِطيِه َقْدَر َما َوُيْعِطيِه ِلَكْوِنِه 
اْسَأُلوا ُتْعَطْوا، ُاْطُلُبوا َتِجُدوا، ِاْقَرُعوا : َوَأَنا َأُقوُل َلُكُم٩. َيْحَتاُج

َرُع َألنَّ ُآلَّ َمْن َيْسَأُل َيْأُخُذ، َوَمْن َيْطُلُب َيِجُد، َوَمْن َيْق١٠. ُيْفَتْح َلُكْم
َفَمْن ِمْنُكْم، َوُهَو َأٌب، َيْسَأُلُه اْبُنُه ُخْبًزا، َأَفُيْعِطيِه ١١. ُيْفَتُح َلُه

َأْو ِإَذا َسَأَلُه ١٢َحَجًرا؟ َأْو َسَمَكًة، َأَفُيْعِطيِه َحيًَّة َبَدَل السََّمَكِة؟ 
َتْعِرُفوَن َأْن َفِإْن ُآْنُتْم َوَأْنُتْم َأْشَراٌر ١٣َبْيَضًة، َأَفُيْعِطيِه َعْقَرًبا؟ 

ُتْعُطوا َأْوَالَدُآْم َعَطاَيا َجيَِّدًة، َفَكْم ِباْلَحِريِّ اآلُب الَِّذي ِمَن السََّماِء، 
َوَآاَن ُيْخِرُج َشْيَطاًنا، ١٤ .»ُيْعِطي الرُّوَح اْلُقُدَس ِللَِّذيَن َيْسَأُلوَنُه؟

لََّم اَألْخَرُس، َفَتَعجََّب َفَلمَّا ُأْخِرَج الشَّْيَطاُن َتَك. َوَآاَن ذِلَك َأْخَرَس
ِبَبْعَلَزُبوَل َرِئيِس الشََّياِطيِن «:َوَأمَّا َقْوٌم ِمْنُهْم َفَقاُلوا١٥. اْلُجُموُع

َوآَخُروَن َطَلُبوا ِمْنُه آَيًة ِمَن السََّماِء ١٦. »ُيْخِرُج الشََّياِطيَن
 َمْمَلَكٍة ُمْنَقِسَمٍة َعَلى ُآلُّ«:َفَعِلَم َأْفَكاَرُهْم، َوَقاَل َلُهْم١٧. ُيَجرُِّبوَنُه

َفِإْن َآاَن الشَّْيَطاُن ١٨. َذاِتَها َتْخَرُب، َوَبْيٍت ُمْنَقِسٍم َعَلى َبْيٍت َيْسُقُط
ِإنِّي : َأْيًضا َيْنَقِسُم َعَلى َذاِتِه، َفَكْيَف َتْثُبُت َمْمَلَكُتُه؟ َألنَُّكْم َتُقوُلوَن

َفِإْن ُآْنُت َأَنا ِبَبْعَلَزُبوَل ُأْخِرُج ١٩. ِبَبْعَلَزُبوَل ُأْخِرُج الشََّياِطيَن
 الشََّياِطيَن، َفَأْبَناُؤُآْم ِبَمْن ُيْخِرُجوَن؟
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আপনারা িঠক কথা বলেছন িকনা আপনােদর েলােকরাই তা িবচার করেবন। 
২০িকন্ আিম যিদ আল্াহ্ র শিক্েত ভত ছাড়াই তেব আল্াহ্ূ  র রাজয্ েতা 
আপনােদর কােছ এেস েগেছ। ২১“একজন বলবান েলাক সব রকম অস্তরশস্তর িনেয় 
যখন িনেজর ঘর পাহারা েদয় তখন তার িজিনসপতর্ িনরাপেদ থােক। ২২িকন্ তার 
েচেয় বলবান েকউ এেস যিদ তােক হামলা কের হািরেয় েদয় তেব েয অস্তরশেস্তরর 
উপর েস ভরসা কেরিছল, অনয্ েলাকিট েসগুেলা েকেড় েনয় আর লটু-করা 
িজিনসগুেলা ভাগ কের েনয়। ২৩“যিদ েকউ আমার পেক্ না থােক তেব েতা েস 
আমার িবপেক্ আেছ। েয আমার সংেগ কড়ায় না েস ছড়ায়ু । ২৪“েকান ভত যখন ূ
একজন েলােকর মধয্ েথেক েবর হেয় যায় তখন েস িবশর্ােমর তালােশ শুকনা 
জায়গার মধয্ িদেয় েঘারােফরা করেত থােক। পের তা না েপেয় েস বেল, ‘আিম 
েয ঘর েথেক েবর হেয় এেসিছ আবার আিম েসই ঘেরই িফের যাব।’ ২৫িফের এেস 
েসই ঘরটা েস খািল, পিরষ্ার এবং সাজােনা েদখেত পায়। ২৬তখন েস িগেয় 
িনেজর েচেয়ও খারাপ অনয্ আরও সাতটা ভত সংেগ কের িনেয় আেস এবং ূ
েসখােন ঢেক বাস করেত থােকু । তার ফেল েসই েলাকটার পর্থম দশা েথেক েশষ 
দশা আরও খারাপ হয়।”২৭ঈসা যখন কথা বলিছেলন তখন িভেড়র মধয্ েথেক 
একজন স্তরীেলাক িচৎকার কের বলল, “ধনয্ েসই স্তরীেলাক, িযিন আপনােক গেভ র্
ধেরেছন এবং বেকর দধ খাইেয়েছনু ু ।” ২৮িকন্ ঈসা বলেলন, “এর েচেয় বরং ধনয্ 
তারা, যারা আল্াহ্ র কালাম েশােন এবং েসইমত কাজ কের।” ২৯আরও েলাক 
ঈসার চারিদেক জমােয়ত হেত থাকল। তখন ঈসা বলেলন, “এই কােলর 
েলােকরা খারাপ। তারা িচেহ্র তালাশ কের িকন্ নবী ইউনেসর িচহ্ ছাড়া আর ু
েকান িচহ্ তােদর েদখােনা হেব না। ৩০িনেনেভ শহেরর েলাকেদর জনয্ ইউনস ু
েযমন িনেজই িচহ্ হেয়িছেলন িঠক েতমিন কের এই কােলর েলাকেদর জনয্ 
ইব্ েন্আদম িচহ্ হেবন। ৩১েরাজ হাশের দিক্ণ েদেশর রাণী উেঠ এই কােলর 
েলাকেদর েদাষ েদিখেয় েদেবন, কারণ েসালায়মান বাদশাহ্ র জ্ােনর কথাবাতা র্
শুনবার জনয্ িতিন দিনয়ার েশষ সীমা েথেক এেসিছেলনু ; আর েদখনু, এখােন 
েসালায়মােনর েচেয়ও আরও মহান একজন আেছন। 

 ِإْن ُآْنُت ِبَأْصبِع اِهللا ُأْخِرُج َولِكْن٢٠! ِلذِلَك ُهْم َيُكوُنوَن ُقَضاَتُكْم
ِحيَنَما َيْحَفُظ اْلَقِويُّ َداَرُه ٢١. الشََّياِطيَن، َفَقْد َأْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اِهللا

َولِكْن َمَتى َجاَء َمْن ُهَو َأْقَوى ٢٢. ُمَتَسلًِّحا،َتُكوُن َأْمَواُلُه ِفي َأَماٍن
ِزُع ِسَالَحُه اْلَكاِمَل الَِّذي اتََّكَل َعَلْيِه، َوُيَوزُِّع ِمْنُه َفِإنَُّه َيْغِلُبُه، َوَيْن

َمْن َلْيَس َمِعي َفُهَو َعَليَّ، َوَمْن َال َيْجَمُع َمِعي َفُهَو ٢٣. َغَناِئَمُه
َمَتى َخَرَج الرُّوُح النَِّجُس ِمَن اِإلْنَساِن، َيْجَتاُز ِفي َأَماِآَن ٢٤. ُيَفرُِّق

َأْرِجُع ِإَلى َبْيِتي : ْطُلُب َراَحًة، َوِإْذ َال َيِجُد َيُقوُلَلْيَس ِفيَها َماٌء َي
ُثمَّ َيْذَهُب ٢٦. َفَيْأِتي َوَيِجُدُه َمْكُنوًسا ُمَزيًَّنا٢٥. الَِّذي َخَرْجُت ِمْنُه

َوَيْأُخُذ َسْبَعَة َأْرَواٍح ُأَخَر َأَشرَّ ِمْنُه، َفَتْدُخُل َوَتْسُكُن ُهَناَك، َفَتِصيُر 
 .»!ُر ذِلَك اِإلْنَساِن َأَشرَّ ِمْن َأَواِئِلِهَأَواِخ

َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم ِبهَذا، ٢٧
ُطوَبى ِلْلَبْطِن الَِّذي «:َرَفَعِت اْمَرَأٌة َصْوَتَها ِمَن اْلَجْمِع َوَقاَلْت َلُه

ى َبْل ُطوَب«:َأمَّا ُهَو َفَقاَل٢٨. »َحَمَلَك َوالثَّْدَيْيِن اللََّذْيِن َرِضْعَتُهَما
 .»ِللَِّذيَن َيْسَمُعوَن َآَالَم اِهللا َوَيْحَفُظوَنُه

. هَذا اْلِجيُل ِشرِّيٌر«:َوِفيَما َآاَن اْلُجُموُع ُمْزَدِحِميَن، اْبَتَدَأ َيُقوُل٢٩
َألنَُّه َآَما َآاَن ٣٠. َيْطُلُب آَيًة، َوَال ُتْعَطى َلُه آَيٌة ِإالَّ آَيُة ُيوَناَن النَِّبيِّ

 َألْهِل ِنيَنَوى، َآذِلَك َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن َأْيًضا ِلهَذا ُيوَناُن آَيًة
َمِلَكُة التَّْيَمِن َسَتُقوُم ِفي الدِّيِن َمَع ِرَجاِل هَذا اْلِجيِل ٣١. اْلِجيِل

َوَتِديُنُهْم، َألنََّها َأَتْت ِمْن َأَقاِصي اَألْرِض ِلَتْسَمَع ِحْكَمَة ُسَلْيَماَن، 
 ! ِمْن ُسَلْيَماَن هُهَناَوُهَوَذا َأْعَظُم
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৩২েরাজ হাশের িনেনেভ শহেরর েলােকরা উেঠ এই কােলর েলাকেদর েদাষ 
েদিখেয় েদেব, কারণ নবী ইউনেসর তবিলেগর ফেল িনেনেভর েলােকরা তওবা ু
কেরিছল; আর েদখনু, এখােন ইউনেসর েচেয়ও আরও মহান একজন আেছনু । 
৩৩“েকউ বািত েজব্েল েকান েগাপন জায়গায় বা ঝিড়র নীেচ ু রােখ না বরং 
বািতদােনর উপেরই রােখ, েযন িভতের যারা েঢােক তারা আেলা েদখেত পায়। 
৩৪আপনার েচাখ হল আপনার শরীেরর বািত। যিদ আপনার েচাখ ভাল হয় তেব 
আপনার সমস্ শরীর আেলােত পণ হেবূ র্ , িকন্ েচাখ খারাপ হেল আপনার শরীরও 
অন্কাের পণ হেবূ র্ । ৩৫আপনার মেধয্ েয আেলা আেছ তা আসেল অন্কার িক না 
েসই িবষেয় সাবধান েহান। ৩৬আপনার সারা শরীর যিদ আেলােত পণ হয় এবং ূ র্
একটও অন্কার না থােক তেব তা সম্ূণ আেলাময় হেবু র্ , িঠক েযমন বািতর 
আেলা আপনার উপর পড়েল আপনার শরীর আেলাময় হয়।” ৩৭ঈসা কথা বলা 
েশষ করেল পর একজন ফরীশী ঈসােক খাওয়ার দাওয়াত করেলন। তখন ঈসা 
িভতের িগেয় েখেত বসেলন। ৩৮েসই ফরীশী যখন েদখেলন খাওয়ার আেগ ঈসা 
শরীয়ত মত হাত ধেলন না তখন িতিন অবাক হেলনু । ৩৯ঈসা তােক বলেলনঁ , 
“তেব শুননু, আপনারা, অথাৎ ফরীশীরা বাসনর্ -েকাসেনর বাইেরর িদকটা পিরষ্ার 
কের থােকন, িকন্ আপনােদর িভতরটা েলাভ ও খারাপীেত ভরা। ৪০আপনারা 
মখূ র্! িযিন বাইেরর িদক ৈতরী কেরেছন িতিন িক িভতেরর িদকও ৈতরী কেরন িন? 
৪১আপনােদর বাসন-েকাসেনর িভতের যা আেছ তা-ই বরং িভক্ার মত দান 
করুন; েদখেবন, সব িকছই আপনােদর কােছ পাকু -সাফ হেব। ৪২“ঘণয্ ফরীশীরাৃ ! 
আপনারা আল্াহ্ েক পিদনাু , েতজপাতা ও সব রকম শােকর দশ ভােগর এক ভাগ 
িদেয় থােকন, িকন্ নয্ায়িবচার ও আল্াহ্ র পর্িত মহবব্েতর িদেক মেনােযাগ েদন 
না। আেগরগুেলা পালন করবার সংেগ সংেগ পেররগুেলাও পালন করা 
আপনােদর উিচত। ৪৩“ঘণয্ ফরীশীরাৃ ! মজিলস-খানার পর্ধান পর্ধান আসেন 
বসেত এবং হােট-বাজাের সম্ান েপেত আপনারা ভালবােসন। ৪৪ঘণয্ আপনারাৃ ! 
আপনারা েতা িচহ্ না েদওয়া কবেরর মত। েলােক না েজেন তার উপর িদেয় েহেট ঁ
যায়।” ৪৫তখন আেলমেদর মেধয্ একজন ঈসােক বলেলন, “হুজরু, এই কথা 
বেল আপিন আমােদরও অপমান করেছন।” 

ِرَجاُل ِنيَنَوى َسَيُقوُموَن ِفي الدِّيِن َمَع هَذا اْلِجيِل َوَيِديُنوَنُه، ٣٢
 !اَداِة ُيوَناَن، َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن ُيوَناَن هُهَناَألنَُّهْم َتاُبوا ِبُمَن

َلْيَس َأَحٌد ُيوِقُد ِسَراًجا َوَيَضُعُه ِفي ِخْفَيٍة، َوَال َتْحَت «٣٣
ِسَراُج ٣٤. اْلِمْكَياِل، َبْل َعَلى اْلَمَناَرِة، ِلَكْي َيْنُظَر الدَّاِخُلوَن النُّوَر

اَنْت َعْيُنَك َبِسيَطًة َفَجَسُدَك ُآلُُّه َيُكوُن اْلَجَسِد ُهَو اْلَعْيُن، َفَمَتى َآ
ُاْنُظْر ِإًذا ِلَئالَّ ٣٥. َنيًِّرا، َوَمَتى َآاَنْت ِشرِّيَرًة َفَجَسُدَك َيُكوُن ُمْظِلًما

َفِإْن َآاَن َجَسُدَك ُآلُُّه َنيًِّرا َلْيَس ِفيِه ٣٦. َيُكوَن النُّوُر الَِّذي ِفيَك ُظْلَمًة
 َيُكوُن َنيًِّرا ُآلُُّه، َآَما ِحيَنَما ُيِضيُء َلَك السَِّراُج ُجْزٌء ُمْظِلٌم،

 .»ِبَلَمَعاِنِه
 .َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم َسَأَلُه َفرِّيِسيٌّ َأْن َيَتَغدَّى ِعْنَدُه، َفَدَخَل َواتََّكَأ٣٧

ْل َأوًَّال َقْبَل َوَأمَّا اْلَفرِّيِسيُّ َفَلمَّا َرَأى ذِلَك َتَعجََّب َأنَُّه َلْم َيْغَتِس٣٨
َأْنُتُم اآلَن َأيَُّها اْلَفرِّيِسيُّوَن ُتَنقُّوَن َخاِرَج «:َفَقاَل َلُه الرَّب٣٩ُّ. اْلَغَداِء

َيا ٤٠. اْلَكْأِس َواْلَقْصَعِة، َوَأمَّا َباِطُنُكْم َفَمْمُلوٌء اْخِتَطاًفا َوُخْبًثا
َبْل ٤١َع الدَّاِخَل َأْيًضا؟ َأْغِبَياُء، َأَلْيَس الَِّذي َصَنَع اْلَخاِرَج َصَن

َولِكْن ٤٢. َأْعُطوا َما ِعْنَدُآْم َصَدَقًة، َفُهَوَذا ُآلُّ َشْيٍء َيُكوُن َنِقيًّا َلُكْم
َألنَُّكْم ُتَعشُِّروَن النَّْعَنَع َوالسََّذاَب َوُآلَّ ! َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَفرِّيِسيُّوَن

َآاَن َيْنَبِغي َأْن َتْعَمُلوا .  َوَمَحبَِّة اِهللاَبْقل، َوَتَتَجاَوُزوَن َعِن اْلَحقِّ
َألنَُّكْم ُتِحبُّوَن ! َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَفرِّيِسيُّوَن٤٣. هِذِه َوَال َتْتُرُآوا ِتْلَك

َوْيٌل َلُكْم ٤٤. اْلَمْجِلَس اَألوََّل ِفي اْلَمَجاِمِع، َوالتَِّحيَّاِت ِفي اَألْسَواِق
َألنَُّكْم ِمْثُل اْلُقُبوِر اْلُمْخَتِفَيِة، ! َبُة َواْلَفرِّيِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَنَأيَُّها اْلَكَت

 .»!َوالَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلْيَها َال َيْعَلُموَن
َياُمَعلُِّم، ِحيَن َتُقوُل «: َفأَجاَب َواِحٌد ِمَن النَّاُموِسيِّيَن َوقاَل َلُه٤٥

 .»!هَذا َتْشُتُمَنا َنْحُن َأْيًضا
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৪৬ঈসা বলেলন, “ঘণয্ আেলেমরাৃ ! আপনারা েলাকেদর উপর ভারী েবাঝা 
চািপেয় িদেয় থােকন, িকন্ তােদর সাহাযয্ করবার জনয্ িনেজরা একটা আংগুলও 
নাড়ান না। ৪৭“ঘণয্ আপনারাৃ ! নবীেদর কবর আপনারা নতন কের েগেথ থােকনু ঁ , 
অথচ আপনােদর পবপরুেষরাই েতা তােদর খন কেরিছলূ র্ ু ঁ ু । ৪৮েসইজনয্ আপনােদর 
পবপরুষেদর কােজর সাক্ী আপনারাই এবং তােদর েসই কাজ আপনারা েমেনও ূ র্ ু
িনেচ্ন। একিদেক তারা নবীেদর খন কেরেছু , অনয্িদেক আপনারা েসই নবীেদর 
কবর গাথেছনঁ । ৪৯এইজনয্ আল্াহ্  তার উেদ্শয্ অনসাের এই কথা বেলেছনঁ ু , 
‘আিম তােদর কােছ নবীেদর ও েপর্িরত্ েদর পািঠেয় েদব। তােদর মেধয্ 
কেয়কজনেক তারা খন করেব এবং অনয্েদর উপর জলম করেবু ু ু ।’ ৫০এর ফল হল, 
দিনয়া সিষ্র সময় েথেক শুরু কের যতজন নবীেক খন করা হেয়েছু ৃ ু , তােদর রেক্র ঁ
দায়ী হেব এই কােলর েলােকরা। ৫১জব্ী, আিম আপনােদর বলিছ, হািবেলর খন ু
েথেক শুরু কের েয জাকািরয়ােক েকারবানগাহ্  এবং পিবতর্ স্ােনর মেধয্ হতয্া করা 
হেয়িছল েসই জাকািরয়ার খন পযন্ সমস্ রেক্র দায়ী হেব এই কােলর েলােকরাু র্ । 
৫২“ঘণয্ আেলেমরাৃ ! আপনারা জ্ােনর চািব িনেয় েগেছন। িনেজরাও িভতের 
েঢােকন িন এবং যারা িভতের ঢকেত চাইিছল তােদর ও ঢকেত েদন িনু ু ।” ৫৩িতিন 
েসই জায়গা েছেড় চেল যাবার সমেয় আেলেমরা এবং ফরীশীরা তার িবরুেদ্ ঁ
শতর্তা করবার জনয্ উেঠ-পেড় েলেগ েগেলন। নানা িবষেয় পর্শ্ িজজ্াসা কের 
তােক কথার ফােদ েফলবার জনয্ তারা অেপক্া করেত ঁ ঁঁ লাগেলন।  

১২ অধয্ায় 
১এর মেধয্ হাজার হাজার েলাক এমনভােব জমােয়ত হল েয, তারা েঠলােঠিল 
কের এেক অেনয্র উপর পড়েত লাগল। তখন ঈসা পর্থেম তার সাহাবীেদর ঁ
বলেলন, “ফরীশীেদর খািম েথেক সাবধান হও। েসই খািম হল তােদর ভণ্ািমঁ । 
২লকােনা সব িকছই পর্কাশ পােব এবং েগাপন সব িকছই জানােনা হেবু ু ু । ৩েতামরা 
অন্কাের যা বেলছ তা েলােক আেলােত শুনেব। িভতেরর ঘের যা কােন কােন 
বেলছ তা ছােদর উপর েথেক পর্চার করা হেব। ৪“বন্রা আমারু , আিম েতামােদর 
বলিছ, যারা শরীর ধব্ংস করবার পের আর িকছই করেত পাের না তােদর ভয় ু
েকােরা না। 

َألنَُّكْم ُتَحمُِّلوَن النَّاَس ! َوَوْيٌل َلُكْم َأْنُتْم َأيَُّها النَّاُموِسيُّوَن«:َفَقاَل٤٦
. ُتْم َال َتَمسُّوَن اَألْحَماَل ِبِإْحَدى َأَصاِبِعُكْمَأْحَماًال َعِسَرَة اْلَحْمِل َوَأْن

ِإًذا ٤٨. َألنَُّكْم َتْبُنوَن ُقُبوَر اَألْنِبَياِء، َوآَباُؤُآْم َقَتُلوُهْم! َوْيٌل َلُكْم٤٧
َتْشَهُدوَن َوَتْرَضْوَن ِبَأْعَماِل آَباِئُكْم، َألنَُّهْم ُهْم َقَتُلوُهْم َوَأْنُتْم َتْبُنوَن 

ِإنِّي ُأْرِسُل ِإَلْيِهْم َأْنِبَياَء : ِلذِلَك َأْيًضا َقاَلْت ِحْكَمُة اِهللا٤٩. َرُهْمُقُبو
ِلَكْي ُيْطَلَب ِمْن هَذا اْلِجيِل َدُم ٥٠ َوُرُسًال، َفَيْقُتُلوَن ِمْنُهْم َوَيْطُرُدوَن

اِبيَل ِإَلى َدِم ِمْن َدِم َه٥١َجِميِع اَألْنِبَياِء اْلُمْهَرُق ُمْنُذ ِإْنَشاِء اْلَعاَلِم، 
ِإنَُّه ُيْطَلُب : َنَعْم، َأُقوُل َلُكْم. َزَآِريَّا الَِّذي ُأْهِلَك َبْيَن اْلَمْذَبِح َواْلَبْيِت

َألنَُّكْم َأَخْذُتْم ِمْفَتاَح ! َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها النَّاُموِسيُّوَن٥٢! ِمْن هَذا اْلِجيِل
 .»الدَّاِخُلوَن َمَنْعُتُموُهْمَما َدَخْلُتْم َأْنُتْم، َو. اْلَمْعِرَفِة

َوِفيَما ُهَو ُيَكلُِّمُهْم ِبهَذا، اْبَتَدَأ اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّيِسيُّوَن َيْحَنُقوَن ٥٣
َوُهْم ُيَراِقُبوَنُه َطاِلِبيَن َأْن ٥٤ِجدًّا، َوُيَصاِدُروَنُه َعَلى ُأُموٍر َآِثيَرٍة، 

 .ْشَتُكوا َعَلْيِهَيْصَطاُدوا َشْيًئا ِمْن َفِمِه ِلَكْي َي
 

 األصَحاُح الثَّاِني َعَشَر
 
َوِفي َأْثَناِء ذِلَك، ِإِذ اْجَتَمَع َرَبَواُت الشَّْعِب، َحتَّى َآاَن َبْعُضُهْم ١

َأوًَّال َتَحرَُّزوا َألْنُفِسُكْم ِمْن «: َيُدوُس َبْعًضا، اْبَتَدَأ َيُقوُل ِلَتَالِميِذِه
َفَلْيَس َمْكُتوٌم َلْن ُيْسَتْعَلَن، َوَال ٢ي ُهَو الرَِّياُء، َخِميِر اْلَفرِّيِسيِّيَن الَِّذ

ِلذِلَك ُآلُّ َما ُقْلُتُموُه ِفي الظُّْلَمِة ُيْسَمُع ِفي النُّوِر، ٣. َخِفيٌّ َلْن ُيْعَرَف
َولِكْن ٤ .َوَما َآلَّْمُتْم ِبِه اُألْذَن ِفي اْلَمَخاِدِع ُيَناَدى ِبِه َعَلى السُُّطوِح

َال َتَخاُفوا ِمَن الَِّذيَن َيْقُتُلوَن اْلَجَسَد، َوَبْعَد ذِلَك : ُكْم َيا َأِحبَّاِئيَأُقوُل َل
 .َلْيَس َلُهْم َما َيْفَعُلوَن َأْآَثَر
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৫কােক ভয় করেব আিম েতামােদর তা বেল িদিচ্। েতামােদর হতয্া করবার পের 
জাহান্ােম েফেল েদবার ক্মতা যার আেছ তােকই ভয় েকােরাঁ ঁ । জব্ী, আিম 
েতামােদর বলিছ, তােকই ভয় েকােরাঁ । ৬“পাচটা চড়াই পাখী িক সামানয্ দােম ঁ
িবিকর্ হয় না? তবও আল্াহ্ু   েসগুেলার একটােকও ভেল যান নাু । ৭এমন িক, 
েতামােদর মাথার চলগুেলাও তার েগাণা আেছু ঁ । ভয় েকােরা না, অেনক অেনক 
চড়াই পাখীর েচেয়ও েতামােদর মলয্ অেনক েবশীূ । ৮“আিম েতামােদর বলিছ, েয 
েকউ েলাকেদর সামেন আমােক সব্ীকার কের ইব্ েন্আদমও তােক আল্াহ্ র 
েফেরশতােদর সামেন সব্ীকার করেবন। ৯িকন্ েয েকউ আমােক েলাকেদর সামেন 
অসব্ীকার কের তােক আল্াহ্ র েফেরশতােদর সামেন অসব্ীকার করা হেব। 
১০ইব্ েন্আদেমর িবরুেদ্ েকউ েকান কথা বলেল তােক মাফ করা হেব, িকন্ যিদ 
েকউ পাক-রূেহর িবরুেদ্ কফরী কের তােক মাফ করা হেব নাু । ১১েলােক 
েতামােদর যখন মজিলস-খানায় এবং শাসনকতা ও ক্মতাশালী েলাকেদর সামেন র্
িনেয় যােব, তখন িকভােব িনেজর পেক্ কথা বলেব বা িক জবাব েদেব েসই 
িবষেয় িচিন-ত েহােয়া না। ১২িক বলেত হেব পাক-রূহ্ ই েসই মহেতু ূ র্  তা েতামােদর 
িশিখেয় েদেবন।” ১৩িভেড়র মধয্ েথেক একজন েলাক ঈসােক বলল, “হুজরু, 
আমােদর বাবা েয সম্িত্ আমােদর জনয্ েরেখ েগেছন, আমার ভাইেক তা 
আমার সংেগ ভাগ কের িনেত বলনু ।” ১৪ঈসা তােক বলেলন, “িবচার করবার বা 
আপনােদর মেধয্ সম্িত্ ভাগ কের েদবার অিধকার আমােক েক িদেয়েছ?” 
১৫তারপর ঈসা েলাকেদর বলেলন, “সাবধান! সব রকম েলােভর হাত েথেক 
িনেজেদর রক্া করুন, কারণ অেনক িবষয়-সম্িত্ থাকাই মানেষর জীবেনর ু
সবেচেয় দরকারী িবষয় নয়।” ১৬এর পের ঈসা েলাকেদর িশক্া েদবার জনয্ এই 
উদাহরণ িদেলন: “েকান একজন ধনী েলােকর জিমেত অেনক ফসল হেয়িছল। 
১৭এইজনয্ েস মেন মেন বলেত লাগল, ‘এত ফসল রাখবার জায়গা েতা আমার 
েনই; আিম এখন িক কির? ১৮আচ্া, আিম একটা কাজ করব। আমার 
েগালাঘরগুেলা েভংেগ েফেল বড় বড় েগালাঘর ৈতরী করব এবং আমার সমস্ 
ফসল ও ধন েসখােন রাখব। ১৯পের আিম িনেজেক বলব, অেনক বছেরর জনয্ 
অেনক ভাল ভাল িজিনস জমা করা আেছ। আরাম কর, খাওয়া-দাওয়া কর, 
আেমাদ-আহ্ লােদ িদন কাটাও।’ 

َخاُفوا ِمَن الَِّذي َبْعَدَما َيْقُتُل، َلُه : َبْل ُأِريُكْم ِممَّْن َتَخاُفوَن٥
! ِمْن هَذا َخاُفوا: َنَعْم، َأُقوُل َلُكْم. ُسْلَطاٌن َأْن ُيْلِقَي ِفي َجَهنََّم

 ِبَفْلَسْيِن، َوَواِحٌد ِمْنَها َلْيَس َمْنِسيًّا َأَلْيَسْت َخْمَسُة َعَصاِفيَر ُتَباُع٦
! َفَال َتَخاُفوا. َبْل ُشُعوُر ُرُؤوِسُكْم َأْيًضا َجِميُعَها ُمْحَصاٌة٧َأَماَم اِهللا؟ 

ُآلُّ َمِن اْعَتَرَف ِبي : َوَأُقوُل َلُكْم٨! َأْنُتْم َأْفَضُل ِمْن َعَصاِفيَر َآِثيَرٍة
َوَمْن ٩.  ِبِه اْبُن اِإلْنَساِن ُقدَّاَم َمَالِئَكِة اِهللاُقدَّاَم النَّاِس، َيْعَتِرُف

َوُآلُّ َمْن َقاَل َآِلَمًة ١٠. َأْنَكَرِني ُقدَّاَم النَّاِس، ُيْنَكُر ُقدَّاَم َمَالِئَكِة اِهللا
َعَلى اْبِن اِإلْنَساِن ُيْغَفُر َلُه، َوَأمَّا َمْن َجدََّف َعَلى الرُّوِح اْلُقُدِس َفَال 

َوَمَتى َقدَُّموُآْم ِإَلى اْلَمَجاِمِع َوالرَُّؤَساِء َوالسََّالِطيِن َفَال ١١. ُر َلُهُيْغَف
َألنَّ الرُّوَح اْلُقُدَس ١٢َتْهَتمُّوا َآْيَف َأْو ِبَما َتْحَتجُّوَن َأْو ِبَما َتُقوُلوَن، 
 .»ُيَعلُِّمُكْم ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َما َيِجُب َأْن َتُقوُلوُه

َيا ُمَعلُِّم، ُقْل َألِخي َأْن ُيَقاِسَمِني «: َلُه َواِحٌد ِمَن اْلَجْمِعَوَقاَل١٣
َياِإْنَساُن، َمْن َأَقاَمِني َعَلْيُكَما َقاِضًيا َأْو «: َفَقاَل َلُه١٤. »اْلِميَراَث
اْنُظُروا َوَتَحفَُّظوا ِمَن الطََّمِع، َفِإنَُّه َمَتى «:َوَقاَل َلُهُم١٥» ُمَقسًِّما؟

َوَضَرَب َلُهْم َمَثًال ١٦. »َألَحٍد َآِثيٌر َفَلْيَسْت َحَياُتُه ِمْن َأْمَواِلِهَآاَن 
َماَذا : َفَفكََّر ِفي َنْفِسِه َقاِئًال١٧ِإْنَساٌن َغِنيٌّ َأْخَصَبْت ُآوَرُتُه، «:َقاِئًال

 َأْعَمُل: َوَقاَل١٨َأْعَمُل، َألْن َلْيَس ِلي َمْوِضٌع َأْجَمُع ِفيِه َأْثَماِري؟ 
َأْهِدُم َمَخاِزِني َوَأْبِني َأْعَظَم، َوَأْجَمُع ُهَناَك َجِميَع غََّالِتي : هَذا

َيا َنْفُس َلِك َخْيَراٌت َآِثيَرٌة، : َوَأُقوُل ِلَنْفِسي١٩ َوَخْيَراِتي،
 !ِاْسَتِريِحي َوُآِلي َواْشَرِبي َواْفَرِحي. َمْوُضوَعٌة ِلِسِنيَن َآِثيَرٍة
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২০আল্াহ্  িকন্ তােক বলেলন, ‘ওেহ েবাকা, আজ রােতই েতামােক মরেত হেব। 
তাহেল েয সব িজিনস তিম জমা কেরছ েসগুেলা েক েভাগ করেবু ?’” ২১েশেষ 
ঈসা বলেলন, “েয েলাক িনেজর জনয্ ধন-সম্িত্ জমা কের অথচ আল্াহ্ র 
েচােখ ধনী নয়, তার অবস্া ঐ রকমই হয়।” ২২এর পর ঈসা তার সাহাবীেদর ঁ
বলেলন, “এইজনয্ই আিম েতামােদর বলিছ, িক খােব বেল েবেচ থাকবার িবষেয় ঁ
িকংবা িক পরেব বেল গােয়র িবষেয় িচিন-ত েহােয়া না। ২৩পর্াণটা েকবল খাওয়া-
দাওয়ার বয্াপার নয়, আর শরীরটা েকবল কাপড়-েচাপেড়র বয্াপার নয়। 
২৪কাকগুেলার িদেক েচেয় েদখ, তারা বীজও েবােন না ফসলও কােট না। তােদর 
গুদাম-ঘর বা েগালাঘরও েনই, তবও আল্াহ্ু   তােদর খাইেয় থােকন। েতামরা এই 
পাখীেদর েচেয় আরও েবশী মলয্বানূ । ২৫েতামােদর মেধয্ েক িচন্া-ভাবনা কের 
িনেজর আয় এক ঘণ্া বাড়ােত পােরু ? ২৬তা হেল এই সামানয্ কাজটাও যিদ 
েতামরা করেত না পার তেব অনয্ানয্ িবষেয়র জনয্ েকন িচন্া কর? ২৭“েভেব 
েদখ, ফল েকমনু  কের েবেড় ওেঠ। তারা পিরশর্মও কের না সতাও কােট নাু । িকন্ 
আিম েতামােদর বলিছ, েসালায়মান বাদশাহ্  এত জাকজমেকর মেধয্ েথেকও ঁ
এগুেলার একটারও মত িনেজেক সাজােত পােরন িন। ২৮মােঠ েয ঘাস আজ 
আেছ আর কাল চলায় েফেল েদওয়া হেবু , আল্াহ্  তা যখন এইভােব সাজান 
তখন ওেহ অল্ িবশব্াসীরা, িতিন েয েতামােদর সাজােবন তা কত না িনশ্য়! ২৯িক 
খাওয়া-দাওয়া করেব েভেব বয্স্ হেয়া না বা অিস্র হেয়া না। ৩০এই দিনয়ার ু
অনয্ানয্ জািতরা ঐ সব িবষয় িনেয় বয্স্ হয়; এছাড়া েতামােদর িপতা েতা জােনন 
েয, েতামােদর এগুেলার দরকার আেছ। ৩১তার েচেয় বরং আল্াহ্ র রােজয্র 
িবষেয় বয্স্ হও, তা হেল এগুেলাও েতামরা পােব। ৩২“েহ আমার েমেষর েছাট 
দল, ভয় েকােরা না, কারণ েতামােদর িপতার ইচ্া এই েয, তার রাজয্ িতিন ঁ
েতামােদর েদেবন। ৩৩েতামােদর িবষয়-সম্িত্ িবিকর্ কের িভক্া িহসােব দান কর। 
েয টাকার থিল কখনও পরােনা হয় না তাু -ই িনেজেদর জনয্ ৈতরী কর, অথাৎ েয র্
ধন িচরিদন িটেক থােক তা-ই েবেহশেত জমা কর। েসখােন েচারও আেস না এবং 
েপাকায়ও নষ্ কের না। ৩৪েতামােদর ধন েযখােন থাকেব েতামােদর মনও েসখােন 
থাকেব। ৩৫“েকামের কাপড় জিড়েয় এবং েতামােদর বািত জব্ািলেয় িনেয় পর্স্ত 
থাক। 

ْيَلَة ُتْطَلُب َنْفُسَك ِمْنَك، َفهِذِه الَِّتي هِذِه اللَّ! َياَغِبيُّ: َفَقاَل َلُه اُهللا٢٠
 .»هَكَذا الَِّذي َيْكِنُز ِلَنْفِسِه َوَلْيَس ُهَو َغِنيًّاِ ِهللا٢١َأْعَدْدَتَها ِلَمْن َتُكوُن؟ 

َال َتْهَتمُّوا ِلَحَياِتُكْم ِبَما : ِمْن َأْجِل هَذا َأُقوُل َلُكْم«:َوَقاَل ِلَتَالِميِذِه٢٢
َاْلَحَياُة َأْفَضُل ِمَن الطََّعاِم، ٢٣. َال ِلْلَجَسِد ِبَما َتْلَبُسوَنَتْأُآُلوَن، َو

َأنََّها َال َتْزَرُع َوَال : َتَأمَُّلوا اْلِغْرَباَن٢٤. َواْلَجَسُد َأْفَضُل ِمَن اللَِّباِس
َآْم َأْنُتْم . َتْحُصُد، َوَلْيَس َلَها َمْخَدٌع َوَال َمْخَزٌن، َواُهللا ُيِقيُتَها

َوَمْن ِمْنُكْم ِإَذا اْهَتمَّ َيْقِدُر َأْن َيِزيَد ٢٥! ْلَحِريِّ َأْفَضُل ِمَن الطُُّيوِرِبا
َفِإْن ُآْنُتْم َال َتْقِدُروَن َوَال َعَلى ٢٦َعَلى َقاَمِتِه ِذَراًعا َواِحَدًة؟ 

:  َتْنُموَتَأمَُّلوا الزََّناِبَق َآْيَف٢٧ اَألْصَغِر، َفِلَماَذا َتْهَتمُّوَن ِباْلَبَواِقي؟
ِإنَُّه َوَال ُسَلْيَماُن ِفي ُآلِّ َمْجِدِه : َال َتْتَعُب َوَال َتْغِزُل، َولِكْن َأُقوُل َلُكْم

َفِإْن َآاَن اْلُعْشُب الَِّذي ُيوَجُد اْلَيْوَم ِفي ٢٨. َآاَن َيْلَبُس َآَواِحَدٍة ِمْنَها
 هَكَذا، َفَكْم ِباْلَحِريِّ اْلَحْقِل َوُيْطَرُح َغًدا ِفي التَّنُّوِر ُيْلِبُسُه اُهللا

َفَال َتْطُلُبوا َأْنُتْم َما َتْأُآُلوَن َوَما ٢٩ُيْلِبُسُكْم َأْنُتْم َيا َقِليِلي اِإليَماِن؟ 
َوَأمَّا َأْنُتْم . َفِإنَّ هِذِه ُآلََّها َتْطُلُبَها ُأَمُم اْلَعاَلِم٣٠َتْشَرُبوَن َوَال َتْقَلُقوا، 

َبِل اْطُلُبوا َمَلُكوَت اِهللا، ٣١. نَُّكْم َتْحَتاُجوَن ِإَلى هِذِهَفَأُبوُآْم َيْعَلُم َأ
 .َوهِذِه ُآلَُّها ُتَزاُد َلُكْم

َال َتَخْف، َأيَُّها اْلَقِطيُع الصَِّغيُر، َألنَّ َأَباُآْم َقْد ُسرَّ َأْن «٣٢
ُلوا َلُكْم ِاْعَم. ِبيُعوا َما َلُكْم َوَأْعُطوا َصَدَقًة٣٣ .ُيْعِطَيُكُم اْلَمَلُكوَت

َأْآَياًسا َال َتْفَنى َوَآْنًزا َال َيْنَفُد ِفي السََّماَواِت، َحْيُث َال َيْقَرُب َساِرٌق 
َألنَُّه َحْيُث َيُكوُن َآْنُزُآْم ُهَناَك َيُكوُن َقْلُبُكْم ٣٤ َوَال ُيْبِلي ُسوٌس،

 َدًة،ِلَتُكْن َأْحَقاُؤُآْم ُمَمْنَطَقًة َوُسُرُجُكْم ُموَق«٣٥. َأْيًضا
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৩৬েতামরা এমন েলাকেদর মত হও যারা তােদর মািলেকর জনয্ অেপক্া কের 
থােক, েযন িতিন িবেয়র েমজবানী েথেক িফের এেস দরজায় আঘাত করেলই 
তারা দরজা খেল িদেত পােরু । ৩৭মািলক েয েগালামেদর েজেগ থাকেত েদখেবন, 
ধনয্ তারাই। আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েসই মািলক েকামের কাপড় জিড়েয় 
িনেয় তােদর বসােবন এবং এেস িনেজই তােদর খাওয়ােবন। ৩৮ধনয্ েসই সব 
েগালাম, যােদর িতিন এেস েজেগ থাকেত েদখেবন, তা মাঝ রােত েহাক বা েশষ 
রােত েহাক। ৩৯এই কথা েতামরা েজেনা, েচার েকান্  সময় আসেব তা যিদ বাড়ীর 
কতা জানেতন তা হেল েজেগ থাকেতন আর েসই েচারেক তার ঘের ঢকেত র্ ঁ ু
িদেতন না। ৪০েসইভােব েতামরাও পর্স্ত থাক, কারণ েয সমেয়র কথা েতামরা 
িচন্াও করেব না েসই সমেয়ই ইব্ েন্আদম আসেবন।” ৪১তখন িপতর বলেলন, 
“হুজরু, আপিন এই িশক্া িক আমােদর িদেচ্ন, না সকলেক িদেচ্ন?” 
৪২জবােব হযরত ঈসা বলেলন, “েসই িবশব্স্ ও জ্ানী কমচারী েকর্ , যােক তার 
মািলক তার েগালামেদর িঠক সমেয় খাবার ভাগ কের েদবার ভার েদেবনঁ ? ৪৩ধনয্ 
েসই েগালাম, যােক তার মািলক এেস িবশব্স্ভােব কাজ করেত েদখেবনঁ । ৪৪আিম 
েতামােদর সিতয্ই বলিছ, েসই মািলক তােক তার সমস্ িবষয়ঁ ঁ -সম্িত্র ভার 
েদেবন। ৪৫িকন্ ধর, েসই েগালাম মেন মেন বলল, ‘আমার মািলক আসেত েদির 
করেছন।’ েসই সেযােগ েস েগালাম ও বাদীেদর মারধর করেত শুরু করল এবং ু ঁ
খাওয়া-দাওয়া করবার পের মদােনা রস েখেয় মাতাল হল। ৪৬তাহেল েযিদন ও েয 
সমেয়র কথা েস িচন্াও করেব না, েসই িদন ও েসই সমেয়ই তার মািলক এেস 
হািজর হেবন। িতিন তােক েকেট দঁ ’ুটকরা কের কােফরেদর মেধয্ ু তার স্ান িঠক 
করেবন। ৪৭“েয েগালাম তার মািলেকর ইচ্া েজেনও পর্স্ত থােক িন িকংবা 
মািলক যা চান তা কের িন তােক ভীষণভােব মার েখেত হেব। ৪৮িকন্ না েজেন েয 
শািস্ পাবার কাজ কেরেছ তার অল্ই শািস্ হেব। যােক েবশী েদওয়া হয় তার কােছ 
েথেক েবশী দািব করা হেব; আর েলােক যার কােছ েবশী েরেখেছ তার কােছ তারা 
েবশীই চাইেব। ৪৯“আিম দিনয়ােত আগুন জব্ালােত এেসিছু ; যিদ তা আেগই জব্েল 
উঠত তেব কত না ভাল হত! ৫০আমােক একটা তিরকাবন্ী িনেত হেব, আর 
যতিদন পযন্ তা না হয় ততিদন পযন্ আমার দঃেখর েশষ েনইর্ র্ ু । 

ِظُروَن َسيَِّدُهْم َمَتى َيْرجُع ِمَن اْلُعْرِس، َوَأْنُتْم ِمْثُل ُأَناٍس َيْنَت٣٦   
ُطوَبى ُألوَلِئَك اْلَعِبيِد ٣٧. َحتَّى ِإَذا َجاَء َوَقَرَع َيْفَتُحوَن َلُه ِلْلَوْقِت
ِإنَُّه : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم. الَِّذيَن ِإَذا َجاَء َسيُِّدُهْم َيِجُدُهْم َساِهِريَن

َوِإْن َأَتى ِفي اْلَهِزيِع الثَّاِني ٣٨.  َوَيَتَقدَُّم َوَيْخُدُمُهْمَيَتَمْنَطُق َوُيْتِكُئُهْم
. َأْو َأَتى ِفي اْلَهِزيِع الثَّاِلِث َوَوَجَدُهْم هَكَذا، َفُطوَبى ُألوَلِئَك اْلَعِبيِد

َأنَُّه َلْو َعَرَف َربُّ اْلَبْيِت ِفي َأيَِّة َساَعٍة َيْأِتي : َوِإنََّما اْعَلُموا هَذا٣٩
َفُكوُنوا َأْنُتْم ِإًذا ُمْسَتِعدِّيَن، ٤٠ .لسَّاِرُق َلَسِهَر، َوَلْم َيَدْع َبْيَتُه ُيْنَقُبا

 .»َألنَُّه ِفي َساَعٍة َال َتُظنُّوَن َيْأِتي اْبُن اِإلْنَساِن
َياَربُّ، َأَلَنا َتُقوُل هَذا اْلَمَثَل َأْم ِلْلَجِميِع «:َفَقاَل َلُه ُبْطُرُس٤١
َفَمْن ُهَو اْلَوِآيُل اَألِميُن اْلَحِكيُم الَِّذي «: َقاَل الرَّبَُّف٤٢» َأْيًضا؟

ُطوَبى ِلذِلَك ٤٣ُيِقيُمُه َسيُِّدُه َعَلى َخَدِمِه ِلُيْعِطَيُهُم اْلُعُلوَفَة ِفي ِحيِنَها؟ 
ِإنَُّه : ِباْلَحقِّ َأُقوُل َلُكْم٤٤! اْلَعْبِد الَِّذي ِإَذا َجاَء َسيُِّدُه َيِجُدُه َيْفَعُل هَكَذا

: َولِكْن ِإْن َقاَل ذِلَك اْلَعْبُد ِفي َقْلِبِه٤٥. ُيِقيُمُه َعَلى َجِميِع َأْمَواِلِه
َسيِِّدي ُيْبِطُئ ُقُدوَمُه، َفَيْبَتِدُئ َيْضِرُب اْلِغْلَماَن َواْلَجَواِرَي، َوَيْأُآُل 

 َال َيْنَتِظُرُه َوِفي َيْأِتي َسيُِّد ذِلَك اْلَعْبِد ِفي َيْوٍم٤٦. َوَيْشَرُب َوَيْسَكُر
َوَأمَّا ٤٧. َساَعٍة َال َيْعِرُفَها، َفَيْقَطُعُه َوَيْجَعُل َنِصيَبُه َمَع اْلَخاِئِنيَن

ذِلَك اْلَعْبُد الَِّذي َيْعَلُم ِإَراَدَة َسيِِّدِه َوَال َيْسَتِعدُّ َوَال َيْفَعُل بَحَسِب 
ِذي َال َيْعَلُم، َوَيْفَعُل َما َيْسَتِحقُّ َولِكنَّ ال٤٨َّ .ِإَراَدِتِه، َفُيْضَرُب َآِثيًرا
َفُكلُّ َمْن ُأْعِطَي َآِثيًرا ُيْطَلُب ِمْنُه َآِثيٌر، . َضَرَباٍت، ُيْضَرُب َقِليًال

 .َوَمْن ُيوِدُعوَنُه َآِثيًرا ُيَطاِلُبوَنُه ِبَأْآَثَر
 َطَرَمْت؟ِجْئُت ُألْلِقَي َناًرا َعَلى اَألْرِض، َفَماَذا ُأِريُد َلِو اْض«٤٩
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৫১েতামােদর িক মেন হয় েয, আিম দিনয়ােত শািন্ িদেত এেসিছু ? না, তা নয়। 
আিম শািন্ িদেত আিস িন বরং মানষেক মানেষর িবরুেদ্ দাড় করােত এেসিছু ু ঁ । 
৫২এখন েথেক এক বাড়ীর পাচজন ভাগ হেয় যােবঁ , িতনজন দ’ুজেনর িবরুেদ্ 
আর দ’ুজন িতনজেনর িবরুেদ্। ৫৩তারা এইভােব ভাগ হেয় যােব- বাবা েছেলর 
িবরুেদ্ ও েছেল বাবার িবরুেদ্, মা েমেয়র িবরুেদ্ ও েমেয় মােয়র িবরুেদ্, 
শাশুড়ী বউেয়র িবরুেদ্ ও বউ শাশুড়ীর িবরুেদ্।” ৫৪তারপর ঈসা েলাকেদর 
বলেলন, “আপনারা পিশ্ম িদেক েমঘ করেত েদখেলই বেলন, ‘ঝড় আসেছ,’ 
আর তা-ই হয়। ৫৫আবার দিখনা বাতাস বইেত েদখেল বেলন, ‘গরম পড়েব,’ 
আর তা-ই হয়। ৫৬আপনারা ভণ্! আপনারা দিনয়া ও আকােশর েচহারার অথ ু র্
বঝেত পােরনু , অথচ এ েকমন েয, আপনারা এখনকার সমেয় অথ েবােঝন নার্ ? 
৫৭“যা িঠক তা আপনারা িনেজরা েভেব িস্র কেরন না েকন? ৫৮আপনারা 
িবপেক্র সংেগ িবচারেকর কােছ যাবার সমেয় পেথই তার সংেগ একটা মীমাংসার 
েচষ্া করেবন। তা না হেল েস আপনােক িবচারেকর কােছ েটেন িনেয় যােব। তখন 
িবচারক আপনােক পিলেশর হােত েদেব এবং পিলশ আপনােক েজেল েদেবু ু । 
৫৯আিম আপনােক বলিছ, েশষ পয়সাটা না েদওয়া পযন্ আপিন িকছেতই েজল র্ ু
েথেক ছাড়া পােবন না।” 

১৩ অধয্ায় 
১েসই সময় েসখােন উপিস্ত কেয়কজন েলাক ঈসােক গালীল পর্েদেশর 
কেয়কজন েলােকর িবষেয় বলল। তারা বলল েয, েরামীয় শাসনকতা পীলাত এই র্
গালীলীয়েদর েকেট তােদর েকারবানী-করা পশুর রেক্র সংেগ তােদর রক্ও 
িমিশেয়িছেলন। ২এই কথা শুেন ঈসা বলেলন, “আপনােদর িক মেন হয় েয, েসই 
গালীলীয়রা ঐভােব যন্তরণা েভাগ কেরেছ বেল তারা অনয্ সব গালীলীয়েদর েচেয় 
েবশী গুনাহ্ গার িছল? ৩আিম আপনােদর বলিছ, তা নয়, তেব তওবা না করেল 
আপনারাও সবাই িবনষ্ হেবন। ৪শীেলােহর উচ ঘরটা পেড় যাওয়ার দরুন েয ঁ ু
আঠােরাজেনর মতয্ হেয়িছলৃ ু , আপনােদর িক মেন হয় েয, েজরুজােলেমর বাকী 
েলাকেদর েচেয় তােদর েবশী েদাষ িছল? 

َأَتُظنُّوَن ٥١َوِلي ِصْبَغٌة َأْصَطِبُغَها، َوَآْيَف َأْنَحِصُر َحتَّى ُتْكَمَل؟ ٥٠
َبِل : َأنِّي ِجْئُت ُألْعِطَي َسَالًما َعَلى اَألْرِض؟ آَّالَّ، َأُقوُل َلُكْم

: ِسِميَنَألنَُّه َيُكوُن ِمَن اآلَن َخْمَسٌة ِفي َبْيٍت َواِحٍد ُمْنَق٥٢. اْنِقَساًما
 .َثَالَثٌة َعَلى اْثَنْيِن، َواْثَناِن َعَلى َثَالَثٍة

َيْنَقِسُم اَألُب َعَلى االْبِن، َواالْبُن َعَلى اَألِب، َواُألمُّ َعَلى ٥٣
اْلِبْنِت، َواْلِبْنُت َعَلى اُألمِّ، َواْلَحَماُة َعَلى َآنَِّتَها، َواْلَكنَُّة َعَلى 

 .»َحَماِتَها
ِإَذا َرَأْيُتُم السََّحاَب َتْطُلُع ِمَن اْلَمَغاِرِب «:ْيًضا ِلْلُجُموِعُثمَّ َقاَل َأ٥٤

َوِإَذا َرَأْيُتْم ِريَح ٥٥. ِإنَُّه َيْأِتي َمَطٌر، َفَيُكوُن هَكَذا: َفِلْلَوْقِت َتُقوُلوَن
! َياُمَراُؤوَن٥٦. ِإنَُّه َسَيُكوُن َحرٌّ، َفَيُكوُن: اْلَجُنوِب َتُهبُّ َتُقوُلوَن

ِرُفوَن َأْن ُتَميُِّزوا َوْجَه اَألْرِض َوالسََّماِء، َوَأمَّا هَذا الزََّماُن َتْع
َوِلَماَذا َال َتْحُكُموَن ِباْلَحقِّ ِمْن ِقَبِل ُنُفوِسُكْم؟ ٥٧َفَكْيَف َال ُتَميُِّزوَنُه؟ 

 ِحيَنَما َتْذَهُب َمَع َخْصِمَك ِإَلى اْلَحاِآِم، اْبُذِل اْلَجْهَد َوَأْنَت ِفي٥٨
الطَِّريِق ِلَتَتَخلََّص ِمْنُه، ِلَئالَّ َيُجرََّك ِإَلى اْلَقاِضي، َوُيَسلَِّمَك اْلَقاِضي 

َال َتْخُرُج ِمْن : َأُقوُل َلَك٥٩. ِإَلى اْلَحاِآِم، َفُيْلِقَيَك اْلَحاِآُم ِفي السِّْجِن
 .»ُهَناَك َحتَّى ُتوِفَي اْلَفْلَس اَألِخيَر

 األصَحاُح الثَّاِلُث َعَشَر
َوَآاَن َحاِضًرا ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َقْوٌم ُيْخِبُروَنُه َعِن اْلَجِليِليِّيَن الَِّذيَن ١

َأَتُظنُّوَن «:َفأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم٢ .َخَلَط ِبيَالُطُس َدَمُهْم ِبَذَباِئِحِهْم
ِليِليِّيَن َألنَُّهْم َأنَّ هُؤَالِء اْلَجِليِليِّيَن َآاُنوا ُخَطاًة َأْآَثَر ِمْن ُآلِّ اْلَج

َبْل ِإْن َلْم َتُتوُبوا َفَجِميُعُكْم َآذِلَك : َأُقوُل َلُكْم! َآال٣ََّآاَبُدوا ِمْثَل هَذا؟ 
َأْو ُأولِئَك الثََّماِنَيَة َعَشَر الَِّذيَن َسَقَط َعَلْيِهُم اْلُبْرُج ِفي ٤ .َتْهِلُكوَن

َالِء َآاُنوا ُمْذِنِبيَن َأْآَثَر ِمْن َجِميِع ِسْلَواَم َوَقَتَلُهْم، َأَتُظنُّوَن َأنَّ هُؤ
 النَّاِس السَّاِآِنيَن ِفي ُأوُرَشِليَم؟
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 ৫আিম আপনােদর বলিছ, তা নয়, িকন্ তওবা না করেল আপনারাও সবাই 
িবনষ্ হেবন।” ৬তারপর িশক্া েদবার জনয্ ঈসা এই কথা বলেলন: “েকান একজন 
েলােকর ফেলর বাগােন একটা ডমর গাছ লাগােনাু ু  হেয়িছল। একবার িতিন এেস 
ফেলর তালাশ করেলন িকন্ েপেলন না। ৭তখন িতিন মালীেক বলেলন, ‘েদখ, 
িতন বছর ধের এই ডমর গােছ আিম ফেলর তালাশ করিছ িকন্ িকছই পািচ্ নাু ু ু । 
এইজনয্ তিম গাছটা েকেট েফলু । েকন এটা শুধ শুধ জিম নষ্ করেবু ু ?’ ৮মালী 
জবাব িদল, ‘হুজরু, এই বছরও ওটা থাকেত িদন। আিম ওটার চারপােশ খেড় সার ু ঁ
েদব। ৯তারপর যিদ ফল ধের েতা ভাল তা না হেল আপিন ওটা েকেট েফলেবন।’ 
” ১০েকান এক িবশর্ামবাের ঈসা একটা মজিলস-খানায় িশক্া িদিচ্েলন। 
১১েসখােন এমন একজন স্তরীেলাক িছল যােক একটা ভত আঠােরা বছর ধের ূ
অসেখ েভাগািচ্লু । েস কজা িছল এবংুঁ  এেকবােরই েসাজা হেত পারত না। 
১২ঈসা তােক েদখেলন এবং তােক কােছ েডেক বলেলন, “মা, েতামার অসখ ু
েথেক তিম মক্ হেলু ু ।” ১৩এই কথা বেল ঈসা তার উপর হাত রাখেলন, আর 
তখনই েস েসাজা হেয় দাড়াল এবং আল্াহ্ঁ  র পর্শংসা করেত লাগল। ১৪ঈসা 
িবশর্ামবাের সস্ কেরেছন বেল মজিলসু -খানার েনতা িবরক্ হেয় েলাকেদর 
বলেলন, “কাজ করবার জনয্ ছয় িদন েতা আেছই। েসইজনয্ িবশর্ামবাের না এেস 
ঐ ছয় িদেনর মেধয্ এেস সস্ হেয়াু ।” ১৫তখন হযরত ঈসা েসই েনতােক বলেলন, 
“আপনারা ভণ্! িবশর্ামবাের আপনারা সবাই িক আপনােদর বলদ বা গাধােক 
েগায়াল ঘর েথেক খেল পািন খাওয়ােত িনেয় যানু  না? ১৬তেব ইবর্ািহেমর বংেশর 
এই েয স্তরীেলাকিটেক আঠােরা বছর ধের শয়তান েবেধ েরেখিছলঁ , েসই বাধন ঁ
েথেক িবশর্ামবাের িক তােক মক্ করা উিচত নয়ু ?” ১৭িতিন এই কথা বলেল পর 
যারা তার িবরুেদ্ িছল তারা সবাই লজ্া েপলঁ । িকন্ অনয্ েলােকরা তার এই ঁ
সমস্ মহান কাজ েদেখ আনিন্ত হল। ১৮এর পের ঈসা বলেলন, “আল্াহ্ র রাজয্ 
িকেসর মত? িকেসর সংেগ আিম এর তলনা করবু ? ১৯আল্াহ্ র রাজয্ এমন 
একটা সিরষা-দানার মত যা একজন েলাক িনেয় তার বাগােন লাগাল। পের চারা 
েবেড় উেঠ একটা গাছ হেয় উঠল। তখন পাখীরা এেস তার ডালপালায় বাসা 
বাধলঁ ।” 

 .»َبْل ِإْن َلْم َتُتوُبوا َفَجِميُعُكْم َآذِلَك َتْهِلُكوَن: ُكْمَأُقوُل َل! َآال٥َّ
َآاَنْت ِلَواِحٍد َشَجَرُة ِتيٍن َمْغُروَسٌة ِفي َآْرِمِه، «:َوَقاَل هَذا اْلَمَثَل٦

ُهَوَذا َثَالُث ِسِنيَن : َفَقاَل ِلْلَكرَّاِم٧. َفَأَتى َيْطُلُب ِفيَها َثَمًرا َوَلْم َيِجْد
ِلَماَذا ُتَبطُِّل ! ِاْقَطْعَها. ُب َثَمًرا ِفي هِذِه التِّيَنِة َوَلْم َأِجْدآِتي َأْطُل

َيا َسيُِّد، اْتُرْآَها هِذِه السََّنَة : َفَأَجاَب َوَقاَل َلُه٨اَألْرَض َأْيًضا؟ 
َفِإْن َصَنَعْت َثَمًرا، َوِإالَّ ٩. َأْيًضا، َحتَّى َأْنُقَب َحْوَلَها َوَأَضَع ِزْبًال

 .»ا َبْعُد َتْقَطُعَهاَفِفيَم
َوِإَذا اْمَرَأٌة َآاَن ١١َوَآاَن ُيَعلُِّم ِفي َأَحِد اْلَمَجاِمِع ِفي السَّْبِت، ١٠

ِبَها ُروُح َضْعٍف َثَماِنَي َعْشَرَة َسَنًة، َوَآاَنْت ُمْنَحِنَيًة َوَلْم َتْقِدْر َأْن 
َيا اْمَرَأُة، ِإنَِّك «: َوَقاَل َلَهاَفَلمَّا َرآَها َيُسوُع َدَعاَها١٢. َتْنَتِصَب اْلَبتََّة

َوَوَضَع َعَلْيَها َيَدْيِه، َفِفي اْلَحاِل ١٣. »!َمْحُلوَلٌة ِمْن َضْعِفِك
َفَأجاَب َرِئيُس اْلَمْجَمِع، َوُهَو ُمْغَتاٌظ َألنَّ ١٤ .اْسَتَقاَمْت َوَمجََّدِت اَهللا

َي ِستَُّة َأيَّاٍم َيْنَبِغي ِفيَها ِه«:َيُسوَع َأْبَرَأ ِفي السَّْبِت، َوَقاَل ِلْلَجْمِع
» !اْلَعَمُل، َفِفي هِذِه اْئُتوا َواْسَتْشُفوا، َوَلْيَس ِفي َيْوِم السَّْبِت

َأَال َيُحلُّ ُآلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِفي ! َيا ُمَراِئي«:َفَأَجاَبُه الرَّبُّ َوَقاَل١٥
َوهِذِه، ١٦ْمِضي ِبِه َوَيْسِقيِه؟ السَّْبِت َثْوَرُه َأْو ِحَماَرُه ِمَن اْلِمْذَوِد َوَي

َوِهَي اْبَنُة ِإْبراِهيَم، َقْد َرَبَطَها الشَّْيَطاُن َثَماِنَي َعْشَرَة َسَنًة، َأَما 
 »َآاَن َيْنَبِغي َأْن ُتَحلَّ ِمْن هَذا الرَِّباِط ِفي َيْوِم السَّْبِت؟

اِنُدوَنُه، َوَفِرَح ُآلُّ َوِإْذ َقاَل هَذا ُأْخِجَل َجِميُع الَِّذيَن َآاُنوا ُيَع١٧
 .اْلَجْمِع ِبَجِميِع اَألْعَماِل اْلَمِجيَدِة اْلَكاِئَنِة ِمْنُه

ُيْشِبُه َحبََّة ١٩َماَذا ُيْشِبُه َمَلُكوُت اِهللا؟ َوِبَماَذا ُأَشبُِّهُه؟ «:َفَقاَل١٨
 َشَجَرًة َخْرَدل َأَخَذَها ِإْنَساٌن َوَأْلَقاَها ِفي ُبْسَتاِنِه، َفَنَمْت َوَصاَرْت

 .»َآِبيَرًة، َوَتآَوْت ُطُيوُر السََّماِء ِفي َأْغَصاِنَها
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২০ঈসা আবার বলেলন, “িকেসর সংেগ আিম আল্াহ্ র রােজয্র তলনা করবু ? 
২১আল্াহ্ র রাজয্ খািমর মত। একজন স্তরীেলাক তা িনেয় আঠােরা েকিজ ময়দার 
সংেগ িমশাল, ফেল সব ময়দাই েফেপ উঠলঁ ।” ২২গর্ােম গর্ােম ও শহের শহের িশক্া 
িদেত িদেত ঈসা েজরুজােলেমর িদেক এিগেয় চলেলন। ২৩একজন েলাক তােক ঁ
িজজ্াসা করল, “হুজরু, নাজাত িক েকবল অল্ েলােকই পােব?” তখন ঈসা 
েলাকেদর বলেলন, ২৪“সরু দরজা িদেয় ঢকেত পর্াণপেণ েচষ্া করুনু । আিম 
আপনােদর বলিছ, অেনেকই ঢকেত েচষ্া করেব িকন্ পারেব ু না। ২৫ঘেরর কতা র্
যখন ওেঠ দরজা বন্ করেবন তখন আপনারা বাইের দািড়েয় দরজায় ঘা িদেত ঁ
িদেত বলেবন, ‘হুজরু, আমােদর জনয্ দরজা খেল িদনু ।’ িকন্ িতিন আপনােদর 
এই জবাব েদেবন, ‘েতামরা েকাথা েথেক এেসছ আিম জািন না।’ ২৬তখন 
আপনারা বলেবন, ‘আমরা আপনার সংেগ খাওয়া-দাওয়া কেরিছ, আর আপিন 
েতা আমােদর রাস্ায় রাস্ায় িশক্া িদেতন।’ ২৭তখন িতিন বলেবন, ‘েতামরা 
েকাথা েথেক এেসছ আিম জািন না। দষ্ েলােকরাু , েতামরা সবাই আমার কাছ 
েথেক দর হওূ ।’ ২৮“যখন আপনারা েদখেবন, ইবর্ািহম, ইসহাক, ইয়াকব ও নবীরা ু
সবাই আল্াহ্ র রােজয্র মেধয্ আেছন এবং আপনােদর বাইের েফেল েদওয়া 
হেয়েছ, তখন আপনারা কান্াকািট করেবন ও যন্তরণায় দােত দাত ঘষেত থাকেবনঁ ঁ । 
২৯পবূর্, পিশ্ম, উত্র ও দিক্ণ েথেক েলােকরা এেস আল্াহ্ র রােজয্ েখেত 
বসেব। ৩০যারা এখন েশেষ আেছ তােদর মেধয্ েকউ েকউ পর্র্থম হেব, আর যারা 
এখন পর্থেম আেছ তােদর মেধয্ েকউ েকউ েশেষ পড়েব।” ৩১েসই সময় 
কেয়কজন ফরীশী ঈসার কােছ এেস বলেলন, “আপিন এখান েথেক চেল যান, 
কারণ েহেরাদ আপনােক হতয্া করেত চাইেছন।” ৩২ঈসা তােদর বলেলন, 
“আপনারা িগেয় েসই িশয়ালেক বলনু, ‘আর কেয়কিদন আিম ভত ছাড়াব এবং ূ
েরাগীেদর সস্ করব আর তারপর আমার কাজ েশষ করবু । ৩৩যােহাক, আর 
কেয়কিদন পের আমােক চেল েযেত হেব, কারণ এক েজরুজােলম ছাড়া আর 
েকাথাও েকান নবীর মতয্ হেত পাের িকৃ ু ? 

 

ُيْشِبُه َخِميَرًة َأَخَذْتَها ٢١ِبَماَذا ُأَشبُِّه َمَلُكوَت اِهللا؟ «:َوَقاَل َأْيًضا٢٠
 .»ِميُعاْمَرَأٌة َوَخبََّأْتَها ِفي َثَالَثِة َأْآَياِل َدِقيق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَج

َفَقاَل ٢٣َواْجَتاَز ِفي ُمُدٍن َوُقًرى ُيَعلُِّم َوُيَساِفُر َنْحَو ُأوُرَشِليَم، ٢٢
: َفَقاَل َلُهُم» َيا َسيُِّد، َأَقِليٌل ُهُم الَِّذيَن َيْخُلُصوَن؟«:َلُه َواِحٌد

ِإنَّ : اْجَتِهُدوا َأْن َتْدُخُلوا ِمَن اْلَباِب الضَّيِِّق، َفِإنِّي َأُقوُل َلُكْم«٢٤
ِمْن َبْعِد َما َيُكوُن َربُّ ٢٥َآِثيِريَن َسَيْطُلُبوَن َأْن َيْدُخُلوا َوَال َيْقِدُروَن 

اْلَبْيِت َقْد َقاَم َوَأْغَلَق اْلَباَب، َواْبَتَدْأُتْم َتِقُفوَن َخاِرًجا َوَتْقَرُعوَن 
َال : َيُقوُل َلُكْمُيِجيُب، َو. اْفَتْح َلَنا! َياَربُّ، َياَربُّ: اْلَباَب َقاِئِليَن

َأَآْلَنا ُقدَّاَمَك : ِحيَنِئٍذ َتْبَتِدُئوَن َتُقوُلوَن٢٦! َأْعِرُفُكْم ِمْن َأْيَن َأْنُتْم
َالَأْعِرُفُكْم ِمْن : َأُقوُل َلُكْم: َفَيُقوُل٢٧ !َوَشِرْبَنا، َوَعلَّْمَت ِفي َشَواِرِعَنا

ُهَناَك َيُكوُن ٢٨! َفاِعِلي الظُّْلِمَأْيَن َأْنُتْم، َتَباَعُدوا َعنِّي َيا َجِميَع 
اْلُبَكاُء َوَصِريُر اَألْسَناِن، َمَتى َرَأْيُتْم ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب 
. َوَجِميَع اَألْنِبَياِء ِفي َمَلُكوِت اِهللا، َوَأْنُتْم َمْطُروُحوَن َخاِرًجا

 َوِمَن الشَِّماِل َواْلَجُنوِب، َوَيْأُتوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َوِمَن اْلَمَغاِرِب٢٩
َوُهَوَذا آِخُروَن َيُكوُنوَن َأوَِّليَن، ٣٠. َوَيتَِّكُئوَن ِفي َمَلُكوِت اِهللا
ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َتَقدََّم َبْعُض ٣١ .»َوَأوَُّلوَن َيُكوُنوَن آِخِريَن

نَّ ِهيُروُدَس اْخُرْج َواْذَهْب ِمْن هُهَنا، َأل«:اْلَفرِّيِسيِّيَن َقاِئِليَن َلُه
َها : اْمُضوا َوُقوُلوا ِلهَذا الثَّْعَلِب«: َفَقاَل َلُهُم٣٢ .»ُيِريُد َأْن َيْقُتَلَك

. َأَنا ُأْخِرُج َشَياِطيَن، َوَأْشِفي اْلَيْوَم َوَغًدا، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث ُأَآمَُّل
، َألنَُّه َال ُيْمِكُن َأْن َيْهِلَك َبْل َيْنَبِغي َأْن َأِسيَر اْلَيْوَم َوَغًدا َوَما َيِليِه٣٣

 ! َنِبيٌّ َخاِرًجا َعْن ُأوُرَشِليَم
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৩৪“েজরুজােলম, হায় েজরুজােলম! নবীেদর তিম খন কের থাক এবং েতামার ু ু
কােছ যােদর পাঠােনা হয় তােদর পাথর েমের থাকঁ ঁ । মরগী েযমন িনেজর বাচ্ােদর ু
তার ডানার নীেচ জেড়া কের িঠক েতমিন আিম কতবার েতামার েলাকেদর আমার 
কােছ জেড়া করেত েচেয়িছ, িকন্ েতামরা রাজী হও িন। ৩৫েদখ, েতামােদর বাড়ী 
েতামােদর সামেন খািল হেয় পেড় থাকেব। আিম েতামােদর বলিছ, যতিদন না 
েতামরা বলেব, ‘িযিন মাবেদর নােম আসেছন তার পর্শংসা েহাকু ঁ ,’ ততিদন 
েতামরা আর আমােক েদখেত পােব না। 

১৪ অধয্ায় 
১এক িবশর্ামবাের ঈসা একজন ফরীশী েনতার বাড়ীেত েখেত েগেলন। ফরীশীরা 
খব ভাল কেরই ঈসােক লক্য্ করিছেলনু । ২ঈসার সামেন একজন েরাগী িছল যার 
সমস্ শরীরটা েশাথ েরােগ ফেল িগেয়িছলু । ৩ঈসা আেলম ও ফরীশীেদর িজজ্াসা 
করেলন, “মসার শরীয়ত মেত িবশর্ামবাের িক কাউেক সস্ করা উিচতূ ু ?” ৪ধমর্-
েনতারা চপ কের রইেলনু । তখন ঈসা েলাকিটর গােয় হাত িদেয় তােক ধের সস্ ু
কের িবদায় িদেলন। ৫তারপর িতিন েসই ধমর্-েনতােদর বলেলন, “িবশর্ামবাের যিদ 
আপনােদর কারও েছেল বা বলদ কয়ায় পেড় যায় তেব আপনারা িক তােক তখনই ূ
েতােলন না?” ৬িকন্ েসই ধমর্-েনতারা এর জবাব িদেত পারেলন না। ৭েয 
েলাকেদর দাওয়াত করা হেয়িছল, তারা িকভােব সম্ােনর জায়গাগুেলা েবেছ 
িনেচ্ তা েদেখ ঈসা তােদর িশক্া েদবার জনয্ এই কথা বলেলন, ৮“যখন েকউ 
আপনােক িবেয়র েভােজ দাওয়াত কের তখন আপিন সম্ােনর জায়গায় িগেয় 
বসেবন না, কারণ আপনার েচেয় হয়েতা আরও সম্ািনত কাউেক দাওয়াত করা 
হেয়েছ। ৯তাহেল িযিন আপনােক ও তােক দাওয়াত কেরেছন িতিন এেস ঁ
আপনােক বলেবন, ‘এই জায়গাটা ওনােক েছেড় িদন।’ তখন েতা আপিন লজ্া 
েপেয় সবেচেয় নীচ জায়গায় বসেত যােবনু । ১০আপিন যখন দাওয়াত পােবন 
তখন বরং সবেচেয় নীচ জায়গায় িগেয় বসেবনু । তাহেল দাওয়াত-কতা এেস র্
আপনােক বলেবন, ‘বন্, আরও ভাল জায়গায় িগেয় বসনু ।’ তখন অনয্ সব 
েমহমানেদর সামেন আপিন সম্ান পােবন। ১১েয িনেজেক উচ কের তােক নীচ ঁ ু ু
করা হেব, আর েয িনেজেক নীচ কের তােক উচ করা হেবু ুঁ ।”  

َيا َقاِتَلَة اَألْنِبَياِء َوَراِجَمَة اْلُمْرَسِليَن ! َيا ُأوُرَشِليُم، َياُأوُرَشِليُم٣٤
ْيَها، َآْم َمرٍَّة َأَرْدُت َأْن َأْجَمَع َأْوَالَدِك َآَما َتْجَمُع الدََّجاَجُة ِفَراَخَها ِإَل

! ُهَوَذا َبْيُتُكْم ُيْتَرُك َلُكْم َخَراًبا ٣٥!َتْحَت َجَناَحْيَها، َوَلْم ُتِريُدوا
:  َتُقوُلوَن ِفيِهِإنَُّكْم َال َتَرْوَنِني َحتَّى َيْأِتَي َوْقٌت: َواْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم

 .»!ُمَباَرٌآاآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ
 

 األصَحاُح الرَّابُع َعَشَر
 
َوِإْذ َجاَء ِإَلى َبْيِت َأَحِد ُرَؤَساِء اْلَفرِّيِسيِّيَن ِفي السَّْبِت ِلَيْأُآَل ١

َجاَب َفَأ٣. َوِإَذا ِإْنَساٌن ُمْسَتْسق َآاَن ُقدَّاَمُه٢. ُخْبًزا، َآاُنوا ُيَراِقُبوَنُه
َهْل َيِحلُّ اِإلْبَراُء ِفي «:َيُسوُع َوَآلََّم النَّاُموِسيِّيَن َواْلَفرِّيِسيِّيَن ِقاِئًال

ُثمَّ أَجاَبهم ٥. َفَأْمَسَكُه َوَأْبَرَأُه َوَأْطَلَقُه. َفَسَكُتوا٤» السَّْبِت؟
ْنُشُلُه َحاًال ِفي َمْن ِمْنُكْم َيْسُقُط ِحَماُرُه َأْو َثْوُرُه ِفي ِبْئٍر َوَال َي«:َوَقاَل

 .َفَلْم َيْقِدُروا َأْن ُيِجيُبوُه َعْن ذِلَك٦» َيْوِم السَّْبِت؟
َوَقاَل ِلْلَمْدُعوِّيَن َمَثًال، َوُهَو ُيَالِحُظ َآْيَف اْخَتاُروا اْلُمتََّكآِت ٧

ي َمَتى ُدِعيَت ِمْن َأَحٍد ِإَلى ُعْرٍس َفَال َتتَِّكْئ ِف«٨: اُألوَلى ِقاِئًال َلُهْم
َفَيْأِتَي الَِّذي ٩ .اْلُمتََّكِإ اَألوَِّل، َلَعلَّ َأْآَرَم ِمْنَك َيُكوُن َقْد ُدِعَي ِمْنُه

َفِحيَنِئٍذ َتْبَتِدُئ ِبَخَجل َتْأُخُذ . َأْعِط َمَكاًنا ِلهَذا: َدَعاَك َوِإيَّاُه َوَيُقوَل َلَك
ِكْئ ِفي اْلَمْوِضِع َبْل َمَتى ُدِعيَت َفاْذَهْب َوات١٠َّ. اْلَمْوِضَع اَألِخيَر

َيا َصِديُق، اْرَتِفْع ِإَلى : اَألِخيِر، َحتَّى ِإَذا َجاَء الَِّذي َدَعاَك َيُقوُل َلَك
َألنَّ ُآلَّ َمْن ١١. ِحيَنِئٍذ َيُكوُن َلَك َمْجٌد َأَماَم اْلُمتَِّكِئيَن َمَعَك. َفْوُق

 »َتِفُعَيْرَفُع َنْفَسُه َيتَِّضُع َوَمْن َيَضُع َنْفَسُه َيْر
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১২িযিন তােক দাওয়াত কেরিছেলন পের ঈসা তােক বলেলনঁ ঁ , “যখন আপিন 
খাওয়া-দাওয়ার আেয়াজন করেবন বা েমজবানী েদেবন তখন আপনার বন্েদর ু
বা ভাইেদর িকংবা আত্ীয়-সব্জনেদর বা ধনী পর্িতেবশীেদর দাওয়াত করেবন না। 
তা করেল হয়ত তারাও এর বদেল আপনােক দাওয়াত করেবন আর এইভােব ঁ
আপনার দাওয়াত েশাধ হেয় যােব। ১৩িকন্ আপিন যখন েমজবানী েদেবন তখন 
গরীব, নলাু , েখাড়া এবং অন্েদর ডাকেবনঁ । ১৪তােত আপিন আল্াহ্ র েদায়া 
পােবন, কারণ তারা আপনার েসই দাওয়ােতর েশাধ িদেত পারেব না। যখন মতয্ ৃ ু
েথেক ধািমক েলাকেদর জীিবত করা হেব তখন আপিন এর েশাধ পােবনর্ ।” 
১৫যারা েখেত বেসিছল তােদর মেধয্ একজন এই কথা শুেন ঈসােক বলল, “িযিন 
আল্াহ্ র রােজয্ েখেত বসেবন িতিন ধনয্।” ১৬ঈসা বলেলন, “েকান একজন 
েলাক একটা বড় েমজবানী িদেলন এবং অেনকেক দাওয়াত িদেলন। ১৭েমজবানীর 
সময় হেল পর িতিন তার েগালামেক িদেয় েয েলাকেদর দাওয়াত করা হেয়িছলঁ , 
তােদর বেল পাঠােলন, ‘আসনু , এখন সবই পর্স্ত হেয়েছ।’ ১৮িকন্ তারা সবাই 
একজেনর পর একজন অজহাত েদখােত লাগলু । পর্থম জন েসই েগালামেক 
বলল, ‘আিম িকছ জিম িকেনিছু , আমােক িগেয় তা েদখেত হেব। দয়া কের 
আমােক মাফ কর।’ ১৯আর একজন বলল, ‘আিম পাচ েজাড়া বলদ িকেনিছঁ , 
েসগুেলা পরীক্া করেত যািচ্। দয়া কের আমােক মাফ কর।’ ২০অনয্ আর 
একজন বলল, ‘আিম িবেয় কেরিছ, এইজনয্ েযেত পারিছ না।’ ২১“েসই েগালাম 
িফের িগেয় তার মািলকেক এই সব কথা জানাল। তােত বাড়ীর কতা রাগ কের র্
তার েগালামেক বলেলনঁ , ‘তিম তাড়াতািড় শহেরর রাস্ায় রাস্ায় ও গিলেত ু
গিলেত যাও এবং গরীব, নলাু , অন্ ও েখাড়ােদর এখােন িনেয় এসঁ ।’ ২২এই সব 
করবার পের েসই েগালাম বলল, ‘হুজরু, আপনার হুকম মতই সব করা হেয়েছু , 
িকন্ এখনও জায়গা আেছ।’ ২৩এেত কতা েগালামেক বলেলনর্ , ‘শহেরর বাইের 
রাস্ায় রাস্ায় ও পেথ পেথ যাও এবং এখােন আসবার জনয্ েলাকেদর েজার কর, 
েযন আমার বাড়ী ভের যায়। ২৪আিম েতামােদর বলিছ, যােদর দাওয়াত করা 
হেয়িছল তােদর েকউই আমার এই েমজবানী েখেত পােব না।’ ” ২৫ঈসার সংেগ 
সংেগ অেনক েলাক যািচ্ল। ঈসা েসই েলাকেদর িদেক িফের বলেলন, 

ِإَذا َصَنْعَت َغَداًء َأْو َعَشاًء َفَال َتْدُع «:َوَقاَل َأْيًضا ِللَِّذي َدَعاُه١٢
َوَال ِإْخَوَتَك َوَال َأْقِرَباَءَك َوَال اْلِجيَراَن اَألْغِنَياَء، ِلَئالَّ َأْصِدَقاَءَك 

 .َيْدُعوَك ُهْم َأْيًضا، َفَتُكوَن َلَك ُمَكاَفاٌة
اْلَمَساِآيَن، اْلُجْدَع، اْلُعْرَج، : َبْل ِإَذا َصَنْعَت ِضَياَفًة َفاْدُع١٣

 َلُهْم َحتَّى ُيَكاُفوَك، َألنََّك َفَيُكوَن َلَك الطُّوَبى ِإْذ َلْيَس١٤اْلُعْمَي، 
 .»ُتَكاَفى ِفي ِقَياَمِة اَألْبَراِر

ُطوَبى ِلَمْن َيْأُآُل «:َفَلمَّا َسِمَع ذِلَك َواِحٌد ِمَن اْلُمتَِّكِئيَن َقاَل َلُه١٥
ِإْنَساٌن َصَنَع َعَشاًء َعِظيًما «:َفَقاَل َلُه١٦. »ُخْبًزا ِفي َمَلُكوِت اِهللا

: َوَأْرَسَل َعْبَدُه ِفي َساَعِة اْلَعَشاِء ِلَيُقوَل ِلْلَمْدُعوِّيَن١٧يَن، َوَدَعا َآِثيِر
َفاْبَتَدَأ اْلَجِميُع ِبَرْأٍي َواِحٍد ١٨. َتَعاَلْوا َألنَّ ُآلَّ َشْيٍء َقْد ُأِعدَّ

ِإنِّي اْشَتَرْيُت َحْقًال، َوَأَنا ُمْضَطرٌّ َأْن : َقاَل َلُه اَألوَُّل. َيْسَتْعُفوَن
ِإنِّي اْشَتَرْيُت : َوَقاَل آَخُر١٩. َأْسَأُلَك َأْن ُتْعِفَيِني. ْخُرَج َوَأْنُظَرُهَأ

. َأْسَأُلَك َأْن ُتْعِفَيِني. َخْمَسَة َأْزَواِج َبَقٍر، َوَأَنا َماٍض َألْمَتِحَنَها
. ِإنِّي َتَزوَّْجُت ِباْمَرَأٍة، َفِلذِلَك َال َأْقِدُر َأْن َأِجيَء: َوَقاَل آَخُر٢٠
 ِحيَنِئٍذ َغِضَب َربُّ اْلَبْيِت،. َفَأَتى ذِلَك اْلَعْبُد َوَأْخَبَر َسيَِّدُه ِبذِلَك٢١

اْخُرْج َعاِجًال ِإَلى َشَواِرِع اْلَمِديَنِة َوَأِزقَِّتَها، َوَأْدِخْل : َوَقاَل ِلَعْبِدِه
َيا َسيُِّد، :  اْلَعْبُدَفَقاَل٢٢. ِإَلى ُهَنا اْلَمَساِآيَن َواْلُجْدَع َواْلُعْرَج َواْلُعْمَي
: َفَقاَل السَّيُِّد ِلْلَعْبِد٢٣. َقْد َصاَر َآَما َأَمْرَت، َوُيوَجُد َأْيًضا َمَكاٌن

اْخُرْج ِإَلى الطُُّرِق َوالسَِّياَجاِت َوَأْلِزْمُهْم ِبالدُُّخوِل َحتَّى َيْمَتِلَئ 
 ِمْن ُأولِئَك الرَِّجاِل ِإنَُّه َلْيَس َواِحٌد: َألنِّي َأُقوُل َلُكْم٢٤َبْيِتي، 

 .»اْلَمْدُعوِّيَن َيُذوُق َعَشاِئي
 :َوَآاَن ُجُموٌع َآِثيَرٌة َساِئِريَن َمَعُه، َفاْلَتَفَت َوَقاَل َلُهْم٢٥
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২৬“েয আমার কােছ আসেব েস েযন িনেজর িপতা-মাতা, স্তরী ও েছেলেমেয়, 
ভাই-েবান, এমন িক, িনেজেক পযন্ আমার েচেয় কম িপর্য় মেনর্  কের। তা না হেল 
েস আমার উম্ত হেত পাের না। ২৭েয েলাক িনেজর কর্শ বেয় িনেয় আমার ু
িপছেন না আেস েস আমার উম্ত হেত পাের না। ২৮“আপনােদর মেধয্ যিদ েকউ 
একটা উচ ঘর ৈতরী করেত চায় তেব েস আেগ বেস খরেচর িহসাব কেরঁ ু । েস 
েদখেত চায়, ওটা েশষ করবার জনয্ তার যেথষ্ টাকা আেছ িক না। ২৯তা না হেল 
েস িভিত্ গাথবার পের যিদ েসই উচ ঘরটা েশষ করেত না পােরঁ ঁ ু , তেব যারা েসটা 
েদখেব তারা সবাই তােক ঠাট্া করেব। ৩০তারা বলেব ‘েলাকটা গাথেত শুরু ঁ
কেরিছল িকন্ েশষ করেত পারল না।’ ৩১“যিদ একজন বাদশাহ্  অনয্ আর 
একজন বাদশাহ্ র িবরুেদ্ যদ্ করেত যানু  তেব িতিন পর্থেম বেস িচন্া করেবন, 
‘িবশ হাজার ৈসনয্ িনেয় িযিন আমার িবরুেদ্ যদ্ করেত আসেছনু , মাতর্ দশ 
হাজার ৈসনয্ িনেয় আিম তােক বাধা িদেত পারব িকঁ ?’ ৩২যিদ িতিন তা না পােরন 
তেব েসই অনয্ বাদশাহ্  দের থাকেতই েলাক পািঠেয় িতিন তার সংেগ সিন্র কথা ূ ঁ
আলাপ করেবন।” ৩৩েশেষ ঈসা বলেলন, “েসইভােব আপনােদর মেধয্ যিদ েকউ 
েভেব-িচেন্ তার সব িকছ েছেড় না আেস তেব েস আমার উম্ত হেত পাের নাু । 
৩৪“লবণ ভাল িজিনস, িকন্ যিদ তার সব্াদ নষ্ হেয় যায় তেব তা আবার িক কের 
েনান্ তা করা যােব? ৩৫তখন তা জিমর জনয্ও উপযক্ হয় নাু , সােরর গাদার 
জনয্ও উপযক্ হয় নাু ; েলােক তা েফেল েদয়। যার শুনবার কান আেছ, েস 
শুনকু।”  

১৫ অধয্ায় 
১তখন অেনক খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ েলােকরা ঈসার কথা শুনবার জনয্ 
তার কােছ আসলঁ । ২এেত ফরীশীরা ও আেলেমরা এই বেল িবরিক্ পর্কাশ করেত 
লাগেলন, “এই েলাকটা খারাপ েলাকেদর সংেগ েমলােমশা ও খাওয়া-দাওয়া 
কের।” ৩তখন ঈসা তােদর িশক্া েদবার জনয্ এই কথা বলেলনঁ :  

 

ِإْن َآاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَليَّ َوَال ُيْبِغُض َأَباُه َوُأمَُّه َواْمَرَأَتُه َوَأْوَالَدهُ «٢٦
. َوِإْخَوَتُه َوَأَخَواِتِه، َحتَّى َنْفَسُه َأْيًضا، َفَال َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميًذا

َوَمْن َال َيْحِمُل َصِليَبُه َوَيْأِتي َوَراِئي َفَال َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ٢٧
َوَمْن ِمْنُكْم َوُهَو ُيِريُد َأْن َيْبِنَي ُبْرًجا َال َيْجِلُس َأوَّالً ٢٨. ِتْلِميًذا

اَألَساسَ ِلَئالَّ َيَضَع ٢٩َوَيْحِسُب النََّفَقَة، َهْل ِعْنَدُه َما َيْلَزُم ِلَكَماِلِه؟ 
: َقاِئِليَن٣٠َوَال َيْقِدَر َأْن ُيَكمَِّل، َفَيْبَتِدَئ َجِميُع النَّاِظِريَن َيْهَزُأوَن ِبِه، 

َوَأيُّ َمِلٍك ِإْن َذَهبَ ٣١. هَذا اِإلْنَساُن اْبَتَدَأ َيْبِني َوَلْم َيْقِدْر َأْن ُيَكمَِّل
َهْل َيْسَتِطيعُ : َأوًَّال َوَيَتَشاَوُرِلُمَقاَتَلِة َمِلٍك آَخَر ِفي َحْرٍب، َال َيْجِلُس 

َوِإالَّ َفَما ٣٢َأْن ُيَالِقَي ِبَعَشَرِة آَالٍف الَِّذي َيْأِتي َعَلْيِه ِبِعْشِريَن َأْلًفا؟ 
َفَكذِلَك ُآلُّ ٣٣. َداَم ذِلَك َبِعيًدا، ُيْرِسُل ِسَفاَرًة َوَيْسَأُل َما ُهَو ِللصُّْلِح

.  َجِميَع َأْمَواِلِه، َال َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميًذاَواِحٍد ِمْنُكْم َال َيْتُرُك
َال َيْصُلحُ ٣٥َولِكْن ِإَذا َفَسَد اْلِمْلُح، َفِبَماَذا ُيْصَلُح؟ . َاْلِمْلُح َجيٌِّد«٣٤

َمْن َلُه ُأُذَناِن ِللسَّْمِع، . َألْرٍض َوَال ِلَمْزَبَلٍة، َفَيْطَرُحوَنُه َخاِرًجا
.»َفْلَيْسَمْع   

 

 

 

 األصَحاُح اْلَخاِمُس َعَشَر
 

َفَتَذمََّر ٢. َوَآاَن َجِميُع اْلَعشَّاِريَن َواْلُخَطاِة َيْدُنوَن ِمْنُه ِلَيْسَمُعوُه١
. »!هَذا َيْقَبُل ُخَطاًة َوَيْأُآُل َمَعُهْم«:اْلَفرِّيِسيُّوَن َواْلَكَتَبُة َقاِئِليَن

 :َفَكلََّمُهْم ِبهَذا اْلَمَثِل ِقاِئًال٣
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৪“মেন করুন, আপনােদর মেধয্ েকান একজেনর একেশাটা েভড়া আেছ। যিদ 
েসই েভড়াগুেলার মেধয্ একটা হািরেয় যায়, তেব িক েস িনরানবব্ইটা মােঠ েছেড় 
িদেয় েসই একটােক খেজ না পাওয়া পযন্ তার তালাশ কের নাুঁ র্ ? ৫েসটা খেজ ু ঁ
েপেল পর েস খশী হেয় তােক কােধ তেল েনয়ু ঁ ু । ৬পের বাড়ী িগেয় তার বন্-বান্ব 
ও পর্িতেবশীেক েডেক বেল, ‘আমার সংেগ আনন্ কর, কারণ আমার হারােনা 
েভড়াটা আিম খেজ েপেয়িছুঁ ।’ ৭আিম আপনােদর বলিছ, িঠক েসইভােব যারা 
তওবা করবার দরকার মেন কের না েতমন িনরানবব্ইজন ধািমক েলােকর েচেয় র্
বরং একজন গুনাহ্ গার তওবা করেল েবেহশেত আরও েবশী আনন্ হয়। 
৮“আবার ধরুন, একজন স্তরীেলােকর দশটা রূপার টাকা আেছ। যিদ েস তার মধয্ 
েথেক একটা হািরেয় েফেল, তেব বািত েজব্েল ঘর ঝাড় িদেয় তা না পাওয়া পযন্ র্
িক ভাল কের তালাশ করেত থােক না? ৯যখন েস তা খেজ পায় তখন তার বন্ু ুঁ -
বান্ব ও পর্িতেবশীেদর েডেক বেল, ‘আমার সংেগ আনন্ কর, কারণ েয টাকাটা 
হািরেয় িগেয়িছল তা েপেয়িছ।’ ১০আিম আপনােদর বলিছ, িঠক েসইভােব 
একজন গুনাহ্ গার তওবা করেল আল্াহ্ র েফেরশতােদর মেধয্ আনন্ হয়।” 
১১তারপর ঈসা বলেলন, “একজন েলােকর দ’ুিট েছেল িছল। ১২েছাট েছেলিট 
তার বাবােক বলল, ‘আবব্া, আমার ভােগর সম্িত্ আমােক িদন।’ তােত েসই 
েলাক তার দই েছেলর মেধয্ সম্িত্ ভাগ কের িদেলনঁ ু । ১৩িকছ িদন পের েছাট ু
েছেলিট তার সম্িত্ িবিকর্ কের টাকা-পয়সা িনেয় দর েদেশ চেল েগলূ । েসখােন 
েস খারাপ ভােব জীবন কািটেয় তার সব টাকা-পয়সা উিড়েয় িদল। ১৪যখন েস 
তার সব টাকা খরচ কের েফলল তখন েসই েদেশর সমস্ জায়গায় ভীষণ দিভক্ ু র্
েদখা িদল। তােত েস অভােব পড়ল। ১৫তখন েস িগেয় েসই েদেশর একজন 
েলােকর কােছ চাকির চাইল। েলাকিট তােক তার শকর চরােত মােঠ পািঠেয় িদলূ । 
১৬শকের েয শুিট েখত েস তা েখেয় েপট ভরােত চাইতূ ঁ , িকন্ েকউ তােক তাও 
িদত না। ১৭“পের একিদন তার েচতনা হল। তখন েস বলল, ‘আমার বাবার কত 
মজর কত েবশী খাবার পােচ্ু , অথচ আিম এখােন িখেদেত মরিছ। ১৮আিম উেঠ 
আমার বাবার কােছ িগেয় বলব, আবব্া, আল্াহ্  ও েতামার িবরুেদ্ আিম গুনাহ্  
কেরিছ।  

َأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َلُه ِمَئُة َخُروٍف، َوَأَضاَع َواِحًدا ِمْنَها، َأَال «٤
لتِّْسَعَة َوالتِّْسِعيَن ِفي اْلَبرِّيَِّة، َوَيْذَهَب َألْجِل الضَّالِّ َحتَّى َيْتُرُك ا
َوَيْأِتي ِإَلى َبْيِتِه ٦َوِإَذا َوَجَدُه َيَضُعُه َعَلى َمْنِكَبْيِه َفِرًحا، ٥َيِجَدُه؟ 

ْدُت اْفَرُحوا َمِعي، َألنِّي َوَج: َوَيْدُعو اَألْصِدَقاَء َواْلِجيَراَن َقاِئًال َلُهُم
ِإنَُّه هَكَذا َيُكوُن َفَرٌح ِفي السََّماِء : َأُقوُل َلُكْم٧!. َخُروِفي الضَّالَّ

ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوُب َأْآَثَر ِمْن ِتْسَعٍة َوِتْسِعيَن َبارًّا َال َيْحَتاُجوَن ِإَلى 
 .َتْوَبٍة
ِدْرَهًما َواِحًدا، َأْو َأيَُّة اْمَرَأٍة َلَها َعْشَرُة َدَراِهَم، ِإْن َأَضاَعْت «٨

َوِإَذا ٩َأَال ُتوِقُد ِسَراًجا َوَتْكُنُس اْلَبْيَت َوُتَفتُِّش ِباْجِتَهاٍد َحتَّى َتِجَدُه؟ 
اْفَرْحَن َمِعي َألنِّي : َوَجَدْتُه َتْدُعو الصَِّديَقاِت َواْلَجاَراِت َقاِئَلًة

َيُكوُن َفَرٌح ُقدَّاَم : َلُكْمهَكَذا، َأُقوُل ١٠. َوَجْدُت الدِّْرَهَم الَِّذي َأَضْعُتُه
 .َمَالِئَكِة اِهللا ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوُب

َيا َأِبي : َفَقاَل َأْصَغُرُهَما َألِبيِه١٢. ِإْنَساٌن َآاَن َلُه اْبَناِن«:َوَقاَل١١
. َفَقَسَم َلُهَما َمِعيَشَتُه. َأْعِطِني اْلِقْسَم الَِّذي ُيِصيُبِني ِمَن اْلَماِل

 َأيَّاٍم َلْيَسْت ِبَكِثيَرٍة َجَمَع االْبُن اَألْصَغُر ُآلَّ َشْيٍء َوَساَفَر َوَبْعَد١٣
َفَلمَّا َأْنَفَق ُآلَّ ١٤ .ِإَلى ُآوَرٍة َبِعيَدٍة، َوُهَناَك َبذََّر َماَلُه ِبَعْيٍش ُمْسِرٍف

َمَضى َف١٥ .َشْيٍء، َحَدَث ُجوٌع َشِديٌد ِفي ِتْلَك اْلُكوَرِة، َفاْبَتَدَأ َيْحَتاُج
َواْلَتَصَق ِبَواِحٍد ِمْن َأْهِل ِتْلَك اْلُكوَرِة، َفَأْرَسَلُه ِإَلى ُحُقوِلِه ِلَيْرَعى 

َوَآاَن َيْشَتِهي َأْن َيْمَأل َبْطَنُه ِمَن اْلُخْرُنوِب الَِّذي َآاَنِت ١٦. َخَناِزيَر
َآْم ِمْن : ِسِه َوَقاَلَفَرَجَع ِإَلى َنْف١٧. اْلَخَناِزيُر َتْأُآُلُه، َفَلْم ُيْعِطِه َأَحٌد

َأُقوُم َوَأْذَهُب ١٨! َأِجيٍر َألِبي َيْفُضُل َعْنُه اْلُخْبُز َوَأَنا َأْهِلُك ُجوًعا
 َيا َأِبي، َأْخَطْأُت ِإَلى السََّماِء َوُقدَّاَمَك،: ِإَلى َأِبي َوَأُقوُل َلُه
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১৯েকউ েয আর আমােক েতামার েছেল বেল ডােক তার েযাগয্ আিম নই। েতামার 
মজরেদর একজেনর মত কের আমােক রাখু ।’ ২০“এই বেল েস উেঠ তার বাবার 
কােছ েগল। েস দের থাকেতই তােক েদেখ তার বাবার খব মমতা হলূ ু । িতিন েদৗেড় 
িগেয় তােক জিড়েয় ধের চম িদেলনু ু । ২১তখন েছেলিট বলল, ‘আবব্া, আিম 
আল্াহ্  ও েতামার িবরুেদ্ গুনাহ্  কেরিছ। েকউ েয আর আমােক েতামার েছেল 
বেল ডােক তার েযাগয্ আিম নই।’ ২২“িকন্ তার বাবা তার েগালামেদর বলেলন, 
‘তাড়াতািড় কের সবেচেয় ভাল জবব্াটা এেন ওেক পিরেয় দাওু । ওর হােত আংিট 
ও পােয় জতা দাওু , ২৩আর েমাটােসাটা বাছরটা এেন জবাই করু । এস, আমরা 
খাওয়া-দাওয়া কের আনন্ কির, ২৪কারণ আমার এই েছেলটা মের িগেয়িছল 
িকন্ আবার েবেচ উেঠেছঁ ; হািরেয় িগেয়িছল পাওয়া িগেয়েছ।’ তারপর তারা 
আেমাদ-পর্েমাদ করেত লাগল। ২৫“েসই সময় তার বড় েছেলিট মােঠ িছলঁ । বাড়ীর 
কােছ এেস েস নাচ ও গান-বাজনার শব্ শুনেত েপল। ২৬তখন েস একজন 
চাকরেক েডেক িজজ্াসা করল, ‘এসব িক হেচ্?’ ২৭“চাকরিট তােক জবাব 
িদল, ‘আপনার ভাই এেসেছ। আপনার বাবা তােক সস্ অবস্ায় িফের েপেয়েছন ু
বেল েমাটােসাটা বাছরটা জবাই কেরেছনু ।’ ২৮“তখন বড় েছেলিট রাগ কের 
িভতের েযেত চাইল না। এেত তার বাবা েবর হেয় এেস তােক িভতের যাবার জনয্ 
সাধাসািধ করেত লাগেলন। ২৯েস তার বাবােক বলল, ‘েদখ, এত বছর ধের আিম 
েতামার েসবা-যত্ কের আসিছ; একবারও আিম েতামার অবাধয্ হই িন। তবও ু
আমার বন্েদর সংেগ আেমাদু -পর্েমাদ করবার জনয্ তিম কখনও আমােক ছাগেলর ু
একটা বাচ্া পযন্ দাও িনর্ । ৩০িকন্ েতামার এই েছেল, েয েবশয্ােদর িপছেন 
েতামার টাকা-পয়সা উিড়েয় িদেয়েছ, েস যখন আসল তিম তার জনয্ েমাটাু েসাটা 
বাছরটা জবাই করেলু ।’ ৩১“তার বাবা তােক বলেলন, ‘বাবা, তিম েতা সব সময় ু
আমার সংেগ সংেগ আছ। আমার যা িকছ আেছ সবই েতা েতামারু । ৩২খশী হেয় ু
আমােদর আেমাদ-পর্েমাদ করা উিচত, কারণ েতামার এই ভাই মের িগেয়িছল 
আবার েবেচ উেঠেছঁ ; হািরেয় িগেয়িছল আবার তােক পাওয়া েগেছ।’ ” 

 

. ِاْجَعْلِني َآَأَحِد َأْجَراَك. ْسُت ُمْسَتِحقًّا َبْعُد َأْن ُأْدَعى َلَك اْبًناَوَل١٩
َوِإْذ َآاَن َلْم َيَزْل َبِعيًدا َرآُه َأُبوُه، َفَتَحنََّن . َفَقاَم َوَجاَء ِإَلى َأِبيِه٢٠

 َأْخَطْأُت َيا َأِبي،:َفَقاَل َلُه االْبُن٢١. َوَرَآَض َوَوَقَع َعَلى ُعُنِقِه َوَقبََّلُه
َفَقاَل ٢٢. ِإَلى السََّماِء َوُقدَّاَمَك، َوَلْسُت ُمْسَتِحقًّا َبْعُد َأْن ُأْدَعى َلَك اْبًنا

َأْخِرُجوا اْلُحلََّة اُألوَلى َوَأْلِبُسوُه، َواْجَعُلوا َخاَتًما ِفي : اَألُب ِلَعِبيِدِه
 اْلُمَسمََّن َواْذَبُحوُه َفَنْأُآَل َوَقدُِّموا اْلِعْجَل٢٣َيِدِه، َوِحَذاًء ِفي ِرْجَلْيِه، 

. َألنَّ اْبِني هَذا َآاَن َميًِّتا َفَعاَش، َوَآاَن َضاالًّ َفُوِجَد٢٤َوَنْفَرَح، 
َفَلمَّا َجاَء َوَقُرَب . َوَآاَن اْبُنُه اَألْآَبُر ِفي اْلَحْقِل٢٥. َفاْبَتَدُأوا َيْفَرُحوَن

َفَدَعا َواِحًدا ِمَن ٢٦. ٍب َوَرْقًصاِمَن اْلَبْيِت، َسِمَع َصْوَت آَالِت َطَر
َأُخوَك َجاَء : َفَقاَل َلُه٢٧َما َعَسى َأْن َيُكوَن هَذا؟ : اْلِغْلَماِن َوَسَأَلُه

َفَغِضَب َوَلْم ُيِرْد ٢٨. َفَذَبَح َأُبوَك اْلِعْجَل اْلُمَسمََّن، َألنَُّه َقِبَلُه َساِلًما
َها َأَنا : َفَأَجاَب َوَقاَل َألِبيِه٢٩ . ِإَلْيِهَفَخَرَج َأُبوُه َيْطُلُب. َأْن َيْدُخَل

َأْخِدُمَك ِسِنيَن هَذا َعَدُدَها، َوَقطُّ َلْم َأَتَجاَوْز َوِصيََّتَك، َوَجْدًيا َلْم 
 .ُتْعِطِني َقطُّ َألْفَرَح َمَع َأْصِدَقاِئي

َواِني، َولِكْن َلمَّا َجاَء اْبُنَك هَذا الَِّذي َأَآَل َمِعيَشَتَك َمَع الز٣٠َّ
َيا ُبَنيَّ َأْنَت َمِعي ِفي ُآلِّ : َفَقاَل َلُه٣١! َذَبْحَت َلُه اْلِعْجَل اْلُمَسمََّن
َولِكْن َآاَن َيْنَبِغي َأْن َنْفَرَح َوُنَسرَّ، ٣٢. ِحيٍن، َوُآلُّ َما ِلي َفُهَو َلَك

 .»َألنَّ َأَخاَك هَذا َآاَن َميًِّتا َفَعاَش، َوَآاَن َضاُلا َفُوِجَد
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১৬ অধয্ায় 

১ঈসা তার সাহাবীেদর বলেলনঁ , “েকান এক ধনী েলােকর পর্ধান কমচারীেক র্
এই বেল েদাষ েদওয়া হল েয, েস তার মািলেকর ধন-সম্িত্ নষ্ করেছ। ২তখন 
ধনী েলাকিট তােক েডেক িজজ্াসা করেলন, ‘েতামার সমব্েন্ আিম এ িক 
শুনিছ? েতামার কােজর িহসাব দাও, কারণ তিম আর পর্ধান কমচাু র্ রী থাকেত 
পারেব না।’ ৩“তখন েসই কমচারী মেন মেন বললর্ , ‘আিম এখন িক কির? আমার 
মািলক েতা আমােক চাকির েথেক ছািড়েয় িদেচ্ন। মািট কাটবার শিক্ আমার 
েনই, আবার িভক্া করেতও লজ্া লােগ। ৪যা েহাক, চাকির েথেক বরখাস- হেল 
পর েলােক যােত আমােক তােদর বাড়ীেত থাকেত েদয় েসইজনয্ আিম িক করব 
তা আিম জািন।’ ৫“এই বেল যারা তার মািলেকর কােছ ধার কেরিছল তােদর 
পর্েতয্কেক েস ডাকল। তারপর েস পর্থম জনেক িজজ্াসা করল, ‘আমার 
মািলেকর কােছ েতামার ধার কত?’ ৬েস বলল, ‘দ’ুহাজার চারেশা িলটার েতল।’ 
েসই কমচারী তােক বললর্ , ‘েয কাগেজ েতামার ধােরর কথা েলখা আেছ েসটা 
নাও এবং শীঘর্ বেস এক হাজার দ’ুেশা েলখ।’ ৭েসই কমচারী তারপর আর র্
একজনেক বলল, ‘েতামার ধার কত?’ েস বলল, ‘আঠােরা টন গম।’ কমচারীিট র্
বলল, ‘েতামার কাগেজ সােড় েচৗদ্ টন েলখ।’ ৮েসই কমচারী অসৎ হেলও বিদ্ র্ ু
কের কাজ করল বেল মািলক তার পর্শংসা করেলন। এেত বঝা যায় েযু , এই 
দিনয়ার েলােকরা িনেজেদর মত েলাকেদর সংেগ আচারু -বয্বহাের নেরর রােজয্র ূ
েলাকেদর েচেয় েবশী বিদ্মানু । ৯আিম েতামােদর বলিছ, এই খারাপ দিনয়ার ধন ু
দব্ারা েলাকেদর সংেগ বন্তব্ করু , েযন েসই ধন ফিরেয় েগেল পর িচরকােলর ু
থাকবার জায়গায় েতামােদর গর্হণ করা হয়। ১০সামানয্ বয্াপাের েয িবশব্াসেযাগয্ 
েস বড় বয্াপােরও িবশব্াসেযাগয্ হয়। সামানয্ বয্াপাের যােক িবশব্াস করা যায় না 
তােক বড় বয্াপােরও িবশব্াস করা যায় না। ১১এই দিনয়ার ধনু -সম্িত্র বয্াপাের 
যিদ েতামােদর িবশব্াস করা না যায় তেব েক েতামােদর িবশব্াস কের আসল ধন 
েদেব? 

 َعَشَراألصَحاُح السَّاِدُس 
 
َآاَن ِإْنَساٌن َغِنيٌّ َلُه َوِآيٌل، َفُوِشَي ِبِه «:َوَقاَل َأْيًضا ِلَتَالِميِذِه١

َما هَذا الَِّذي َأْسَمُع َعْنَك؟ : َفَدَعاُه َوَقاَل َلُه٢. ِإَلْيِه ِبَأنَُّه ُيَبذُِّر َأْمَواَلُه
َفَقاَل ٣. َوِآيًال َبْعُدَأْعِط ِحَساَب َوَآاَلِتَك َألنََّك َال َتْقِدُر َأْن َتُكوَن 

َلْسُت . َماَذا َأْفَعُل؟ َألنَّ َسيِِّدي َيْأُخُذ ِمنِّي اْلَوَآاَلَة: اْلَوِآيُل ِفي َنْفِسِه
َقْد َعِلْمُت َماَذا َأْفَعُل، ٤. َأْسَتِطيُع َأْن َأْنُقَب، َوَأْسَتِحي َأْن َأْسَتْعِطَي

َفَدَعا ُآلَّ َواِحٍد ٥. ُلوِني ِفي ُبُيوِتِهْمَحتَّى ِإَذا ُعِزْلُت َعِن اْلَوَآاَلِة َيْقَب
ِمَئُة َبثِّ : َفَقاَل٦َآْم َعَلْيَك ِلَسيِِّدي؟ : ِمْن َمْدُيوِني َسيِِّدِه، َوَقاَل ِلَألوَِّل

ُثمَّ َقاَل ٧. ُخْذ َصكََّك َواْجِلْس َعاِجًال َواْآُتْب َخْمِسيَن: َفَقاَل َلُه. َزْيٍت
ُخْذ َصكََّك : َفَقاَل َلُه. ِمَئُة ُآرِّ َقْمٍح: َلْيَك؟ َفَقاَلَوَأْنَت َآْم َع: آلَخَر

َفَمَدَح السَّيُِّد َوِآيَل الظُّْلِم ِإْذ ِبِحْكَمٍة َفَعَل، َألنَّ ٨. َواْآُتْب َثَماِنيَن
: َوَأَنا َأُقوُل َلُكُم٩. َأْبَناَء هَذا الدَّْهِر َأْحَكُم ِمْن َأْبَناِء النُّوِر ِفي ِجيِلِهْم

ْصَنُعوا َلُكْم َأْصِدَقاَء ِبَماِل الظُّْلِم، َحتَّى ِإَذا َفِنيُتْم َيْقَبُلوَنُكْم ِفي ا
َاَألِميُن ِفي اْلَقِليِل َأِميٌن َأْيًضا ِفي اْلَكِثيِر، ١٠. اْلَمَظالِّ اَألَبِديَِّة

ُنوا ُأَمَناَء َفِإْن َلْم َتُكو١١. َوالظَّاِلُم ِفي اْلَقِليِل َظاِلٌم َأْيًضا ِفي اْلَكِثيِر
 ِفي َماِل الظُّْلِم، َفَمْن َيْأَتِمُنُكْم َعَلى اْلَحقِّ؟
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১২অেনয্র অিধকাের যা আেছ তা বয্বহার করবার বয্াপাের যিদ েতামােদর 
িবশব্াস করা না যায়, তেব েতামােদর িনেজেদর অিধকােরর জনয্ েকউ িক 
েতামােদর িকছ েদেবু ? ১৩“েকান েগালাম দ’ুজন কতার েসবা করেতর্  পাের না, 
কারণ েস একজনেক ঘণা করেব ও অনয্জনেক ভালবাসেবৃ , িকংবা েস একজেনর 
পর্িত মেনােযাগ েদেব ও অনয্জনেক তচ্ করেবু । আল্াহ্  ও ধন-সম্িত্ এই 
দ’ুেয়রই েসবা েতামরা একসংেগ করেত পার না।” ১৪এই সব কথা শুেন ফরীশীরা 
ঈসােক ঠাট্া করেত লাগেলন, কারণ তারা টাকা-পয়সা েবশী ভালবাসেতন। 
১৫তখন ঈসা তােদর বলেলনঁ , “আপনারা েলাকেদর সামেন িনেজেদর ধািমক র্
েদিখেয় থােকন, িকন্ আল্াহ্  আপনােদর মেনর অবস্া জােনন। মানষ যা ু
সম্ািনত মেন কের আল্াহ্ র েচােখ তা ঘণার েযাগয্ৃ । ১৬“ইয়ািহয়ার সময় পযন্ র্
েতৗরাত শরীফ এবং নবীেদর িকতাব চলত। তারপর েথেক আল্াহ্ র রােজয্র 
সসংবাদ তবিলগ করা হেচ্ এবং সবাই আগর্হী হেয় েজােরর সংেগ েসই রােজয্ ু
ঢকেছু । ১৭তেব েতৗরাত শরীেফর একটা িবন্ু বাদ পড়বার েচেয় বরং আসমান ও 
জমীন েশষ হওয়া সহজ। ১৮“েয েকউ িনেজর স্তরীেক েছেড় িদেয় আর একজনেক 
িবেয় কের েস েজনা কের। সব্ামী যােক েছেড় িদেয়েছ েসই রকম স্তরীেক েয িবেয় 
কের েসও েজনা কের। ১৯“একজন ধনী েলাক িছল। েস েবগুেন কাপড় ও অনয্ানয্ 
দামী দামী কাপড়-েচাপড় পরত। পর্েতয্ক িদন খব জাকজমেকর সংেগ েস ু ঁ
আেমাদ-পর্েমাদ করত। ২০েসই ধনী েলােকর দরজার কােছ লাসার নােম একজন 
িভখারীেক পর্ায়ই এেন রাখা হত। লাসােরর সারা গােয় ঘা িছল। ২১েসই ধনী 
েলােকর েটিবল েথেক েয খাবার পড়ত তা-ই েখেয় েস েপট ভরােত চাইত, আর 
ককেররা তার ঘা েচেট িদতু ু । ২২“একিদন েসই িভখারীিট মারা েগল। তখন 
েফেরশতারা এেস তােক নবী ইবর্ািহেমর কােছ িনেয় েগেলন। তারপর একিদন েসই 
ধনী েলাকিটও মারা েগল এবং তােক দাফন করা হল। ২৩কবের খব যন্তরণার মেধয্ ু
েথেক েস উপেরর িদেক তাকাল এবং দর েথেক ইবর্ািহম ও তার পােশ লাসারেক ূ ঁ
েদখেত েপল। ২৪তখন েস িচৎকার কের বলল, ‘িপতা ইবর্ািহম, আমােক দয়া 
করুন। লাসারেক পািঠেয় িদন েযন েস তার আংগুেলর আগাটা পািনেত ডিবেয় ু
আমার িজভ্  ঠাণ্া কের। এই আগুেনর মেধয্ আিম বড়ই কষ্ পািচ্।’ 

َوِإْن َلْم َتُكوُنوا ُأَمَناَء ِفي َما ُهَو ِلْلَغْيِر، َفَمْن ُيْعِطيُكْم َما ُهَو ١٢
َال َيْقِدُر َخاِدٌم َأْن َيْخِدَم َسيَِّدْيِن، َألنَُّه ِإمَّا َأْن ُيْبِغَض اْلَواِحَد ١٣َلُكْم؟ 

َال َتْقِدُروَن َأْن . ْحَتِقَر اآلَخَرَوُيِحبَّ اآلَخَر، َأْو ُيَالِزَم اْلَواِحَد َوَي
 .»َتْخِدُموا اَهللا َواْلَماَل

َوَآاَن اْلَفرِّيِسيُّوَن َأْيًضا َيْسَمُعوَن هَذا ُآلَُّه، َوُهْم ُمِحبُّوَن ١٤
َأْنُتُم الَِّذيَن ُتَبرُِّروَن َأْنُفَسُكْم ُقدَّاَم «:َفَقاَل َلُهْم١٥. ِلْلَماِل، َفاْسَتْهَزُأوا ِبِه

ِإنَّ اْلُمْسَتْعِلَي ِعْنَد النَّاِس ُهَو . َولِكنَّ اَهللا َيْعِرُف ُقُلوَبُكْم! نَّاِسال
 .ِرْجٌس ُقدَّاَم اِهللا

َوِمْن ذِلَك اْلَوْقِت ُيَبشَُّر . َآاَن النَّاُموُس َواَألْنِبَياُء ِإَلى ُيوَحنَّا«١٦
َولِكنَّ َزَواَل ١٧. ْيِهِبَمَلُكوِت اِهللا، َوُآلُّ َواِحٍد َيْغَتِصُب َنْفَسُه ِإَل

. السََّماِء َواَألْرِض َأْيَسُر ِمْن َأْن َتْسُقَط ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس
ُآلُّ َمْن ُيَطلُِّق اْمَرَأَتُه َوَيَتَزوَُّج ِبُأْخَرى َيْزِني، َوُآلُّ َمْن َيَتَزوَُّج ١٨

 .ِبُمَطلََّقٍة ِمْن َرُجل َيْزِني
ٌن َغِنيٌّ َوَآاَن َيْلَبُس اَألْرُجواَن َواْلَبزَّ َوُهَو َيَتَنعَُّم َآاَن ِإْنَسا«١٩

َوَآاَن ِمْسِكيٌن اْسُمُه ِلَعاَزُر، الَِّذي ُطِرَح ِعْنَد ٢٠. ُآلَّ َيْوٍم ُمَتَرفًِّها
َوَيْشَتِهي َأْن َيْشَبَع ِمَن اْلُفَتاِت السَّاِقِط ٢١َباِبِه َمْضُروًبا ِباْلُقُروِح، 

َفَماَت ٢٢. َدِة اْلَغِنيِّ، َبْل َآاَنِت اْلِكَالُب َتْأِتي َوَتْلَحُس ُقُروَحُهِمْن َماِئ
َوَماَت اْلَغِنيُّ َأْيًضا . اْلِمْسِكيُن َوَحَمَلْتُه اْلَمَالِئَكُة ِإَلى ِحْضِن ِإْبَراِهيَم

ْبَراِهيَم َفَرَفَع َعْيَنْيِه ِفي الَجِحيِم َوُهَو ِفي اْلَعَذاِب، َوَرَأى ِإ٢٣َوُدِفَن، 
َيا َأِبي ِإْبَراِهيَم، : َفَناَدى َوَقاَل٢٤  ِمْن َبِعيٍد َوِلَعاَزَر ِفي ِحْضِنِه،

اْرَحْمِني، َوَأْرِسْل ِلَعاَزَر ِلَيُبلَّ َطَرَف ِإْصبَِِعِه ِبَماٍء َوُيَبرَِّد ِلَساِني، 
 .َألنِّي ُمَعذٌَّب ِفي هَذا اللَِّهيِب
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২৫“িকন্ ইবর্ািহম বলেলন, ‘মেন কের েদখ, তিম যখন েবেচ িছেল তখন কত সখ ু ঁ ু
েভাগ কেরছ আর লাসার কত কষ্ েভাগ কেরেছ। িকন্ এখন েস এখােন সান্ব্না 
পােচ্ আর তিম কষ্ পাচ্ু । ২৬এছাড়া েতামােদর ও আমােদর মেধয্ এমন একটা 
িবরাট ফাক রেয়েছ যােত ইচ্া করেলও েকউ এখান েথেক পার হেয় েতামােদর ঁ
কােছ েযেত না পাের এবং ওখান েথেক পার হেয় আমােদর কােছ আসেত না 
পাের।’ ২৭“তখন েসই ধনী েলাকিট বলল, ‘তাহেল িপতা, দয়া কের লাসারেক 
আমার িপতার বাড়ীেত পািঠেয় িদন, ২৮েযন েস আমার পাচিট ভাইেক সাবধান ঁ
করেত পাের; তা না হেল তারাও েতা এই যন্তরণার জায়গায় আসেব।’ ২৯“িকন্ 
ইবর্ািহম বলেলন, ‘মূসা ও নবীেদর েলখা িকতাব েতা তােদর কােছ আেছ। ওরা 
তােদর কথায় মেনােযাগ িদকঁ ।’ ৩০“েসই ধনী েলাকিট বলল, ‘না, না, িপতা 
ইবর্ািহম, মতেদর মধয্ েথেক েকউ তােদর কােছ েগেল তারা তওবা করেবৃ ।’ 
৩১“তখন ইবর্ািহম বলেলন, ‘মসা ও নবীেদর কথা যিদ তারা না েশােন তেব ূ
মতেদর মধয্ েথেক েকউ উৃ ঠেলও তারা িবশব্াস করেব না।”  

১৭ অধয্ায় 

১ঈসা তার সাহাবীেদর বলেলনঁ , “গুনােহর পেথ িনেয় যাবার জনয্ উসকািন 
আসেবই আসেব, িকন্ ঘণয্ েসই েলাকৃ , যার মধয্ িদেয় েসই উসকািন আেস! 
২এই েছাটেদর মেধয্ একজনেক যিদ েকউ গুনােহর পেথ িনেয় যায়, তেব তার 
গলায় বড় পাথর েবেধ তােক সাগের েফেল েদওয়া বরং তার পেক্ ভালঁ ।  
৩“েতামরা সাবধান হও। যিদ েতামার ভাই েতামার িবরুেদ্ অনয্ায় কের তােক 
বকিন দাওু । যিদ েস েসই অনয্ায় েথেক মন িফরায় তেব তােক মাফ কর। ৪যিদ 
িদেনর মেধয্ সাতবার েতামার িবরুেদ্ েস অনয্ায় কের এবং সাতবারই এেস বেল, 
‘আিম এই অনয্ায় েথেক মন িফিরেয়িছ,’ তাহেল তােক মাফ করেত হেব।” ৫েসই 
বােরাজন সাহাবী হযরত ঈসােক বলেলন, “আমােদর িবশব্াস বািড়েয় িদন।” 

 

َيا اْبِني، اْذُآْر َأنََّك اْسَتْوَفْيَت َخْيَراِتَك ِفي : َفَقاَل ِإْبَراِهيُم٢٥
. َواآلَن ُهَو َيَتَعزَّى َوَأْنَت َتَتَعذَُّب. ِلَعاَزُر اْلَبَالَياَحَياِتَك، َوَآذِلَك 

َوَفْوَق هَذا ُآلِِّه، َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ُهوٌَّة َعِظيَمٌة َقْد ُأْثِبَتْت، َحتَّى ِإنَّ ٢٦
 الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلُعُبوَر ِمْن هُهَنا ِإَلْيُكْم َال َيْقِدُروَن، َوَال الَِّذيَن ِمْن

َأْسَأُلَك ِإًذا، َيا َأَبِت، َأْن ُتْرِسَلُه ِإَلى : َفَقاَل٢٧. ُهَناَك َيْجَتاُزوَن ِإَلْيَنا
َألنَّ ِلي َخْمَسَة ِإْخَوٍة، َحتَّى َيْشَهَد َلُهْم ِلَكْيَال َيْأُتوا ُهْم ٢٨َبْيِت َأِبي، 

 ِعْنَدُهْم ُموَسى :َقاَل َلُه ِإْبَراِهيُم٢٩. َأْيًضا ِإَلى َمْوِضِع اْلَعَذاِب هَذا
َال، َيا َأِبي ِإْبَراِهيَم، َبْل ِإَذا : َفَقاَل٣٠. َواَألْنِبَياُء، ِلَيْسَمُعوا ِمْنُهْم

ِإْن َآاُنوا َال : َفَقاَل َلُه٣١. َمَضى ِإَلْيِهْم َواِحٌد ِمَن اَألْمَواِت َيُتوُبوَن
اِحٌد ِمَن اَألْمَواِت َيْسَمُعوَن ِمْن ُموَسى َواَألْنِبَياِء، َوَال ِإْن َقاَم َو

 .»ُيَصدُِّقوَن
 

 األصَحاُح السَّابُع َعَشَر
 
َال ُيْمِكُن ِإالَّ َأْن َتْأِتَي اْلَعَثَراُت، َولِكْن َوْيٌل «:َوَقاَل ِلَتَالِميِذِه١

َخْيٌر َلُه َلْو ُطوَِّق ُعُنُقُه ِبَحَجِر َرحًى َوُطِرَح ٢! ِللَِّذي َتْأِتي ِبَواِسَطِتِه
. ِاْحَتِرُزوا َألْنُفِسُكْم٣. ْحِر، ِمْن َأْن ُيْعِثَر َأَحَد هُؤَالِء الصَِّغاِرِفي اْلَب

َوِإْن َأْخَطَأ ٤. َوِإْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك َأُخوَك َفَوبِّْخُه، َوِإْن َتاَب َفاْغِفْر َلُه
ْوِم ِإَلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ِفي اْلَيْوِم، َوَرَجَع ِإَلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ِفي اْلَي

 .»!ِزْد ِإيَماَنَنا«:َفَقاَل الرُُّسُل ِللرَّب٥ِّ .»َأَنا َتاِئٌب، َفاْغِفْر َلُه: َقاِئًال
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৬ঈসা বলেলন, “একটা সিরষা-দানার মতও যিদ েতামােদর িবশব্াস থােক তেব 
েতামরা এই তত গাছটােক বলেত পারেবুঁ , ‘িশকড়সদ্ উেঠ িগেয় িনেজেক সাগের ু
পেত রাখুঁ ’; তােত েসই গাছিট েতামােদর কথা শুনেব। ৭“মেন কর, েতামােদর 
একজেনর েগালাম হাল বাইেছ বা েভড়া চরােচ্। যখন েসই েগালাম মাঠ েথেক 
আসেব তখন িক তার মািলক তােক বলেবন, ‘তাড়াতািড় িগেয় েখেত বস’? 
৮না, তা বলেবন না, বরং বলেবন, ‘আমার খাওয়ার আেয়াজন কর, আর আিম 
যতক্ণ খাওয়া-দাওয়া কির ততক্ণ েকামের কাপড় জিড়েয় আমার েসবা-যত্ 
কর। তারপর তিম খাওয়াু -দাওয়া করেব।’ ৯েসই েগালাম তার হুকম মত কাজ ঁ ু
কেরেছ বেল িক িতিন তােক শুকিরয়া জানােবন? ১০েসইভােব আল্াহ্ র হুকম মত ু
সমস্ কাজ করবার পের েতামরা েবােলা, ‘আমরা অপদাথ েগালামর্ ; যা করা 
উিচত আমরা েকবল তা-ই কেরিছ।’ ” ১১েজরুজােলেম যাবার পেথ ঈসা 
সােমিরয়া ও গালীেলর মধয্ িদেয় যািচ্েলন। তখন একটা গর্ােম ঢকবার সময় ু
িতিন দশজন চমেরাগীেক েদখেত েপেলনর্ । তারা দের দািড়েয় িচৎকার কের বললূ ঁ , 
“ঈসা, হুজরু, আমােদর দয়া করুন।” ১৪েসই েরাগীেদর েদেখ ঈসা বলেলন, 
“ইমামেদর কােছ িগেয় িনেজেদর েদখাও।” তারা পেথ েযেত েযেতই সস্ হেয় ু
েগল। ১৫তােদর মেধয্ একজন যখন েদখল েস ভাল হেয় েগেছ তখন েস িচৎকার 
কের আল্াহ্ র পর্শংসা করেত করেত িফের আসল এবং ঈসার পােয়র কােছ উবড় ু
হেয় পেড় তােক শুকিরয়া জানালঁ । েস িছল সােমিরয়া পর্েদেশর েলাক। ১৭তখন 
ঈসা বলেলন, “দশজনেক িক সস্ করা হয় িনু ? তেব বাকী ন’জন েকাথায়? 
১৮আল্াহ্ র পর্শংসা করবার জনয্ এই িবেদশী েলাকিট ছাড়া আর েকউ িক িফের 
আসল না?” ১৯তারপর ঈসা েলাকিটেক বলেলন, “উেঠ চেল যাও। িবশব্াস 
কেরছ বেল তিম ভাল হেয়ছু ।” ২০কেয়কজন ফরীশী ঈসােক িজজ্াসা করেলন 
কেব আল্াহ্ র রাজয্ আসেব। জবােব ঈসা বলেলন, “আল্াহ্ র রাজয্ আসবার 
সময় েকান িচহ্ েদখা যায় না। ২১েকউই বলেব না, “েদখ, আল্াহ্ র রাজয্ 
এখােন,’ বা ‘েদখ, আল্াহ্ র রাজয্ ওখােন,’ কারণ আপনােদর মেধয্ই েতা 
আল্াহ্ র রাজয্ আেছ।”  

ُلوَن َلْو َآاَن َلُكْم ِإيَماٌن ِمْثُل َحبَِّة َخْرَدل، َلُكْنُتْم َتُقو«:َفَقاَل الرَّب٦ُّ
 .اْنَقِلِعي َواْنَغِرِسي ِفي اْلَبْحِر َفُتِطيُعُكْم: ِلهِذِه اْلُجمَّْيَزِة

َوَمْن ِمْنُكْم َلُه َعْبٌد َيْحُرُث َأْو َيْرَعى، َيُقوُل َلُه ِإَذا َدَخَل ِمَن «٧
ى ِبِه، َأْعِدْد َما َأَتَعشَّ: َبْل َأَال َيُقوُل َلُه٨. َتَقدَّْم َسِريًعا َواتَِّكْئ: اْلَحْقِل

َوَتَمْنَطْق َواْخِدْمِني َحتَّى آُآَل َوَأْشَرَب، َوَبْعَد ذِلَك َتْأُآُل َوَتْشَرُب 
. َفَهْل ِلذِلَك اْلَعْبِد َفْضٌل َألنَُّه َفَعَل َما ُأِمَر ِبِه؟ َال َأُظن٩َُّأْنَت؟ 

ِإنََّنا َعِبيٌد : وُلواَآذِلَك َأْنُتْم َأْيًضا، َمَتى َفَعْلُتْم ُآلَّ َما ُأِمْرُتْم ِبِه َفُق١٠
 .»َبطَّاُلوَن، َألنََّنا ِإنََّما َعِمْلَنا َما َآاَن َيِجُب َعَلْيَنا

. َوِفي َذَهاِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم اْجَتاَز ِفي َوْسِط السَّاِمَرِة َواْلَجِليِل١١
 َفَوَقُفوا َوِفيَما ُهَو َداِخٌل ِإَلى َقْرَيٍة اْسَتْقَبَلُه َعَشَرُة ِرَجال ُبْرٍص،١٢

. »!َيا َيُسوُع، َيا ُمَعلُِّم، اْرَحْمَنا«:َوَرَفعُوا َصْوًتا َقاِئِليَن١٣ِمْن َبِعيٍد 
َوِفيَما ُهْم . »اْذَهُبوا َوَأُروا َأْنُفَسُكْم ِلْلَكَهَنِة«:َفَنَظَر َوَقاَل َلُهُم١٤

ِفَي، َرَجَع ُيَمجُِّد َفَواِحٌد ِمْنُهْم َلمَّا َرَأى َأنَُّه ُش١٥. ُمْنَطِلُقوَن َطَهُروا
َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِه ِعْنَد ِرْجَلْيِه َشاِآًرا َلُه، ١٦اَهللا ِبَصْوٍت َعِظيٍم، 

َأَلْيَس اْلَعَشَرُة َقْد َطَهُروا؟ «:َفأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل١٧. َوَآاَن َساِمِريًّا
ِ ِهللا َغْيُر هَذا َأَلْم ُيوَجْد َمْن َيْرِجُع ِلُيْعِطَي َم١٨َفَأْيَن التِّْسَعُة؟  ْجًدا
 .»ُقْم َواْمِض، ِإيَماُنَك َخلََّصَك«:ُثمَّ َقاَل َلُه١٩» اْلَغِريِب اْلِجْنِس؟

َأَجاَبُهْم » َمَتى َيْأِتي َمَلُكوُت اِهللا؟«:َوَلمَّا َسَأَلُه اْلَفرِّيِسيُّوَن٢٠
ُهَوَذا هُهَنا، : َوَال َيُقوُلوَن٢١َال َيْأِتي َمَلُكوُت اِهللا ِبُمَراَقَبٍة، «:َوَقاَل
 .»َألْن َها َمَلُكوُت اِهللا َداِخَلُكْم! ُهَوَذا ُهَناَك: َأْو
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২২এর পের িতিন তার সাহাবীেদর বলেলনঁ , “এমন িদন আসেছ যখন েতামরা 
চাইেব েযন ইব্ েন্আদেমর সময়কার একটা িদন েতামরা েদখেত পাও, িকন্ তা 
েদখেত পােব না। ২৩েলােক েতামােদর বলেব, ‘ওখােন েদখ,’ বা ‘এখােন েদখ।’ 
বাইের েযেয়া না বা তােদর িপছেন েদৗিড়ও না। ২৪িবদয্ৎ চমকােল েযমন আকােশর ু
একিদক েথেক অনয্িদক পযন্ আেলা হেয় যায়র্ , ইব্ েন্আদেমর আসা েসইভােব 
হেব। ২৫িকন্ পর্থেম তােক অেনক দঃখঁ ু -কষ্ েভাগ করেত হেব। তা ছাড়া এই 
কােলর েলােকরা তােক অগর্াহয্ করেবঁ । ২৬“নেহর সমেয় েযমন হেয়িছল ূ
ইব্ েন্আদেমর সমেয়ও েতমিন হেব। ২৭েয পযন্ না নহ্র্ ূ   জাহােজ উঠেলন এবং 
বনয্া এেস েলাকেদর সবাইেক ধব্ংস করল েসই পযন্ েলােকরা খাওয়ার্ -দাওয়া 
করিছল, িবেয় করিছল ও িবেয় িদিচ্ল। ২৮আবার লেতর সমেয় েযমন হেয়িছল ু
েতমিন হেব। েসই সমেয় েলােক খাওয়া-দাওয়া, েবচা-েকনা, চাষ-বাস এবং ঘর-
বাড়ী ৈতরী করিছল। ২৯িকন্ েযিদন লত সাদম েছেড় আসেলন েসই িদন আসমান ু ু
েথেক আগুন ও গন্েকর বিষ্ পেড় েলাকেদর সবাইেক ধব্ংস করলৃ । ৩০েযিদন 
ইব্ েন্আদম পর্কািশত হেবন েসই িদন এই রকমই হেব। ৩১“েসই িদন ছােদর উপের 
েয থাকেব েস ঘর েথেক িজিনসপতর্ েনবার জনয্ নীেচ না নামকু । েতমিন কের 
েক্েতর মেধয্ েয থাকেব েস িফের না আসকু । ৩২লেতর স্তরীর কথা মেন কের েদখু । 
৩৩েয েকউ তার জীবন রক্া করেত েচষ্া কের েস তার সিতয্কােরর জীবন 
হারােব, আর েয েকউ তার পর্াণ হারায় েস তার সিতয্কােরর জীবন রক্া করেব। 
৩৪আিম েতামােদর বলিছ, েসই রােত এক িবছানায় দ’ুজন থাকেব; একজনেক 
েনওয়া হেব আর অনয্জনেক েফেল যাওয়া হেব। ৩৫তখন দ’ুজন স্তরীেলাক 
একসংেগ জাতা ঘরােবঁ ু ; একজনেক েনওয়া হেব আর অনয্জনেক েফেল যাওয়া 
হেব।” ৩৭সাহাবীরা বলেলন, “হুজরু, েকাথায়?” জবােব ঈসা বলেলন, “লাশ 
েযখােন থােক েসখােনই েতা শকন এেস জেড়া হয়ু ।”  

 
 
 

َسَتْأِتي َأيَّاٌم ِفيَها َتْشَتُهوَن َأْن َتَرْوا َيْوًما َواِحًدا «:َوَقاَل ِللتََّالِميِذ٢٢
: َأْو! ُهَوَذا هُهَنا:َوَيُقوُلوَن َلُكْم٢٣. ِمْن َأيَّاِم اْبِن اِإلْنَساِن َوَال َتَرْوَن

َألنَُّه َآَما َأنَّ اْلَبْرَق الَِّذي ٢٤وا، َال َتْذَهُبوا َوَال َتْتَبُع! ُهَوَذا ُهَناَك
َيْبُرُق ِمْن َناِحَيٍة َتْحَت السََّماِء ُيِضيُء ِإَلى َناِحَيٍة َتْحَت السََّماِء، 

َولِكْن َيْنَبِغي َأوًَّال َأْن ٢٥. َآذِلَك َيُكوُن َأْيًضا اْبُن اِإلْنَساِن ِفي َيْوِمِه
َوَآَما َآاَن ِفي َأيَّاِم ُنوٍح ٢٦.  هَذا اْلِجيِلَيَتَألََّم َآِثيًرا َوُيْرَفَض ِمْن

َآاُنوا َيْأُآُلوَن ٢٧: َآذِلَك َيُكوُن َأْيًضا ِفي َأيَّاِم اْبِن اِإلْنَساِن
َوَيْشَرُبوَن، َوُيَزوُِّجوَن َوَيَتَزوَُّجوَن، ِإَلى اْلَيْوِم الَِّذي ِفيِه َدَخَل ُنوٌح 

َآذِلَك َأْيًضا َآَما َآاَن ِفي ٢٨. َلَك اْلَجِميَعاْلُفْلَك، َوَجاَء الطُّوَفاُن َوَأْه
َآاُنوا َيْأُآُلوَن َوَيْشَرُبوَن، َوَيْشَتُروَن َوَيِبيُعوَن، : َأيَّاِم ُلوٍط

َولِكنَّ اْلَيْوَم الَِّذي ِفيِه َخَرَج ُلوٌط ِمْن َسُدوَم، ٢٩. َوَيْغِرُسوَن َوَيْبُنوَن
هَكَذا َيُكوُن ِفي ٣٠. سََّماِء َفَأْهَلَك اْلَجِميَعَأْمَطَر َناًرا َوِآْبِريًتا ِمَن ال

ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َمْن َآاَن َعَلى ٣١. اْلَيْوِم الَِّذي ِفيِه ُيْظَهُر اْبُن اِإلْنَساِن
السَّْطِح َوَأْمِتَعُتُه ِفي اْلَبْيِت َفَال َيْنِزْل ِلَيْأُخَذَها، َوالَِّذي ِفي اْلَحْقِل 

َمْن َطَلَب َأْن ٣٣! ُاْذُآُروا اْمَرَأَة ُلوٍط٣٢.  ِإَلى اْلَوَراِءَآذِلَك َال َيْرجْع
ِإنَُّهِفي ِتْلَك : َأُقوُل َلُكْم٣٤. ُيَخلَِّص َنْفَسُه ُيْهِلُكَها، َوَمْن َأْهَلَكَها ُيْحِييَها

. ُراللَّْيَلِة َيُكوُن اْثَناِن َعَلى ِفَراٍش َواِحٍد، َفُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخ
. َتُكوُن اْثَنَتاِن َتْطَحَناِن َمًعا، َفُتْؤَخُذ اْلَواِحَدُة َوُتْتَرُك اُألْخَرى٣٥
. »َيُكوُن اْثَناِن ِفي اْلَحْقِل، َفُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخُر٣٦
 َحْيُث َتُكوُن اْلُجثَُّة«: َفَقاَل َلُهْم» َأْيَن َياَربُّ؟«:َفَأَجابوا َوَقاُلوا َلُه٣٧

 .»ُهَناَك َتْجَتِمُع النُُّسوُر
 
 
 

 



লকূ  ১৮    إنجيُل لوقا ١٨       

- 57 - 

১৮ অধয্ায় 
১সাহাবীরা যােত সব সময় মনাজাত কের এবং িনরাশ না হয় েসই িশক্া েদবার ু

জনয্ ঈসা তােদর এই উদাহরণটা বলেলনঁ : “েকান এক শহের একজন িবচারক 
িছেলন। িতিন আল্াহ্ েক ভয় করেতন না এবং মানষেকও গর্াহয্ করেতন নাু । ৩েসই 
শহের একজন িবধবা িছল। েস বারবার এেস তােক বলতঁ , ‘নয্ায়িবচার কের 
আমার িবপেক্র িবরুেদ্ রায় িদন।’ ৪েসই িবচারক িকছ িদন পযন্ িকছই করেলন ু ুর্
না। িকন্ েশেষ িতিন মেন মেন বলেলন, ‘যিদও আিম আল্াহ্ েক ভয় কির না এবং 
মানষেকও গর্াহয্ কির নাু , ৫তবও এই িবধবা আমােক িবরক্ করেছ ু বেল আিম তার 
পেক্ নয্ায়িবচার করব। তা না হেল েস বারবার আসেব আর তােত আিম ক্ান্ হেয় 
পড়ব।’ ” ৬এর পর ঈসা আরও বলেলন, “নয্ায় িবচারক না হেলও িতিন িক 
বলেলন তা েভেব েদখ। ৭তাহেল যারা আল্াহ্ েক িদন রাত ডােক, আল্াহ্  িক তার ঁ
েসই বাছাই-করা বান্ােদর পেক্ নয্ায়িবচার করেবন না? িতিন িক তা করেত েদির 
করেবন? ৮আিম েতামােদর বলিছ, িতিন তােদর পেক্ নয্ায়িবচার করেত েদির 
করেবন না। িকন্ ইব্ েন্আদম যখন আসেবন তখন িক িতিন দিনয়ােত ঈমান ু
েদখেত পােবন?” ৯যারা িনেজেদর ধািমক মেন কের অনয্েদর তচ্ করত তােদর র্ ু
িশক্া েদবার জনয্ ঈসা এই কথা বলেলন: ১০“দ’ুজন েলাক মনাজাত করবার জনয্ ু
বায়তলু -েমাকাদ্েস েগেলন। তােদর মেধয্ একজন িছেলন ফরীশী ও অনয্জন ঁ
খাজনা-আদায়কারী। ১১েসই ফরীশী দািড়েয় দািড়েয় িনেজর িবষেয় এই মনাজাত ঁ ঁ ু
করেলন, ‘েহ আল্াহ্ , আিম েতামােক শুকিরয়া জানাই েয, আিম অনয্ েলাকেদর 
মত ঠগ, অসৎ ও েজনাকারী নই, এমন িক, ঐ খাজনা-আদায়কারীর মতও নই। 
১২আিম সপ্ায় দ’ুবার েরাজা রািখ এবং আমার সমস্ আেয়র দশ ভােগর এক 
ভাগ েতামােক িদই।’ ১৩েসই সময় েসই খাজনা-আদায়কারী িকছ দের দািড়েয় ু ূ ঁ
িছল। আসমােনর িদেক তাকাবারও তার সাহস হল না; েস বক চাপ্ু  েড় বলল, ‘েহ 
আল্াহ্ ! আিম গুনাহ্ গার; আমার পর্িত মমতা কর।’  

 

 

 األصَحاُح الثَّاِمُن َعَشَر
 
َوَقاَل َلُهْم َأْيًضا َمَثًال ِفي َأنَُّه َيْنَبِغي َأْن ُيَصلَّى ُآلَّ ِحيٍن َوَال ١

. َآاَن ِفي َمِديَنٍة َقاٍض َال َيَخاُف اَهللا َوَال َيَهاُب ِإْنَساًنا«:ِقاِئًال٢ُيَملَّ، 
َأْنِصْفِني ِمْن : َوَآاَنْت َتْأِتي ِإَلْيِه َقاِئَلًة. َمِديَنِة َأْرَمَلٌةَوَآاَن ِفي ِتْلَك اْل٣

َولِكْن َبْعَد ذِلَك َقاَل ِفي . َوَآاَن َال َيَشاُء ِإَلى َزَماٍن٤!. َخْصِمي
َفِإنِّي َألْجِل َأنَّ ٥َوِإْن ُآْنُت َال َأَخاُف اَهللا َوَال َأَهاُب ِإْنَساًنا، : َنْفِسِه

. »!ْرَمَلَة ُتْزِعُجِني، ُأْنِصُفَها، ِلَئالَّ َتْأِتَي َداِئًما َفَتْقَمَعِنيهِذِه اَأل
َأَفَال ُيْنِصُف اُهللا ٧. اْسَمُعوا َما َيُقوُل َقاِضي الظُّْلِم«:َوَقاَل الرَّب٦ُّ

ُمْخَتاِريِه، الصَّاِرِخيَن ِإَلْيِه َنَهاًرا َوَلْيًال، َوُهَو ُمَتَمهٌِّل َعَلْيِهْم؟ 
َولِكْن َمَتى َجاَء اْبُن اِإلْنَساِن، ! ِإنَُّه ُيْنِصُفُهْم َسِريًعا: ُل َلُكْمَأُقو٨

 .»َأَلَعلَُّه َيِجُد اِإليَماَن َعَلى اَألْرِض؟
َوَقاَل ِلَقْوٍم َواِثِقيَن ِبَأْنُفِسِهْم َأنَُّهْم َأْبَراٌر، َوَيْحَتِقُروَن اآلَخِريَن ٩

 :هَذا اْلَمَثَل
َدا ِإَلى اْلَهْيَكِل ِلُيَصلَِّيا، َواِحٌد َفرِّيِسيٌّ َواآلَخُر ِإْنَساَناِن َصِع«١٠
َالّلُهمَّ َأَنا : َأمَّا اْلَفرِّيِسيُّ َفَوَقَف ُيَصلِّي ِفي َنْفِسِه هَكَذا١١. َعشَّاٌر

َأْشُكُرَك َأنِّي َلْسُت ِمْثَل َباِقي النَّاِس اْلَخاِطِفيَن الظَّاِلِميَن الزَُّناِة، َوَال 
َأُصوُم َمرََّتْيِن ِفي اُألْسُبوِع، َوُأَعشُِّر ُآلَّ َما ١٢.  هَذا اْلَعشَّاِرِمْثَل
َوَأمَّا اْلَعشَّاُر َفَوَقَف ِمْن َبِعيٍد، َال َيَشاُء َأْن َيْرَفَع َعْيَنْيِه ١٣. َأْقَتِنيِه

َنا الّلُهمَّ اْرَحْمِني، َأ: َنْحَو السََّماِء، َبْل َقَرَع َعَلى َصْدِرِه َقاِئًال
 .اْلَخاِطَئ
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১৪“আিম েতামােদর বলিছ, েসই খাজনা-আদায়কারীেক আল্াহ্  ধািমক বেল র্
গর্হণ করেলন আর েস বাড়ী িফের েগল। িকন্ েসই ফরীশীেক িতিন ধািমক বেল র্
গর্হণ করেলন না। েয েকউ িনেজেক উচ কের তােক নীচ করা হেব এবং েয ঁ ু ু
িনেজেক নীচ কের তােক উচ করা হেবু ুঁ ।” ১৫েলােকরা েছাট েছেলেমেয়েদর ঈসার 
কােছ িনেয় আসল েযন িতিন তােদর উপর হাত রােখন। সাহাবীরা এ েদেখ েসই 
েলাকেদর বকিন িদেত লাগেলনু । ১৬িকন্ ঈসা েসই েছেলেমেয়েদর িনেজর কােছ 
েডেক িনেলন। তারপর িতিন সাহাবীেদর বলেলন, “েছেলেমেয়েদর আমার কােছ 
আসেত দাও, বাধা িদও না; কারণ আল্াহ্ র রাজয্ এেদর মত েলাকেদরই। ১৭আিম 
েতামােদর সিতয্ বলিছ, েছাট েছেলেমেয়র মত আল্াহ্ র শাসন েমেন না িনেল 
েকউ েকানমেতই আল্াহ্ র রােজয্ ঢকেত পারেব নাু ।” ১৮সমােজর একজন েনতা 
ঈসােক িজজ্াসা করেলন, “হুজরু, আপিন একজন ভাল েলাক। আমােক বলনু, 
িক করেল আিম অনন্ জীবন লাভ করেত পারব?” ১৯ঈসা তােক বলেলনঁ , 
“আমােক ভাল বলেছন েকন? একমাতর্ আল্াহ্  ছাড়া আর েকউই ভাল নয়। 
২০আপিন েতা হুকমগুেলা জােননু , ‘েজনা েকােরা না, খন েকােরা নাু , চির ু
েকােরা না, িমথয্া সাক্য্ িদেয়া না, েতামার িপতা-মাতােক সম্ান েকােরা।’ ” 
২১েসই েনতা বলেলন, “েছাটেবলা েথেক আিম এই সব পালন কের আসিছ।” 
২২এই কথা শুেন ঈসা তােক বলেলনঁ , “এখনও একটা কাজ আপনার বাকী 
আেছ। আপনার যা িকছ আেছ িবিকর্ কের গরীবেদর িবিলেয় িদনু , তাহেল আপিন 
েবেহশেত ধন পােবন। তারপর এেস আমার উম্ত হন।” ২৩এই কথা শুেন েসই 
েনতা খব দঃিখত হেলনু ু , কারণ িতিন খব ধনী িছেলনু । ২৪েসই েনতার িদেক 
তািকেয় ঈসা বলেলন, “ধনীেদর পেক্ আল্াহ্ র রােজয্ েঢাকা কত কিঠন! 
২৫ধনীর পেক্ আল্াহ্ র রােজয্ ঢকবার েচেয় বরং সেচর িছদর্ িদেয় উেটর যাওয়া ু ু
সহজ।” ২৬ঈসার এই কথা যারা শুনল তারা বলল, “তাহেল েক নাজাত েপেত 
পাের?” ২৭ঈসা বলেলন, “মানেষর পেক্ যা অসম্ব আল্াহ্ু  র পেক্ তা সম্ব।” 
২৮তখন িপতর বলেলন, “আমরা েতা সব িকছ েছেড় িদেয় আপনার সাহাবী ু
হেয়িছ।”  

ِإنَّ هَذا َنَزَل ِإَلى َبْيِتِه ُمَبرًَّرا ُدوَن َذاَك، َألنَّ ُآلَّ : َأُقوُل َلُكْم١٤
 .»َمْن َيْرَفُع َنْفَسُه َيتَِّضُع، َوَمْن َيَضُع َنْفَسُه َيْرَتِفُع

َلْيِه اَألْطَفاَل َأْيًضا ِلَيْلِمَسُهْم، َفَلمَّا َرآُهُم التََّالِميُذ َفَقدَُّموا ِإ١٥
َدُعوا اَألْوَالَد َيْأُتوَن ِإَليَّ «:َأمَّا َيُسوُع َفَدَعاُهْم َوَقاَل١٦. اْنَتَهُروُهْم

 َمْن :َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم١٧. َوَال َتْمَنُعوُهْم، َألنَّ ِلِمْثِل هُؤَالِء َمَلُكوَت اِهللا
 .»َال َيْقَبُل َمَلُكوَت اِهللا ِمْثَل َوَلٍد َفَلْن َيْدُخَلُه

َأيَُّها اْلُمَعلُِّم الصَّاِلُح، َماَذا َأْعَمُل َألِرَث «:َوَسَأَلُه َرِئيٌس ِقاِئًال١٨
ِلَماَذا َتْدُعوِني َصاِلًحا؟ َلْيَس «:َفَقاَل َلُه َيُسوُع١٩» اْلَحَياَة اَألَبِديََّة؟

. َال َتْزِن: َأْنَت َتْعِرُف اْلَوَصاَيا٢٠. ِلًحا ِإالَّ َواِحٌد َوُهَو اُهللاَأَحٌد َصا
. »َأْآِرْم َأَباَك َوُأمََّك. َال َتْشَهْد ِبالزُّوِر. َال َتْسِرْق. َال َتْقُتْل

َفَلمَّا َسِمَع َيُسوُع ذِلَك ٢٢. »هِذِه ُآلَُّها َحِفْظُتَها ُمْنُذ َحَداَثِتي«:َفَقاَل٢١
بْع ُآلَّ َما َلَك َوَوزِّْع َعَلى اْلُفَقَراِء، : ُيْعِوُزَك َأْيًضا َشْيٌء«:َلُهَقاَل 

َفَلمَّا َسِمَع ذِلَك ٢٣. »َفَيُكوَن َلَك َآْنٌز ِفي السََّماِء، َوَتَعاَل اْتَبْعِني
َما «:َفَلمَّا َرآُه َيُسوُع َقْد َحِزَن، َقاَل٢٤. َحِزَن، َألنَُّه َآاَن َغِنيًّا ِجدًّا

َألنَّ ُدُخوَل َجَمل ٢٥! َأْعَسَر ُدُخوَل َذِوي اَألْمَواِل ِإَلى َمَلُكوِت اِهللا
َفَقاَل ٢٦. »!ِمْن َثْقِبِإْبَرٍة َأْيَسُر ِمْن َأْن َيْدُخَل َغِنيٌّ ِإَلى َمَلُكوِت اِهللا

َغْيُر «:َفَقاَل٢٧» َفَمْن َيْسَتِطيُع َأْن َيْخُلَص؟«: الَِّذيَن َسِمُعوا
َها «:َفَقاَل ُبْطُرُس٢٨ .»اِع ِعْنَد النَّاِس ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد اِهللاْلُمْسَتَط

 .»َنْحُن َقْد َتَرْآَنا ُآلَّ َشْيٍء َوَتِبْعَناَك
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২৯ঈসা তার সাহাবীেদর বলেলনঁ , “আিম েতামােদর সিতয্ই বলিছ, যারা আল্াহ্ র 
রােজয্র জনয্ বাড়ী-ঘর, স্তরী, ভাই-েবান, মা-বাবা বা েছেলেমেয় েছেড় এেসেছ, 
৩০তারা পর্েতয্েক এই যেগই অেনক েবশী পােব এবং আগামী যেগ অনন্ জীবন ু ু
লাভ করেব।” ৩১ঈসা তার বােরাজন সাহাবীেক একপােশ েডেক িনেয় বলেলনঁ , 
“েদখ, আমরা েজরুজােলেম যািচ্। ইব্ েন্আদেমর িবষেয় নবীরা যা যা িলেখ 
েগেছন তা সবই পণ হেবূ র্ । ৩২তােক অঁ -ইহুদীেদর হােত েদওয়া হেব। েলােক তােক ঁ
ঠাট্া ও অপমান করেব এবং তার গােয় থথ েদেবঁ ু ু । ৩৩ভীষণভােব চাবক মারবার ু
পের তারা তােক হতয্া করেবঁ , আর ততীয় িদেন িতিন জীিবত হেয় উঠেবনৃ ।” 
৩৪সাহাবীরা িকন্ এই সব িবষয় িকছ◌ই বঝেলন নাু ৃ ু । েসই কথার অথ তােদর র্ ঁ
কােছ েগাপন রাখা হেয়িছল বেল ঈসা েয িক বলিছেলন তা তারা বঝেলন নাঁ ু । 
৩৫ঈসা যখন েজিরেকা শহেরর কােছ আসেলন তখন একজন অন্ েলাক পেথর 
ধাের বেস িভক্া করিছল। ৩৬অেনক েলােকর গলার আওয়াজ শুেন েস বয্াপার িক 
তা িজজ্াসা করল। ৩৭েলােকরা তােক জানাল েয, নাসরেতর ঈসা ঐ পথ িদেয় 
যােচ্ন। ৩৮তখন েস িচৎকার কের বলল, “দাউেদর বংশধর ঈসা, আমােক দয়া 
করুন!” ৩৯েয েলােকরা িভেড়র সামেন িছল তারা তােক ধমক িদেয় চপ করেত ু
বলল। িকন্ েস আরও িচৎকার কের বলল, “দাউেদর বংশধর, আমােক দয়া 
করুন।” ৪০ঈসা থামেলন এবং েসই অন্েক তার কােছ আনেত বলেলনঁ । েস কােছ 
আসেল পর িতিন বলেলন, ৪১“তিম িক চাওু ? েতামার জনয্ আিম িক করব?” 
েস বলল, “হুজরু, আিম েযন েদখেত পাই।” ৪২ঈসা তােক বলেলন, “আচ্া, 
তা-ই েহাক। তিম িবশব্াস কেরছ বেল ভাল হেয়ছু ।” ৪৩েলাকিট তখনই েদখেত 
েপল এবং আল্াহ্ র পর্শংসা করেত করেত ঈসার িপছেন িপছেন চলল। এ েদেখ 
সমস্ েলাক আল্াহ্ র পর্শংসা করল।  

১৯ অধয্ায় 
১ঈসা েজিরেকা শহেরর মধয্ িদেয় যািচ্েলন। ২েসখােন সেক্য় নােম একজন 

েলাক িছেলন। িতিন িছেলন পর্ধান খাজনা-আদায়কারী এবং একজন ধনী েলাক।  

 

ِإْن َلْيَس َأَحٌد َتَرَك َبْيًتا َأْو َواِلَدْيِن : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم«:َفَقاَل َلُهُم٢٩
ِإالَّ َوَيْأُخُذ ِفي ٣٠ا ِمْن َأْجِل َمَلُكوِت اِهللا، َأْو ِإْخَوًة َأِو اْمَرَأًة َأْو َأْوَالًد

 .»هَذا الزََّماِن َأْضَعاًفا َآِثيَرًة، َوِفي الدَّْهِر اآلِتي اْلَحَياَة اَألَبِديََّة
َها َنْحُن َصاِعُدوَن ِإَلى «:َوَأَخَذ االْثَنْي َعَشَر َوَقاَل َلُهْم٣١

 َمْكُتوٌب ِباَألْنِبَياِء َعِن اْبِن اِإلْنَساِن، ُأوُرَشِليَم، َوَسَيِتمُّ ُآلُّ َما ُهَو
َألنَُّه ُيَسلَُّم ِإَلى اُألَمِم، َوُيْسَتْهَزُأ ِبِه، َوُيْشَتُم َوُيْتَفُل َعَلْيِه، ٣٢
َوَأمَّا ُهْم َفَلْم ٣٤. »َوَيْجِلُدوَنُه، َوَيْقُتُلوَنُه، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقوُم٣٣

َك َشْيًئا، َوَآاَن هَذا اَألْمُر ُمْخفًى َعْنُهْم، َوَلْم َيْعَلُموا َيْفَهُموا ِمْن ذِل
 .َما ِقيَل
َوَلمَّا اْقَتَرَب ِمْن َأِريَحا َآاَن َأْعَمى َجاِلًسا عَلى الطَِّريِق ٣٥

َما َعَسى َأْن َيُكوَن «:َفَلمَّا َسِمَع اْلَجْمَع ُمْجَتاًزا َسَأَل٣٦. َيْسَتْعِطي
: َفَصَرَخ ِقاِئًال٣٨. وُه َأنَّ َيُسوَع النَّاِصِريَّ ُمْجَتاٌزَفَأْخَبُر٣٧» هَذا؟

َفاْنَتَهَرُه اْلُمَتَقدُِّموَن ِلَيْسُكَت، ٣٩. »!َياَيُسوُع اْبَن َداُوَد، اْرَحْمِني«
َفَوَقَف ٤٠. »!َيا اْبَن َداُوَد، اْرَحْمِني«: َأمَّا ُهَو َفَصَرَخ َأْآَثَر َآِثيًرا

َماَذا ُتِريُد َأْن «:ِقاِئًال٤١َوَلمَّا اْقَتَرَب َسَأَلُه . ْن ُيَقدََّم ِإَلْيِهَيُسوُع َوَأَمَر َأ
: َفَقاَل َلُه َيُسوُع٤٢. »!َياَسيُِّد، َأْن ُأْبِصَر«: َفَقاَل» َأْفَعَل ِبَك؟

َوِفي اْلَحاِل َأْبَصَر، َوَتِبَعُه َوُهَو ٤٣. »ِإيَماُنَك َقْد َشَفاَك. َأْبِصْر«
 .َوَجِميُع الشَّْعِب ِإْذ َرَأْوا َسبَُّحوا اَهللا. ُيَمجُِّد اَهللا

 

 األصَحاُح التَّاِسُع َعَشَر
َوِإَذا َرُجٌل اْسُمُه َزآَّا، َوُهَو ٢. ُثمَّ َدَخَل َواْجَتاَز ِفي َأِريَحا١

 َرِئيٌس ِلْلَعشَّاِريَن َوَآاَن َغِنيًّا،
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৩ঈসা েক, তা িতিন েদখেত েচষ্া করিছেলন, িকন্ েবেট ঁ িছেলন বেল িভেড়র 
জনয্ তােক েদখেত পািচ্েলন নাঁ । ৪তাই িতিন ঈসােক েদখবার জনয্ সামেন 
েদৗেড় িগেয় একটা ডমর গােছ উঠেলনু ু , কারণ ঈসা েসই পথ িদেয়ই যািচ্েলন। 
৫ঈসা েসই ডমর গােছর কােছ এেস উপেরর িদেক তাকােলন এবং সেক্য়েক ু ু
বলেলন, “সেক্য়, তাড়াতািড় েনেম এস, কারণ আজ েতামার বাড়ীেত আমােক 
থাকেত হেব।” ৬সেক্য় তাড়াতািড় েনেম আসেলন এবং আনেন্র সংেগ ঈসােক 
গর্হণ করেলন। ৭এ েদেখ সবাই বক্ বক কের বলল, “উিন একজন গুনাহ্ গার 
েলােকর েমহমান হেত েগেলন।” ৮সেক্য় েসখােন দািড়েয় ঈসােক বলেলনঁ , 
“হুজরু, আিম আমার ধন-সম্িত্র অেধক গরীবেদর িদেয় িদিচ্র্  এবং যিদ 
কাউেক ঠিকেয় থািক তেব তার চারগুণ িফিরেয় িদিচ্।” ৯তখন ঈসা বলেলন, 
“এই বাড়ীেত আজ নাজাত আসল, কারণ এও েতা ইবর্ািহেমর বংেশর একজন। 
১০যারা হািরেয় েগেছ তােদর তালাশ করেত ও নাজাত করেতই ইব্ েন্আদম 
এেসেছন।” ১১ঈসা তখন েযখােন িছেলন েসখান েথেক েজরুজােলম েবশী দেরূ  
িছল না, আর যারা তার কথা শুনিছল তারা ভাবিছল আল্াহ্ঁ  র রাজয্ শীঘর্ই পর্কাশ 
পােব। তাই ঈসা তােদর িশক্া েদবার জনয্ এই কথা বলেলন: ১২“একজন উচ ঁ ু
বংেশর েলাক রাজ-পদ িনেয় িফের আসেবন বেল দর েদেশ েগেলনূ । ১৩যাবার 
আেগ িতিন তার দশজন েগালামেক ডাকেলন এবং পর্েতয্ক জনেক একঁ েশা দীনার 
কের িদেয় বলেলন, ‘আিম িফের না আসা পযন্ এ িদেয় বয্বসা করর্ ।’ ১৪“তার ঁ
েদেশর েলােকরা িকন্ তােক ঘণা করতঁ ৃ । এইজনয্ তারা তার িপছেন েলাক পািঠেয় ঁ
খবর িদল, ‘আমরা চাই না এই েলাকটা আমােদর উপর রাজতব্ করুক।’ ১৫“তবও ু
িতিন বাদশাহ্  িনযক্ হেয় িফের আসেলন এবং েয দু শজন েগালামেক টাকা 
িদেয়িছেলন তােদর েডেক আনেত হুকম িদেলনু । িতিন জানেত চাইেলন বয্বসা 
কের তারা েক কত লাভ কেরেছ। ১৬পর্থম জন এেস বলল, ‘হুজরু, আপনার টাকা 
িদেয় আিম দশগুণ লাভ কেরিছ।’ ১৭“বাদশাহ্  তােক বলেলন, ‘শাবাশ! তিম ভাল ু
েগালাম। তিম সামানয্ িবষেয় িবশব্স্ হেয়ছ বেলু  আিম েতামােক দশটা গর্ােমর ভার 
িদলাম।’ ১৮“িদব্তীয় েগালামিট এেস বলল, ‘হুজরু, আপনার টাকা িদেয় আিম 
পাচগুণ লাভ কেরিছঁ ।’ 

َوَطَلَب َأْن َيَرى َيُسوَع َمْن ُهَو، َوَلْم َيْقِدْر ِمَن اْلَجْمِع، َألنَُّه َآاَن ٣
ى ُجمَّْيَزٍة ِلَكْي َيَراُه، َألنَُّه َفَرَآَض ُمَتَقدًِّما َوَصِعَد ِإَل٤. َقِصيَر اْلَقاَمِة

َفَلمَّا َجاَء َيُسوُع ِإَلى اْلَمَكاِن، َنَظَر ٥. َآاَن ُمْزِمًعا َأْن َيُمرَّ ِمْن ُهَناَك
َيا َزآَّا، َأْسِرْع َواْنِزْل، َألنَُّه َيْنَبِغي َأْن «:ِإَلى َفْوُق َفَرآُه، َوَقاَل َلُه
َفَلمَّا َرَأى ٧. َفَأْسَرَع َوَنَزَل َوَقِبَلُه َفِرًحا٦. »َأْمُكَث اْلَيْوَم ِفي َبْيِتَك

. »ِإنَُّه َدَخَل ِلَيِبيَت ِعْنَد َرُجل َخاِطٍئ«: اْلَجِميُع ذِلَك َتَذمَُّروا َقاِئِليَن
َها َأَنا َياَربُّ ُأْعِطي ِنْصَف َأْمَواِلي «:َفَوَقَف َزآَّا َوَقاَل ِللرَّب٨ِّ

َفَقاَل ٩. »ُت َقْد َوَشْيُت ِبَأَحٍد َأُردُّ َأْرَبَعَة َأْضَعاٍفِلْلَمَساِآيِن، َوِإْن ُآْن
اْلَيْوَم َحَصَل َخَالٌص ِلهَذا اْلَبْيِت، ِإْذ ُهَو َأْيًضا اْبُن «:َلُه َيُسوُع
َألنَّ اْبَن اِإلْنَساِن َقْد َجاَء ِلَكْي َيْطُلَب َوُيَخلَِّص َما َقْد ١٠ِإْبَراِهيَم، 

 .»َهَلَك
اُنوا َيْسَمُعوَن هَذا َعاَد َفَقاَل َمَثًال، َألنَُّه َآاَن َقِريًبا ِمْن َوِإْذ َآ١١

. ُأوُرَشِليَم، َوَآاُنوا َيُظنُّوَن َأنَّ َمَلُكوَت اِهللا َعِتيٌد َأْن َيْظَهَر ِفي اْلَحاِل
ِسِه ِإْنَساٌن َشِريُف اْلِجْنِس َذَهَب ِإَلى ُآوَرٍة َبِعيَدٍة ِلَيْأُخَذ ِلَنْف«:َفَقاَل١٢

َفَدَعا َعَشَرَة َعِبيٍد َلُه َوَأْعَطاُهْم َعَشَرَة َأْمَناٍء، َوَقاَل ١٣. ُمْلًكا َوَيْرجَع
َوَأمَّا َأْهُل َمِديَنِتِه َفَكاُنوا ُيْبِغُضوَنُه، ١٤. َتاِجُروا َحتَّى آِتَي: َلُهْم

َوَلمَّا ١٥. ِلُك َعَلْيَناَال ُنِريُد َأنَّ هَذا َيْم: َفَأْرَسُلوا َوَراَءُه َسَفاَرًة َقاِئِليَن
َرَجَع َبْعَدَما َأَخَذ اْلُمْلَك، َأَمَر َأْن ُيْدَعى ِإَلْيِه ُأولِئَك اْلَعِبيُد الَِّذيَن 

: َفَجاَء اَألوَُّل َقاِئًال١٦. َأْعَطاُهُم اْلِفضََّة، ِلَيْعِرَف ِبَما َتاَجَر ُآلُّ َواِحٍد
ِنِعمَّا َأيَُّها اْلَعْبُد : َفَقاَل َلُه١٧. َناٍءَيا َسيُِّد، َمَناَك َربَح َعَشَرَة َأْم

َألنََّك ُآْنَت َأِميًنا ِفي اْلَقِليِل، َفْلَيُكْن َلَك ُسْلَطاٌن َعَلى َعْشِر ! الصَّاِلُح
 . َيا َسيُِّد، َمَناَك َعِمَل َخْمَسَة َأْمَناٍء: ُثمَّ َجاَء الثَّاِني َقاِئًال١٨. ُمْدٍن
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 ১৯“িতিন েসই েগালামেক বলেলন, ‘তিম পাচটা গর্ােমর ভার পােবু ঁ ।’ ২০“তার 
পের অনয্ আর একজন েগালাম এেস বলল, ‘হুজরু, আিম আপনার টাকা 
রুমােল েবেধ েরেখ িদেয়িছলামঁ । ২১আপনার সমব্েন্ আমার ভয় িছল কারণ 
আপিন খব কড়া েলাকু ; আপিন যা জমা কেরন িন তা িনেয় থােকন এবং যা 
েবােনন িন তা কােটন।’ ২২“তখন বাদশাহ্  বলেলন, ‘ওের দষ্ েগালামু ! েতার 
মেখর কথা িদেয়ই আিম েতার িবচার করবু । তই েতা জানিতস্ু   েয, আিম কড়া 
েলাক; যা জমা কির িন তা িনেয় থািক এবং যা বিন িন তা কািটু । ২৩তেব আমার 
টাকা তই মহাজেনর কােছ রাখিল না েকনু ? তাহেল েতা আিম এেস টাকাটাও 
েপতাম এবং সংেগ িকছ সদও েপতামু ু ।’ ২৪“যারা বাদশাহ্ র কােছ দািড়েয় িছল ঁ
বাদশাহ্  তােদর বলেলন, ‘ওর কাছ েথেক ঐ একেশা দীনার িনেয় নাও এবং যার 
এক হাজার দীনার আেছ তােক দাও।’ ২৫“তখন েসই েলােকরা বাদশাহ্ েক বলল, 
‘হুজরু, ওর েতা এক হাজার দীনার আেছ।’ ২৬“বাদশাহ্  বলেলন, ‘আিম 
েতামােদর বলিছ, যার আেছ তােক আরও েদওয়া হেব, িকন্ যার েনই তার যা 
আেছ তা-ও তার কাছ েথেক িনেয় েনওয়া হেব। ২৭আমার শতর্রা যারা চায় িন 
আিম বাদশাহ্  হই, তােদর এখােন িনেয় এস এবং আমার সামেন েমের েফল।’ ” 
২৮এই সব কথা বলবার পের ঈসা তােদর আেগ আেগ েজরুজােলেমর িদেক ঁ
চলেলন। ২৯যখন িতিন ৈজতন পাহােড়র গােয় ু ৈবৎফগী ও েবথািনয়া গর্ােমর কােছ 
আসেলন তখন তার দঁ ’ুজন সাহাবীেক এই বেল পািঠেয় িদেলন, ৩০“েতামরা 
সামেনর ঐ গর্ােম যাও। েসখােন ঢকবার সময় েদখেত পােব একটা গাধার বাচ্া ু
বাধা আেছঁ । ওর উপের েকউ কখনও চেড় িন। ওটা খেল এখােন িনেয় এসু । 
৩১যিদ েকউ িজজ্াসা কের, ‘েকন ওটা খলছু ?’ তেব েবােলা, ‘হুজেরর দরকার ু
আেছ।’ ” ৩২েয সাহাবীেদর পাঠােনা হেয়িছল তারা িগেয় ঈসার কথামতই সব ঁ
িকছ েদখেত েপেলনু । ৩৩তারা যখন েসই বাচ্াটা খলিছেলন তখন মািলেকরা ঁ ু
তােদর িজজ্াসা করলঁ , “েতামরা বাচ্াটা খলছ েকনু ?” ৩৪তারা বলেলনঁ , 
“হুজেরর দরকার আেছু ।” ৩৫তারপর সাহাবীরা েসই গাধার বাচ্াটা ঈসার কােছ 
আনেলন এবং তার উপের তােদর গােয়র চাদর েপেত িদেয় ঈসােক বসােলনঁ ।  

ُثمَّ َجاَء آَخُر ٢٠. َوُآْن َأْنَت َعَلى َخْمِس ُمْدٍن: َفَقاَل ِلهَذا َأْيًضا١٩
ل، َيا َسيُِّد، ُهَوَذا َمَناَك الَِّذي َآاَن ِعْنِدي َمْوُضوًعا ِفي ِمْنِدي: َقاِئًال
َألنِّي ُآْنُت َأَخاُف ِمْنَك، ِإْذ َأْنَت ِإْنَساٌن َصاِرٌم، َتْأُخُذ َما َلْم َتَضْع ٢١

ِمْن َفِمَك َأِديُنَك َأيَُّها اْلَعْبُد : َفَقاَل َلُه٢٢. َوَتْحُصُد َما َلْم َتْزَرْع
ُصُد َما َعَرْفَت َأنِّي ِإْنَساٌن َصاِرٌم، آُخُذ َما َلْم َأَضْع، َوَأْح. الشِّرِّيُر

َفِلَماَذا َلْم َتَضْع ِفضَِّتي َعَلى َماِئَدِة الصََّياِرَفِة، َفُكْنُت ٢٣َلْم َأْزَرْع، 
ُخُذوا ِمْنُه : ُثمَّ َقاَل ِلْلَحاِضِريَن٢٤َمَتى ِجْئُت َأْسَتْوِفيَها َمَع ِرًبا؟ 

َيا َسيُِّد، : وا َلُهَفَقاُل٢٥. اْلَمَنا َوَأْعُطوُه ِللَِّذي ِعْنَدُه اْلَعَشَرُة اَألْمَناُء
ِإنَّ ُآلَّ َمْن َلُه ُيْعَطى، َوَمْن : َألنِّي َأُقوُل َلُكْم٢٦! ِعْنَدُه َعَشَرُة َأْمَناٍء

َأمَّا َأْعَداِئي، ُأولِئَك الَِّذيَن َلْم ٢٧. َلْيَس َلُه َفالَِّذي ِعْنَدُه ُيْؤَخُذ ِمْنُه
 .»ْم ِإَلى ُهَنا َواْذَبُحوُهْم ُقدَّاِميُيِريُدوا َأْن َأْمِلَك َعَلْيِهْم، َفْأُتوا ِبِه

َوِإْذ َقُرَب ِمْن َبْيِت ٢٩. َوَلمَّا َقاَل هَذا َتَقدََّم َصاِعًدا ِإَلى ُأوُرَشِليَم٢٨
َفاِجي َوَبْيِت َعْنَيا، ِعْنَد اْلَجَبِل الَِّذي ُيْدَعى َجَبَل الزَّْيُتوِن، َأْرَسَل 

ِاْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَماَمُكَما، َوِحيَن «:َقاِئًال٣٠اْثَنْيِن ِمْن َتَالِميِذِه 
َتْدُخَالِنَها َتِجَداِن َجْحًشا َمْرُبوًطا َلْم َيْجِلْس َعَلْيِه َأَحٌد ِمَن النَّاِس 

ِلَماَذا َتحَُّالِنِه؟ َفُقوَال َلُه : َوِإْن َسَأَلُكَما َأَحٌد٣١. َفحَُّالُه َوْأِتَيا ِبِه. َقطُّ
َفَمَضى اْلُمْرَسَالِن َوَوَجَدا َآَما ٣٢. »ِإنَّ الرَّبَّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِه: هَكَذا

ِلَماَذا «:َوِفيَما ُهَما َيحَُّالِن اْلَجْحَش َقاَل َلُهَما َأْصَحاُبُه٣٣. َقاَل َلُهَما
َوَأَتَيا ِبِه ِإَلى ٣٥. »الرَّبُّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِه«:َفَقاَال٣٤» َتحَُّالِن اْلَجْحَش؟

 .َيُسوَع، َوَطَرَحا ِثَياَبُهَما َعَلى اْلَجْحِش، َوَأْرَآَبا َيُسوَع
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৩৬িতিন যখন যািচ্েলন তখন েলােকরা িনেজেদর গােয়র চাদর পেথ িবিছেয় 
িদেত লাগল। ৩৭এইভােব ঈসা েজরুজােলেমর কােছ এেস েয রাস্াটা ৈজতন ু
পাহাড় েথেক েনেম েগেছ েসই রাস্ায় আসেলন। ঈসার সংেগ তার অেনঁ ক সাহাবী 
িছেলন। েসই সাহাবীরা তার েয সব অেলৗিকক কাজ েদেখিছেলন েসগুেলার জনয্ ঁ
আনেন্ িচৎকার কের আল্াহ্ র পর্শংসা কের বলেত লাগেলন, ৩৮“মাবেদর নােম ু
েয বাদশাহ্  আসেছন তার পর্শংসা েহাকঁ ! েবেহশেতই শািন্, আর েসখােন 
আল্াহ্ র মিহমা পর্কািশত।” ৩৯িভেড়র মধয্ েথেক কেয়কজন ফরীশী ঈসােক 
বলেলন, “হুজরু, আপনার সাহাবীেদর চপ করেত বলনু ু ।” ৪০ঈসা তােদর ঁ
বলেলন, “আিম আপনােদর বলিছ, এরা যিদ চপ কের থােক তেব পাথরগুেলা ু
েচিচেয় উঠেবঁ ।” ৪১তারা যখন েজরুজােলেমর কােছ আসেলন তখন ঈসা শহরটা ঁ
েদেখ কাদেলনঁ । ৪২িতিন বলেলন, “হায়, শািন্ পাবার জনয্ যা দরকার, তিমু , জব্ী 
তিম যিদ আজ তা বঝেত পারেতু ু ! িকন্ এখন তা েতামার েচােখর আড়ােল 
রেয়েছ। ৪৩এমন সময় েতামার আসেব যখন শতর্রা েতামার িবরুেদ্ বাধার েদয়াল 
তলেব এবং েতামােক িঘের রাখেব ও সমস্ িদক েথেক েতামােক েচেপ ধরেবু । 
৪৪তারা েতামােক ও েতামার িভতেরর সমস্ েলাকেদর ধের মািটেত আছাড় মারেব 
এবং একটা পাথেরর উপের আর একটা পাথর রাখেব না, কারণ আল্াহ্  েয সমেয় 
েতামার িদেক মেনােযাগ িদেয়িছেলন েসই সময়টা তিম িচেন নাও িনু ।” ৪৫এর পের 
ঈসা বায়তলু -েমাকাদ্েস ঢেক বয্বসায়ীেদর তািড়েয় িদেলনু । ৪৬িতিন েসই 
বয্বসায়ীেদর বলেলন, “পাক-িকতােব েলখা আেছ, ‘আমার ঘর মনাজােতর ঘর ু
হেব,’ িকন্ েতামরা তা ডাকােতর আড্াখানা কের তেলছু ।” ৪৭ঈসা পর্েতয্ক 
িদনই বায়তলু -েমাকাদ্েস িগেয় িশক্া িদেত লাগেলন। পর্ধান ইমােমরা, 
আেলেমরা এবং েলাকেদর েনতারা তােক হতয্া করেত চাইেলনঁ , ৪৮িকন্ িকভােব 
তা করেবন তার েকান উপায় তারা খেজ েপেলন নাঁ ুঁ , কারণ েলােকরা মন িদেয় 
তার পর্েতয্কিট কথা শুনতঁ ।  

 

 

َوَلمَّا َقُرَب ِعْنَد ٣٧. َوِفيَما ُهَو َساِئٌر َفَرُشوا ِثَياَبُهْم ِفي الطَِّريِق٣٦
ُمْنَحَدِر َجَبِل الزَّْيُتوِن، اْبَتَدَأ ُآلُّ ُجْمُهوِر التََّالِميِذ َيْفَرُحوَن 

، َألْجِل َجِميِع اْلُقوَّاِت الَِّتي َنَظُروا، َوُيَسبُِّحوَن اَهللا ِبَصْوٍت َعِظيٍم
َسَالٌم ِفي السََّماِء ! ُمَباَرٌك اْلَمِلُك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ«:َقاِئِليَن٣٨

َوَأمَّا َبْعُض اْلَفرِّيِسيِّيَن ِمَن اْلَجْمِع َفَقاُلوا ٣٩. »!َوَمْجٌد ِفي اَألَعاِلي
: َأُقوُل َلُكْم«:َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم٤٠. »!يَذَكَيا ُمَعلُِّم، اْنَتِهْر َتَالِم«:َلُه

 .»!ِإنَُّه ِإْن َسَكَت هُؤَالِء َفاْلِحَجاَرُة َتْصُرُخ
ِإنَِّك «:َقاِئًال٤٢َوِفيَما ُهَو َيْقَتِرُب َنَظَر ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَبَكى َعَلْيَها ٤١

َولِكِن ! َما ُهَو ِلَسَالِمِكَلْو َعِلْمِت َأْنِت َأْيًضا، َحتَّى ِفي َيْوِمِك هَذا، 
َفِإنَُّه َسَتْأِتي َأيَّاٌم َوُيِحيُط ِبِك َأْعَداُؤِك ٤٣. اآلَن َقْد ُأْخِفَي َعْن َعْيَنْيِك

َوَيْهِدُموَنِك ٤٤ِبِمْتَرَسٍة، َوُيْحِدُقوَن ِبِك َوُيَحاِصُروَنِك ِمْن ُآلِّ ِجَهٍة، 
ًرا َعَلى َحَجٍر، َألنَِّك َلْم َتْعِرِفي َوَبِنيِك ِفيِك، َوَال َيْتُرُآوَن ِفيِك َحَج

 .»َزَماَن اْفِتَقاِدِك
َوَلمَّا َدَخَل اْلَهْيَكَل اْبَتَدَأ ُيْخِرُج الَِّذيَن َآاُنوا َيِبيُعوَن َوَيْشَتُروَن ٤٥
َوَأْنُتْم َجَعْلُتُموُه . ِإنَّ َبْيِتي َبْيُت الصََّالِة: َمْكُتوٌب«:َقاِئًال َلُهْم٤٦ِفيِه 
 .»!اَرَة ُلُصوٍصَمَغ

َوَآاَن ُيَعلُِّم ُآلَّ َيْوٍم ِفي اْلَهْيَكِل، َوَآاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة ٤٧
َوَلْم َيِجُدوا َما َيْفَعُلوَن، ٤٨َمَع ُوُجوِه الشَّْعِب َيْطُلُبوَن َأْن ُيْهِلُكوُه، 

 . ِمْنُهَألنَّ الشَّْعَب ُآلَُّه َآاَن ُمَتَعلًِّقا ِبِه َيْسَمُع
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২০ অধয্ায় 

১একিদন ঈসা বায়তলু -েমাকাদ্েস েলাকেদর িশক্া িদিচ্েলন এবং তবিলগ 
করিছেলন। এমন সময় পর্ধান ইমােমরা ও আেলেমরা বদ্েনতােদর সংেগ এেস ৃ
ঈসােক বলেলন, “েকান্  অিধকাের তিম এই সব করছ এবং েক েতামােক এই ু
অিধকার িদেয়েছ, তা আমােদর বল।” ৩জবােব ঈসা তােদর ঁ বলেলন, “আিমও 
আপনােদর একটা কথা িজজ্াসা করব। বলন েদিখু , ৪তিরকাবন্ী েদবার অিধকার 
ইয়ািহয়া আল্াহ্ র কাছ েথেক েপেয়িছেলন, না মানেষর কাছ েথেক ু
েপেয়িছেলন?” ৫তখন তারা িনেজেদর মেধয্ এই আেলাচনা করেত লাগেলনঁ , 
“যিদ আমরা বিল, ‘আল্াহ্ র কাছ েথেক,’ তেব েস বলেব, ‘তা হেল তােক ঁ
িবশব্াস কেরন িন েকন?’ ৬িকন্ যিদ বিল, ‘মানেষর কাছ েথেকু ,’ তাহেল 
েলােকরা আমােদর পাথর মারেব, কারণ তারা ইয়ািহয়ােক নবী বেল িবশব্াস কের।” 
৭এইজনয্ তারা বলেলনঁ , “েসই অিধকার েকাথা েথেক এেসিছল তা আমরা জািন 
না।” ৮ঈসা তােদর বলেলনঁ , “তেব আিমও বলব না েকান্  অিধকাের আিম এই 
সব করিছ।” ৯এর পের ঈসা েলাকেদর িশক্া েদবার জনয্ এই কথা বলেলন: 
“একজন েলাক একটা আংগুর-েক্ত করেলন এবং চাষীেদর কােছ েসটা ইজারা 
িদেয় অেনক িদেনর জনয্ িবেদেশ চেল েগেলন। ১০পের িতিন েসই েক্েতর 
আংগুর ফেলর ভাগ পাবার জনয্ সময়মতই একজন েগালামেক চাষীেদর কােছ 
পাঠােলন। িকন্ চাষীরা তােক মারধর কের খািল হােতই েফরৎ পািঠেয় িদল। 
১১তখন িতিন আর একজন েগালামেক পাঠােলন, িকন্ চাষীরা তােকও মারল ও 
অপমান করল এবং খািল হােত পািঠেয় িদল। ১২পের িতিন ততীয় েগালামেক ৃ
পাঠােলন, িকন্ চাষীরা তােকও ভীষণ মারধর কের তািড়েয় িদল। ১৩“তখন 
আংগুর-েক্েতর মািলক বলেলন, ‘িক কির? আচ্া, আিম আমার িপর্য় পতর্েক ু
পাঠাব। হয়েতা তারা তােক সম্ান করেব।’ ১৪“িকন্ চাষীরা তােক েদেখ এেক ঁ
অনয্েক বলল, ‘এ-ই েতা পের সম্িত্র মািলক হেব। সম্িত্টা েযন আমােদরই 
হয় েসইজনয্ এস, আমরা ওেক েমের েফিল।’  

 األصَحاُح اْلِعْشُروَن
 
َوِفي َأَحِد ِتْلَك اَأليَّاِم ِإْذ َآاَن ُيَعلُِّم الشَّْعَب ِفي اْلَهْيَكِل َوُيَبشُِّر، ١

ُقْل «:َوَآلَُّمُوه َقاِئِليَن٢َوَقَف ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َمَع الشُُّيوِخ، 
َذا ِبَأيِّ ُسْلَطاٍن َتْفَعُل هَذا؟ َأْو َمْن ُهَو الَِّذي َأْعَطاَك ه: َلَنا

َوَأَنا َأْيًضا َأْسَأُلُكْم َآِلَمًة َواِحَدًة، «:َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم٣» السُّْلَطاَن؟
» ِمَن السََّماِء َآاَنْت َأْم ِمَن النَّاِس؟: َمْعُموِديَُّة ُيوَحنَّا٤: َفُقوُلوا ِلي

َفِلَماَذا َلْم : َيُقوُلِمَن السََّماِء، : ِإْن ُقْلَنا«:َفَتآَمُروا ِفيَما َبْيَنُهْم َقاِئِليَن٥
ِمَن النَّاِس، َفَجِميُع الشَّْعِب َيْرُجُموَنَنا، َألنَُّهْم : َوِإْن ُقْلَنا٦ُتْؤِمُنوا ِبِه؟ 

َفَقاَل ٨. َفَأَجاُبوا َأنَُّهْم َال َيْعَلُموَن ِمْن َأْيَن٧. »َواِثُقوَن ِبَأنَّ ُيوَحنَّا َنِبيٌّ
 .» َلُكْم ِبَأيِّ ُسْلَطاٍن َأْفَعُل هَذاَوَال َأَنا َأُقوُل«:َلُهْم َيُسوُع

ِإْنَساٌن َغَرَس َآْرًما َوَسلََّمُه «:َواْبَتَدَأ َيُقوُل ِللشَّْعِب هَذا اْلَمَثَل٩
َوِفي اْلَوْقِت َأْرَسَل ِإَلى ١٠. ِإَلى َآرَّاِميَن َوَساَفَر َزَماًنا َطِويًال
ِر اْلَكْرِم، َفَجَلَدُه اْلَكرَّاُموَن، اْلَكرَّاِميَن َعْبًدا ِلَكْي ُيْعُطوُه ِمْن َثَم

َفَعاَد َوَأْرَسَل َعْبًدا آَخَر، َفَجَلُدوا ذِلَك َأْيًضا ١١. َوَأْرَسُلوُه َفاِرًغا
ُثمَّ َعاَد َفَأْرَسَل َثاِلًثا، َفَجرَُّحوا هَذا ١٢. َوَأَهاُنوُه، َوَأْرَسُلوُه َفاِرًغا

َماَذا َأْفَعُل؟ ُأْرِسُل اْبِني :  اْلَكْرِمَفَقاَل َصاِحُب١٣. َأْيًضا َوَأْخَرُجوُه
َفَلمَّا َرآُه اْلَكرَّاُموَن َتآَمُروا ١٤! اْلَحِبيَب، َلَعلَُّهْم ِإَذا َرَأْوُه َيَهاُبوَن

َهُلمُّوا َنْقُتْلُه ِلَكْي َيِصيَر َلَنا ! هَذا ُهَو اْلَواِرُث: ِفيَما َبْيَنُهْم َقاِئِليَن
  !اْلِميَراُث
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১৫এই বেল তারা তােক ধের েক্েতর বাইের িনেয় িগেয় হতয্া করলঁ । “এখন 
আংগুর-েক্েতর মািলক েসই চাষীেদর িক করেবন? ১৬িতিন এেস তােদর হতয্া 
করেবন এবং েক্তটা অনয্েদর ইজারা েদেবন।” েলােকরা ঈসার কথা শুেন বলল, 
“এমন না েহাক।” ১৭তখন ঈসা তােদর িদেক তািকেয় বলেলন, “তেব এই েয 
কথা পাক-িকতােবর মেধয্ েলখা আেছ, ‘রাজিমিস্তররা েয পাথরটা বািতল কের 
িদেয়িছল, েসটাই সবেচেয় দরকারী পাথর হেয় উঠল’- এর অথ িকর্ ? ১৮েয েকউ 
েসই পাথেরর উপের পড়েব েস েভংেগ টকরা টকরা হেয় যােব এবং যার উপর েসই ু ু
পাথর পড়েব েস চরমার হেয় যােবু ।” ১৯এই সমেয় আেলেমরা ও পর্ধান ইমােমরা 
ঈসােক ধরেত চাইেলন, কারণ তারা বেঝিছেলন েযঁ ু , ঐ কথা ঈসা তােদর ঁ
িবরুেদ্ই বেলেছন; িকন্ তারা েলাকেদর ভয় েপেলনঁ । ২০আেলম ও পর্ধান 
ইমােমরা ঈসােক েচােখ েচােখ রাখেলন এবং েগােয়ন্া পািঠেয় িদেলন। ঈসােক 
তার িনেজর কথার ফােদ েফলবার জনয্ েসই েগােয়ন্ারা ভাল মানেষর ভাণ ঁ ঁ ু
করেত লাগল, েযন তারা তােক পর্ধান শাসনকতার িবচারঁ র্ -ক্মতার অধীেন 
েফলেত পাের। ২১েসইজনয্ তারা তােক বললঁ , “হুজরু, আমরা জািন েয, আপিন 
যা বেলন ও িশক্া েদন তা িঠক। আপিন সবাইেক সমান েচােখ েদেখন এবং সতয্ 
ভােবই আল্াহ্ র পেথর িবষেয় িশক্া িদেয় থােকন। ২২আচ্া, মসার শরীূ য়ত 
অনসাের েরামু -সমর্াটেক িক খাজনা েদওয়া উিচত?” ২৩ঈসা তােদর চালািক 
বঝেত েপের বলেলনু , ২৪“আমােক একটা দীনার েদখাও। এর উপের কার ছিব ও 
কার নাম আেছ?” তারা বলল, “েরাম-সমর্ােটর।” ২৫ঈসা তােদর বলেলন, “তা 
হেল যা সমর্ােটর তা সমর্াটেক দাও এবং যা আল্াহ্ র তা আল্াহ্ েক দাও।” 
২৬েলাকেদর সামেন ঈসা যা বেলিছেলন তােত েসই েগােয়ন্ারা তােক তার কথার ঁ ঁ
ফােদ েফলেত পারল নাঁ । তার জবােব আশ্য হেয় তারা চপ হেয় েগলঁ র্ ু । 
২৭সদ্কীেদর মেধয্ কেয়কজন ঈসার কােছ আসেলন। সদ্কীেদর মেত মতেদর ৃ
জীিবত হেয় উঠা বেল িকছ েনইু । তারা ঈসােক িজজ্াসা করেলনঁ , ২৮“হুজরু, মসা ূ
আমােদর জনয্ এই কথা িলেখ েগেছন, সন্ানহীন অবস্ায় যিদ েকান েলাক তার 
স্তরীেক েরেখ মারা যায়, তেব তার ভাই তার স্তরীেক িবেয় কের ভাইেয়র হেয় তার 
বংশ রক্া করেব। 

َفَماَذا َيْفَعُل ِبِهْم َصاِحُب . َفَأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَكْرِم َوَقَتُلوُه١٥
. »َيْأِتي َوُيْهِلُك هُؤَالِء اْلَكرَّاِميَن َوُيْعِطي اْلَكْرَم آلَخِريَن١٦؟ اْلَكْرِم

ِإًذا َما ُهَو هَذا «:َفَنَظَر ِإَلْيِهْم َوَقاَل١٧» !َحاَشا«:َفَلمَّا َسِمُعوا َقاُلوا
اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس : اْلَمْكُتوُب
ُآلُّ َمْن َيْسُقُط َعَلى ذِلَك اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض، َوَمْن َسَقَط ١٨؟ الزَّاِوَيِة

َفَطَلَب ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َأْن ُيْلُقوا ١٩» !ُهَو َعَلْيِه َيْسَحُقُه
اَألَياِدَي َعَلْيِه ِفي ِتْلَك السَّاَعِة، َولِكنَُّهْم َخاُفوا الشَّْعَب، َألنَُّهْم 

َفَراَقُبوُه َوَأْرَسُلوا َجَواِسيَس ٢٠ .ا َأنَُّه َقاَل هَذا اْلَمَثَل َعَلْيِهْمَعَرُفو
َيَتَراَءْوَن َأنَُّهْم َأْبَراٌر ِلَكْي ُيْمِسُكوُه ِبَكِلَمٍة، َحتَّى ُيَسلُِّموُه ِإَلى ُحْكِم 

نََّك ِباالْسِتَقاَمِة َياُمَعلُِّم، َنْعَلُم َأ«: َفَسَأُلوُه َقاِئِليَن٢١. اْلَواِلي َوُسْلَطاِنِه
. َتَتَكلَُّم َوُتَعلُِّم، َوَال َتْقَبُل اْلُوُجوَه، َبْل ِباْلَحقِّ ُتَعلُِّم َطِريَق اِهللا

َفَشَعَر ِبَمْكِرِهْم ٢٣» َأَيُجوُز َلَنا َأْن ُنْعِطَي ِجْزَيًة ِلَقْيَصَر َأْم َال؟٢٢
ِلَمِن الصُّوَرُة .  ِديَناًراَأُروِني٢٤ِلَماَذا ُتَجرُِّبوَنِني؟ «:َوَقاَل َلُهْم
َأْعُطوا ِإًذا َما «:َفَقاَل َلُهْم٢٥. »ِلَقْيَصَر«:َفَأَجاُبوا َوَقالُوا» َواْلِكَتاَبُة؟

َفَلْم َيْقِدُروا َأْن ُيْمِسُكوُه ِبَكِلَمٍة ُقدَّاَم ٢٦. »ِلَقْيَصَر ِلَقْيَصَر َوَماِ ِهللا ِهللا
 . َوَسَكُتواالشَّْعِب، َوَتَعجَُّبوا ِمْن َجَواِبِه

َوَحَضَر َقْوٌم ِمَن الصَّدُّوِقيِّيَن، الَِّذيَن ُيَقاِوُموَن َأْمَر اْلِقَياَمِة، ٢٧
ِإْن َماَت َألَحٍد َأٌخ َوَلُه : َياُمَعلُِّم، َآَتَب َلَنا ُموَسى«:َقاِئِلِيَن٢٨َوَسَأُلوُه، 

 .َة َوُيِقيُم َنْسًال َألِخيِهاْمَرَأٌة، َوَماَت ِبَغْيِر َوَلٍد، َيْأُخُذ َأُخوُه اْلَمْرَأ
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 ২৯খব ভালু , ধরুন, সাতজন ভাই িছল। পর্থম জন িবেয় কের সন্ানহীন অবস্ায় 
মারা েগল। ৩০পের িদব্তীয় ও তার পের ততীয় ভাই েসই িবধবা স্তরীেক িবেয় করল ৃ
এবং েসই একইভােব সাতজনই েছেলেমেয় না েরেখ মারা েগল। ৩২েশেষ েসই 
স্তরীেলাকিটও মারা েগল। ৩৩তাহেল েযিদন মেতরা জীিবত হেয় উঠেব েসই িদন েস ৃ
কার স্তরী হেব? সাতজেনর পর্েতয্েকই েতা তােক িবেয় কেরিছল।” ৩৪ঈসা তােদর ঁ
বলেলন, “এই কােলর েলােকরা িবেয় কের এবং তােদর িবেয় েদওয়া হয়। ৩৫িকন্ 
মতয্ েথেক জীিবত হেয় আগামী যেগ পার হেয় যাবার েযাগয্ বেল যােদর ধরা হেবৃ ু ু , 
তারা িবেয় করেব না এবং তােদর িবেয় েদওয়াও হেব না। ৩৬তারা আর মরেত 
পাের না, কারণ তারা েফেরশতােদর মত। তারা আল্াহ্ র সন্ান কারণ মতয্ েথেক ৃ ু
তােদর জীিবত করা হেয়েছ। ৩৭জব্লন্ েঝােপর িবষেয় েযখােন েলখা আেছ 
েসখােন মসা েদিখেয় িদেয়েছন েযূ , মেতরা সিতয্ই জীিবত হেয় ওৃ েঠ। েসখােন 
মসা মাবদেক ূ ু ‘ইবর্ািহেমর আল্াহ্ , ইসহােকর আল্াহ্  ও ইয়াকেবর আল্াহ্ু  ’ বেল 
েডেকেছন। ৩৮িকন্ আল্াহ্  েতা মতেদর আল্াহ্ৃ   নন, িতিন জীিবতেদরই আল্াহ্ । 
তারই উেদ্েশয্ সব েলাক েবেচ থােকঁ ঁ ।” ৩৯তখন কেয়কজন আেলম বলেলন, 
“হুজরু, আপিন ভালই বেলেছন।” ৪০তাঁ রা আর েকান িকছ ঈসােক িজজ্াসা ু
করেত সাহস েপেলন না। ৪১ঈসা েসই আেলমেদর বলেলন, “েলােক িক কের বেল 
েয, মসীহ্  দাউেদর বংশধর? ৪২জবর শরীফ িকতােব দাউদ েতা িনেজই এই কথা ু
বেলেছন, ‘মাবদ আমার পর্ভেক বলেলনু ু , যতক্ণ না আিম েতামার শতর্েদর 
েতামার পােয়র তলায় রািখ, ততক্ণ তিম ু আমার ডানিদেক বস।’ ৪৪দাউদ েতা 
মসীহ্ েক পর্ভ বেল েডেকিছেলনু ; তাহেল মসীহ্  েকমন কের দাউেদর বংশধর হেত 
পােরন?” ৪৫েলােকরা যখন ঈসার কথা শুনিছল তখন ঈসা তার সাহাবীেদর ঁ
বলেলন, ৪৬“আেলমেদর িবষেয় সাবধান হও। তারা লমব্া লমব্া েকাতা পের ঘের ঁ র্ ু
েবড়ােত চান এবং হােট-বাজাের সম্ান েপেত ভালবােসন। তারা মজিলসঁ -খানায় 
পর্ধান পর্ধান আসেন ও েমজবানীর সমেয় সম্ােনর জায়গায় বসেত ভালবােসন। 
৪৭এক িদেক তারা েলাকেক েদখাবার জনয্ লমব্া লমব্া মনাজাত কেরনঁ ু , অনয্ িদেক 
িবধবােদর সম্িত্ দখল কেরন। এই েলাকেদর অেনক েবশী শািস্ হেব।”  

َوَأَخَذ اَألوَُّل اْمَرَأًة َوَماَت ِبَغْيِر َوَلٍد، . ْخَوٍةَفَكاَن َسْبَعُة ِإ٢٩
ُثمَّ َأَخَذَها الثَّاِلُث، َوهَكَذا ٣١َفَأَخَذ الثَّاِني اْلَمْرَأَة َوَماَت ِبَغْيِر َوَلٍد، ٣٠

َوآِخَر اْلُكلِّ َماَتِت اْلَمْرَأُة ٣٢. َوَلْم َيْتُرُآوا َوَلًدا َوَماُتوا. السَّْبَعُة
َفِفي اْلِقَياَمِة، ِلَمْن ِمْنُهْم َتُكوُن َزْوَجًة؟ َألنََّها َآاَنْت َزْوَجًة ٣٣. َأْيًضا
َأْبَناُء هَذا الدَّْهِر ُيَزوُِّجوَن «:َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم َيُسوُع٣٤» !ِللسَّْبَعِة

ْهِر َولِكنَّ الَِّذيَن ُحِسُبوا َأْهًال ِلْلُحُصوِل َعَلى ذِلَك الد٣٥ََّوُيَزوَُّجوَن، 
ِإْذ َال ٣٦َواْلِقَياَمِة ِمَن اَألْمَواِت، َال ُيَزوُِّجوَن َوَال ُيَزوَُّجوَن، 

َيْسَتِطيُعوَن َأْن َيُموُتوا َأْيًضا، َألنَُّهْم ِمْثُل اْلَمَالِئَكِة، َوُهْم َأْبَناُء اِهللا، 
، َفَقْد َدلَّ َعَلْيِه َوَأمَّا َأنَّ اْلَمْوَتى َيُقوُموَن٣٧. ِإْذ ُهْم َأْبَناُء اْلِقَياَمِة

َالرَّبُّ ِإلُه ِإْبَراِهيَم َوِإلُه : ُموَسى َأْيًضا ِفي َأْمِر اْلُعلَّْيَقِة َآَما َيُقوُل
َوَلْيَس ُهَو ِإلَه َأْمَواٍت َبْل ِإلُه َأْحَياٍء، َألنَّ ٣٨. ِإْسَحاَق َوِإلُه َيْعُقوَب
َيا ُمَعلُِّم، «: ِمَن اْلَكَتَبِة َوَقالواَفأَجاَب َقْوٌم٣٩. »اْلَجِميَع ِعْنَدُه َأْحَياٌء

 .َوَلْم َيَتَجاَسُروا َأْيًضا َأْن َيْسَأُلوُه َعْن َشْيٍء٤٠. »!َحَسًنا ُقْلَت
َوَداُوُد َنْفُسُه ٤٢َآْيَف َيُقوُلوَن ِإنَّ اْلَمِسيَح اْبُن َداُوَد؟ «:َوَقاَل َلُهْم٤١

اْجِلْس َعْن َيِميِني : بُّ ِلَربِّيَقاَل الرَّ: َيُقوُل ِفي ِآَتاِب اْلَمَزاِميِر
. َفِإًذا َداُوُد َيْدُعوُه َربًّا٤٤. َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوِطًئا ِلَقَدَمْيَك٤٣

 .»َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنُه؟
اْحَذُروا ِمَن «٤٦: َوِفيَما َآاَن َجِميُع الشَّْعِب َيْسَمُعوَن َقاَل ِلَتَالِميِذِه٤٥

ِذيَن َيْرَغُبوَن اْلَمْشَي ِبالطََّياِلَسِة، َوُيِحبُّوَن التَِّحيَّاِت ِفي اْلَكَتَبِة الَّ
اَألْسَواِق، َواْلَمَجاِلَس اُألوَلى ِفي اْلَمَجاِمِع، َواْلُمتََّكآِت اُألوَلى ِفي 

. َالَِّذيَن َيْأُآُلوَن ُبُيوَت اَألَراِمِل، َوِلِعلٍَّة ُيِطيُلوَن الصََّلَواِت٤٧. اْلَوَالِئِم
  .»!هُؤَالِء َيْأُخُذوَن َدْيُنوَنًة َأْعَظَم
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২১ অধয্ায় 

১এর পের ঈসা েচেয় েদখেলন, ধনী েলােকরা বায়তলু -েমাকাদ্েসর দােনর বােক্ 
তােদর দান রাখেছ। ২িতিন েদখেলন, একজন গরীব িবধবা এেস দ’ুটা পয়সা 
রাখল। ৩তখন ঈসা তাঁ র সাহাবীেদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ই বলিছ, 
এই গরীব িবধবা অনয্ সকেলর েচেয় অেনক েবশী রাখল, ৪কারণ অেনয্রা সবাই 
তােদর পর্চর ধন েথেক দান কেরেছু , িকন্ এই স্তরীেলাকিটর অভাব থাকেলও েবেচ ঁ
থাকবার জনয্ তার যা িছল সমস্ই িদেয় িদল।” ৫সাহাবীেদর মেধয্ কেয়কজন 
বায়তলু -েমাকাদ্েসর িবষেয় আেলাচনা করিছেলন। তারা বলিছেলনঁ , সন্র সন্র ু ু
পাথর ও দােনর িজিনস িদেয় দালানটা েকমন সাজােনা হেয়েছ। তখন ঈসা 
বলেলন, ৬“েতামরা েতা এই সব েদখছ, িকন্ এমন িদন আসেব যখন এর একটা 
পাথেরর উপের আর একটা পাথর থাকেব না; সমস্ই েভংেগ েফলা হেব।” 
৭সাহাবীরা ঈসােক িজজ্াসা করেলন, “হুজরু, কখন এই সব হেব এবং েকান্  িচহ্ 
েদেখ আমরা বঝেত পারব েযু , এই সব ঘটবার সময় এেসেছ?” ৮জবােব ঈসা 
বলেলন, “েদেখা, েকউ েযন েতামােদর না ঠকায়, কারণ অেনেক আমার নাম 
িনেয় এেস বলেব, ‘আিমই মসীহ্ ’ এবং ‘সময় কােছ এেসেছ।’ তােদর িপছেন 
েযেয়া না। ৯েতামরা যখন যেদ্র ও িবেদর্ােহর খবর শুনেব তখন ভয় েপেয়া নাু , 
কারণ পর্থেম এই সব হেবই; িকন্ তখনই েয েশষ সময় আসেব তা নয়।” 
১০তারপর ঈসা তােদর বলেলনঁ , “এক জািত আর এক জািতর িবরুেদ্ এবং এক 
রাজয্ অনয্ রােজয্র িবরুেদ্ যদ্ করেবু । ১১ভীষণ ভিমকমপ ূ হেব এবং িভন্ িভন্ 
জায়গায় দিভক্ ও মহামারী হেবু র্ । এছাড়া আসমােন এমন সব ঘটনা ঘটেব ও িচহ্ 
েদখা যােব যা ভীষণ ও ভয়ংকর। ১২“এই সব হবার আেগ েলােকরা েতামােদর 
ধরেব এবং েতামােদর উপর জলম করেবু ু । িবচােরর জনয্ তারা েতামােদর 
মজিলস-খানায় িনেয় যােব এবং েজেল েদেব। আমার জনয্ বাদশাহ্ েদর ও 
শাসনকতােদর সামেন েতামােদর েনওয়া হেবর্ , ১৩আর তােত আমার সমব্েন্ সাক্য্ 
েদবার জনয্ েতামােদর সেযাগ হেবু । ১৪েতামরা এখনই মেন মেন িঠক কের েফল, 
তখন িনেজর পেক্ কথা বলবার জনয্ েতামরা আেগ েথেক ৈতরী হেব না,  

 األصَحاُح اْلَحاِدي َواْلِعْشُروَن
 
َوَرَأى ٢ َفَرَأى اَألْغِنَياَء ُيْلُقوَن َقَراِبيَنُهْم ِفي اْلِخَزاَنِة، َوَتَطلََّع١

: ِباْلَحقِّ َأُقوُل َلُكْم«: َفَقاَل٣. َأْيًضا َأْرَمَلًة ِمْسِكيَنًة َأْلَقْت ُهَناَك َفْلَسْيِن
َالِء ِمْن َألنَّ هُؤ٤ِإنَّ هِذِه اَألْرَمَلَة اْلَفِقيَرَة َأْلَقْت َأْآَثَر ِمَن اْلَجِميِع، 

َفْضَلِتِهْم َأْلَقْوا ِفي َقَراِبيِن اِهللا، َوَأمَّا هِذِه َفِمْن ِإْعَواِزَها، َأْلَقْت ُآلَّ 
 .»اْلَمِعيَشِة الَِّتي َلَها

َوِإْذ َآاَن َقْوٌم َيُقوُلوَن َعِن اْلَهْيَكِل ِإنَُّه ُمَزيٌَّن ِبِحَجاَرٍة َحَسَنٍة ٥
ي َتَرْوَنَها، َسَتْأِتي َأيَّاٌم َال ُيْتَرُك ِفيَها َحَجٌر هِذِه الَِّت«٦: َوُتَحٍف، َقاَل

َياُمَعلُِّم، َمَتى َيُكوُن هَذا؟ «:َفَسَأُلوُه َقاِئِليَن٧. »َعَلى َحَجٍر َال ُيْنَقُض
. َال َتِضلُّوا! اْنُظُروا«: َفَقاَل٨» وَما ِهَي اْلَعَالَمُة ِعْنَدَما َيِصيُر هَذا؟

َوالزََّماُن َقْد ! ِإنِّي َأَنا ُهَو: ْأُتوَن ِباْسِمي َقاِئِليَنَفِإنَّ َآِثيِريَن َسَي
َفِإَذا َسِمْعُتْم ِبُحُروٍب َوَقَالِقل َفَال ٩. َفَال َتْذَهُبوا َوَراَءُهْم! َقُرَب

َتْجَزُعوا، َألنَُّه َال ُبدَّ َأْن َيُكوَن هَذا َأوًَّال، َولِكْن َال َيُكوُن اْلُمْنَتَهى 
َتُقوُم ُأمٌَّة َعَلى ُأمٍَّة َوَمْمَلَكٌة َعَلى َمْمَلَكٍة، «:ُثمَّ َقاَل َلُهْم١٠. »َسِريًعا

َوَتُكوُن . َوَتُكوُن َزَالِزُل َعِظيَمٌة ِفي َأَماِآَن، َوَمَجاَعاٌت َوَأْوِبَئٌة١١
َوَقْبَل هَذا ُآلِِّه ُيْلُقوَن ١٢. َمَخاِوُف َوَعَالَماٌت َعِظيَمٌة ِمَن السََّماِء

ُهْم َعَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم، َوُيَسلُِّموَنُكْم ِإَلى َمَجاِمٍع َوُسُجوٍن، َأْيِدَي
َفَيُؤوُل ذِلَك َلُكْم ١٣. َوُتَساُقوَن َأَماَم ُمُلوٍك َوُوَالٍة َألْجِل اْسِمي

 َفَضُعوا ِفي ُقُلوِبُكْم َأْن َال َتْهَتمُّوا ِمْن َقْبُل ِلَكْي َتْحَتجُّوا،١٤. َشَهاَدًة
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১৫কারণ আিম েতামােদর এমন কথা ও এমন জ্ান যিগেয় েদব যার জবােব ু
েতামােদর শতর্রা িকছ বলেতও পারেব না এবং তা অসব্ীকারও করেত পারেব নাু । 
১৬েতামােদর মা-বাবা, ভাই-বন্ ও আত্ীয়ু -সব্জেনরা েতামােদর ধিরেয় েদেব। 
তারা েতামােদর কাউেক কাউেক হতয্াও করেব। ১৭আমার জনয্ সবাই েতামােদর 
ঘণা করেবৃ , ১৮িকন্ েকানমেতই েতামােদর একটা চলও ধব্ংস হেব নাু । ১৯েতামরা 
িস্র থাকেল েতামােদর সিতয্কােরর জীবন পণতা লাভ করেবূ র্ । ২০“যখন েতামরা 
েদখেব েজরুজােলমেক ৈসেনয্রা েঘরাও কেরেছ তখন বঝেব েযু , েজরুজােলেমর 
ধব্ংস হবার সময় কােছ এেসেছ। ২১েসই সময় যারা এহুিদয়ােত থাকেব তারা 
পাহাড়ী এলাকায় পািলেয় যাক। যারা শহেরর মেধয্ থাকেব তারা শহেরর বাইের 
চেল যাক। যারা গর্ােমর িদেক থাকেব তারা েকানমেতই শহের না আসকু , ২২কারণ 
এই িদনগুেলা হেব গজেবর িদন, আর এেত পাক-িকতােব যা েলখা আেছ তা পণ ূ র্
হেব। ২৩তখন যারা গভবতী আর যারা সন্ানেক বেকর দধর্ ু ু  খাওয়ায় তােদর অবস্া 
িক ভীষণই না হেব! েদেশ ভীষণ কষ্ উপিস্ত হেব এবং ইহুদী েলাকেদর উপের 
আল্াহ্ র গজব েনেম আসেব। ২৪তেলায়ার িদেয় তােদর হতয্া করা হেব এবং সমস্ 
জািতর মেধয্ তারা বন্ী িহসােব ছিড়েয় থাকেব। যতিদন না অ-ইহুদীেদর সময় পণ ূ র্
হয় ততিদন পযন্ অর্ -ইহুদীরা েজরুজােলমেক তােদর পােয়র নীেচ মাড়ােত 
থাকেব। ২৫“তখন সযূ র্, চাদ ও তারাগুেলার মেধয্ অেনক িচহ্ েদখা যােবঁ । 
দিনয়ােত সমস্ জািত কষ্ পােব এবং সমেদর্র গজন ও েঢউেয়র জনয্ তারা ভীষণ ু ু র্
অিস্র হেয় উঠেব। ২৬দিনয়ােত িক আসেছ েভেব ভেয় েলােক অজ্ান হেয় ু
পড়েব, কারণ চাদঁ -সযূ র্-তারা ইতয্ািদ আর িস্র থাকেব না। ২৭েসই সময় মহাশিক্ 
ও মিহমার সংেগ ইব্ েন্আদমেক তারা েমেঘর মেধয্ আসেত েদখেব। ২৮এই সব 
ঘটনা ঘটেত শুরু করেল পর েতামরা উেঠ দাড়ােয়া এবং মখ তেলাঁ ু ু , কারণ 
েতামােদর মিক্র সময় কােছ এেসেছু ।” ২৯এর পের ঈসা তার সাহাবীেদর িশক্া ঁ
েদবার জনয্ এই কথা বলেলন, “ডমর গাছ ও অনয্ানয্ গাছগুেলােক লক্য্ করু ু । 
৩০পাতা েবর হেত েদখেল পর েতামরা বঝেত পার েযু , গরমকাল কােছ এেসেছ। 
৩১েসইভােব যখন েতামরা এই সব ঘটেত েদখেব তখন বঝেত পারেব েযু , 
আল্াহ্ র রাজয্ কােছ এেস েগেছ।  

 َيْقِدُر َجِميُع ُمَعاِنِديُكْم َأْن َألنِّي َأَنا ُأْعِطيُكْم َفًما َوِحْكَمًة َال١٥
َوَسْوَف ُتَسلَُّموَن ِمَن اْلَواِلِديَن َواِإلْخَوِة ١٦. ُيَقاِوُموَها َأْو ُيَناِقُضوَها

َوَتُكوُنوَن ُمْبَغِضيَن ِمَن ١٧. َواَألْقِرَباِء َواَألْصِدَقاِء، َوَيْقُتُلوَن ِمْنُكْم
. نَّ َشْعَرًة ِمْن ُرُؤوِسُكْم َال َتْهِلُكَولِك١٨. اْلَجِميِع ِمْن َأْجِل اْسِمي

َوَمَتى َرَأْيُتْم ُأوُرَشِليَم ُمَحاَطًة ٢٠. ِبَصْبِرُآُم اْقَتُنوا َأْنُفَسُكْم١٩
ِحيَنِئٍذ ِلَيْهُرِب ٢١. ِبُجُيوٍش، َفِحيَنِئٍذ اْعَلُموا َأنَُّه َقِد اْقَتَرَب َخَراُبَها

ْلِجَباِل، َوالَِّذيَن ِفي َوْسِطَها َفْلَيِفرُّوا الَِّذيَن ِفي اْلَيُهوِديَِّة ِإَلى ا
َألنَّ هِذِه َأيَّاُم اْنِتَقاٍم، ٢٢َخاِرًجا، َوالَِّذيَن ِفي اْلُكَوِر َفَال َيْدُخُلوَها، 

َوَوْيٌل ِلْلَحَباَلى َواْلُمْرِضَعاِت ِفي ِتْلَك ٢٣. ِلَيِتمَّ ُآلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب
وُن ِضيٌق َعِظيٌم َعَلى اَألْرِض َوُسْخٌط َعَلى هَذا َألنَُّه َيُك! اَأليَّاِم
َوَيَقُعوَن ِبَفِم السَّْيِف، َوُيْسَبْوَن ِإَلى َجِميِع اُألَمِم، َوَتُكوُن ٢٤. الشَّْعِب

 .ُأوُرَشِليُم َمُدوَسًة ِمَن اُألَمِم، َحتَّى ُتَكمََّل َأْزِمَنُة اُألَمِم
 َواْلَقَمِر َوالنُُّجوِم، َوَعَلى َوَتُكوُن َعَالَماٌت ِفي الشَّْمِس«٢٥

َوالنَّاُس ٢٦َاْلَبْحُر َواَألْمَواُج َتِضجُّ، . اَألْرِض َآْرُب ُأَمٍم بَحْيَرٍة
ُيْغَشى َعَلْيِهْم ِمْن َخْوٍف َواْنِتَظاِر َما َيْأِتي َعَلى اْلَمْسُكوَنِة، َألنَّ 

ِصُروَن اْبَن اِإلْنَساِن آِتًيا َوِحيَنِئٍذ ُيْب٢٧. ُقوَّاِت السََّماَواِت َتَتَزْعَزُع
َوَمَتى اْبَتَدَأْت هِذِه َتُكوُن، ٢٨. ِفي َسَحاَبٍة ِبُقوٍَّة َوَمْجٍد َآِثيٍر

 .»َفاْنَتِصُبوا َواْرَفُعوا ُرُؤوَسُكْم َألنَّ َنَجاَتُكْم َتْقَتِرُب
َمَتى ٣٠. َجاِرُاْنُظُروا ِإَلى َشَجَرِة التِّيِن َوُآلِّ اَألْش«:َوَقاَل َلُهْم َمَثًال٢٩

. َأْفَرَخْت َتْنُظُروَن َوَتْعَلُموَن ِمْن َأْنُفِسُكْم َأنَّ الصَّْيَف َقْد َقُرَب
هَكَذا َأْنُتْم َأْيًضا، َمَتى َرَأْيُتْم هِذِه اَألْشَياَء َصاِئَرًة، َفاْعَلُموا َأنَّ ٣١

 .َمَلُكوَت اِهللا َقِريٌب
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৩২আিম েতামােদর সিতয্ই বলিছ, যখন এই সব হেব তখনও এই কােলর িকছ ু
েলাক েবেচ থাকেবঁ । ৩৩আসমান ও জমীেনর েশষ হেব, িকন্ আমার কথা িচরিদন 
থাকেব। ৩৪“েতামরা সাবধান েথেকা েযন েতামােদর িদল উ"ছংখলতায়ৃ , 
মাতলািমেত ও সংসােরর িচন্ার ভাের নেয় না পেড়ু । তা না হেল ফাদ েযমন হঠাৎ ঁ
বন্ হেয় যায় েতমিন হঠাৎ েসই িদনটা েতামােদর উপের, এমন িক, দিনয়ার সব ু
েলােকর উপের এেস পড়েব। ৩৬সজাগ েথেকা এবং সব সময় মনাজাত েকােরা ু
েযন যা িকছ ঘটেব তা পার হেয় েযেত এবং ইব্ু  েন্আদেমর সামেন িগেয় দাড়ােত ঁ
েতামরা শিক্ পাও।” ৩৭েসই সময় ঈসা পর্েতয্ক িদনই বায়তলু -েমাকাদ্েস িশক্া 
িদেতন, িকন্ রােতর েবলা বাইের িগেয় ৈজতন পাহােড় থাকেতনু । ৩৮সমস্ েলাক 
তার কথা শুনবার জনয্ খব সকােলই বায়তলঁ ু ু -েমাকাদ্েস উপিস্ত হত।  

২২ অধয্ায় 

১েসই সময় ইহুদীেদর খািমহীন রুিটর ঈদ কােছ এেস িগেয়িছল। এটােক উদ্ার-
ঈদও বলা হয়। ২পর্ধান ইমােমরা ও আেলেমরা ঈসােক েগাপেন হতয্া করবার 
উপায় খজিছেলনুঁ , কারণ তারা েলাকেদর ভয় করেতনঁ । ৩এই সময় এহুদা, যােক 
ইষ্ািরেয়াৎ বলা হত, তার িভতের শয়তান ঢকলু । এই এহুদা িছল ঈসার বােরাজন 
সাহাবীেদর মেধয্ একজন। ৪েকমন কের ঈসােক পর্ধান ইমামেদর ও বায়তলু -
েমাকাদ্েসর কমচারীেদর হােত ধিরেয় র্ েদেব এই িবষেয় েস িগেয় তােদর সংেগ ঁ
পরামশ করলর্ । ৫এেত তারা খব খশী হেয় এহুদােক টাকা িদেত সব্ীকার করেলনঁ ু ু । 
৬তখন এহুদা রাজী হেয় উপযক্ সেযাগ খজেত লাগল যােত েলাকেদর ু ুু ঁ
অনপিস্িতেত ঈসােক ধিরেয় িদেত পােরু । ৭খািমহীন রুিটর ঈেদর িদেন উদ্ার-
ঈেদর েমজবানীর জনয্ েভড়ার বাচ্া জবাই করা হত। েসই িদনটা উপিস্ত হেল 
পর ঈসা িপতর ও ইউেহান্ােক এই বেল পািঠেয় িদেলন, “েতামরা িগেয় আমােদর 
জনয্ উদ্ার-ঈেদর েমজবানী পর্স্ত কর েযন আমরা তা েখেত পাির।” ৯তারা ঁ
ঈসােক িজজ্াসা করেলন, “আপিন েকাথায় এই েমজবানী আমােদর পর্স্ত 
করেত বেলন?”  

. ِإنَُّه َال َيْمِضي هَذا اْلِجيُل َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ: قَّ َأُقوُل َلُكْمَاْلَح٣٢
. َالسََّماُء َواَألْرُض َتُزوَالِن، َولِكنَّ َآَالِمي َالَيُزوُل٣٣
َفاْحَتِرُزوا َألْنُفِسُكْم ِلَئالَّ َتْثُقَل ُقُلوُبُكْم ِفي ُخَماٍر َوُسْكٍر َوُهُموِم «٣٤

َألنَُّه َآاْلَفخِّ َيْأِتي َعَلى َجِميِع ٣٥. اِدَفُكْم ذِلَك اْلَيْوُم َبْغَتًةاْلَحَياِة، َفُيَص
ِاْسَهُروا ِإًذا َوَتَضرَُّعوا ِفي ٣٦. اْلَجاِلِسيَن َعَلى َوْجِه ُآلِّ اَألْرِض

ُآلِّ ِحيٍن، ِلَكْي ُتْحَسُبوا َأْهًال ِللنََّجاِة ِمْن َجِميِع هَذا اْلُمْزِمِع َأْن 
 .»َتِقُفوا ُقدَّاَم اْبِن اِإلْنَساِنَيُكوَن، َو

َوَآاَن ِفي النََّهاِر ُيَعلُِّم ِفي اْلَهْيَكِل، َوِفي اللَّْيِل َيْخُرُج َوَيِبيُت ِفي ٣٧
َوَآاَن ُآلُّ الشَّْعِب ُيَبكُِّروَن ِإَلْيِه ٣٨. اْلَجَبِل الَِّذي ُيْدَعى َجَبَل الزَّْيُتوِن

 .ِفي اْلَهْيَكِل ِلَيْسَمُعوُه

 األصَحاُح الثَّاِني َواْلِعْشُروَن
 
َوَآاَن ُرَؤَساُء ٢. َوَقُرَب ِعيُد اْلَفِطيِر، الَِّذي ُيَقاُل َلُه اْلِفْصُح١

 .اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيْطُلُبوَن َآْيَف َيْقُتُلوَنُه، َألنَُّهْم َخاُفوا الشَّْعَب
 اِإلْسَخْرُيوِطيَّ، َوُهَو َفَدَخَل الشَّْيَطاُن ِفي َيُهوَذا الَِّذي ُيْدَعى٣

َفَمَضى َوَتَكلََّم َمَع ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوُقوَّاِد ٤. ِمْن ُجْمَلِة االْثَنْي َعَشَر
. َفَفِرُحوا َوَعاَهُدوُه َأْن ُيْعُطوُه ِفضًَّة٥. اْلُجْنِد َآْيَف ُيَسلُِّمُه ِإَلْيِهْم

 .لَِّمُه ِإَلْيِهْم ِخْلًوا ِمْن َجْمٍعَوَآاَن َيْطُلُب ُفْرَصًة ِلُيَس. َفَواَعَدُهْم٦
َفَأْرَسَل ٨. َوَجاَء َيْوُم اْلَفِطيِر الَِّذي َآاَن َيْنَبِغي َأْن ُيْذَبَح ِفيِه اْلِفْصُح٧

َفَقاَال ٩. »اْذَهَبا َوَأِعدَّا َلَنا اْلِفْصَح ِلَنْأُآَل«:ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا َقاِئًال
 .»؟َأْيَن ُتِريُد َأْن ُنِعدَّ«:َلُه
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১০ঈসা বলেলন, “েদখ, েতামরা যখন শহের ঢকেব তখন একজন পরুষ েলাকেক ু ু
এক কলসী পািন িনেয় েযেত েদখেব। তার িপছন িপছন িগেয় েস েয ঘের ঢকেব ু
েসই ঘেরর মািলকেক বলেব, ‘হুজর জানেত চাইেছনু , িতিন সাহাবীেদর সংেগ 
েযখােন উদ্ার-ঈেদর েমজবানী েখেত পােরন েসই েমহমান্ঘরটা েকাথায়?” 
১২তখন েস েতামােদর উপরতলার একটা সাজােনা বড় ঘর েদিখেয় েদেব; 
েসখােনই সব িকছ পর্স্ত েকােরাু ।” ১৩ঈসা তােদর েযমন বেলিছেলনঁ , তারা িগেয় ঁ
সব িকছ েসই রকমই েদখেত েপেলন এবং উদ্ারু -ঈেদর েমজবানী পর্স্ত করেলন। 
১৪তারপর সময় মত ঈসা সাহাবীেদর সংেগ েখেত বসেলন। ১৫িতিন তােদঁ র 
বলেলন, “আিম কষ্েভাগ করবার আেগ েতামােদর সংেগ উদ্ার-ঈেদর এই 
েমজবানী খাবার আমার খবই ইচ্া িছলু । ১৬আিম েতামােদর বলিছ, আল্াহ্ র 
রােজয্ এর উেদ্শয্ পণ না হওয়া পযন্ আিম আর কখনও এই েমজবানী খাব নাূ র্ র্ ।” 
১৭এর পর ঈসা েপয়ালা িনেলন এবং আল্াহ্ েক শুকিরয়া জািনেয় বলেলন, 
“েতামােদর মেধয্ এটা ভাগ কের নাও, ১৮কারণ আিম েতামােদর বলিছ, এখন 
েথেক আল্াহ্ র রাজয্ না আসা পযন্ আিম আর কখনও আংগুর ফেলর রস খাব র্
না।” ১৯তারপর িতিন রুিট িনেয় আল্াহ্ েক শুকিরয়া জানােলন। পের েসই রুিট 
টকরা টকরা কের সাহাবীেদর িদেয় বলেলনু ু , “এটা আমার শরীর যা েতামােদর 
জনয্ েদওয়া হেব। আমােক মেন করবার জনয্ এই রকম েকােরা।” ২০খাওয়ার পের 
েসইভােব িতিন েপয়ালাটা তােদর িদেয় বলেলনঁ , “আমার রেক্র দব্ারা আল্াহ্ র 
েয নতন বয্বস্া বহাল করা হেব েসই বয্বস্ার িচহ্ হল এই েপয়ালাু । আমার এই 
রক্ েতামােদর জনয্ েদওয়া হেব। ২১েদখ, েয আমােক ধিরেয় েদেব তার হাত 
আমার হােতর সংেগ এই েটিবেলর উপেরই আেছ। ২২আল্াহ্  যা িঠক কের 
েরেখেছন েসই ভােবই ইব্ েন্আদম মারা যােবন বেট; িকন্ হায় েসই েলাক, েয 
তােক ধিরেয় েদয়ঁ !” ২৩সাহাবীরা এেক অনয্েক িজজ্াসা করেত লাগেলন েয, 
তােদর মেধয্ েক এমন কাজ করেবনঁ । ২৪কােক সবেচেয় বড় বলা হেব এ িনেয় 
সাহাবীেদর মেধয্ কথা কাটাকািট হল। ২৫ঈসা তােদর বলেলনঁ , “অ-ইহুদীেদর 
মেধয্ই বাদশাহ্ রা পর্ভতব্ কেরন আর তােদর শাসনকতােদর উপকারী েনতা বলা ু র্
হয়,  

َة ِإَذا َدَخْلُتَما اْلَمِديَنَة َيْسَتْقِبُلُكَما ِإْنَساٌن َحاِمٌل َجرَّ«:َفَقاَل َلُهَما١٠
َيُقوُل َلَك : َوُقوَال ِلَربِّ اْلَبْيِت١١ِاْتَبَعاُه ِإَلى اْلَبْيِت َحْيُث َيْدُخُل، . َماٍء

َفَذاَك ١٢َأْيَن اْلَمْنِزُل َحْيُث آُآُل اْلِفْصَح َمَع َتَالِميِذي؟ : اْلُمَعلُِّم
َقا َوَوَجَدا َآَما َفاْنَطَل١٣. »ُهَناَك َأِعدَّا. ُيِريُكَما ِعلِّيًَّة َآِبيَرًة َمْفُروَشًة

 .َقاَل َلُهَما، َفَأَعدَّا اْلِفْصَح
َوَقاَل ١٥َوَلمَّا َآاَنِت السَّاَعُة اتََّكَأ َواالْثَنا َعَشَر َرُسوًال َمَعُه، ١٤
َشْهَوًة اْشَتَهْيُت َأْن آُآَل هَذا اْلِفْصَح َمَعُكْم َقْبَل َأْن َأَتَألََّم، «:َلُهْم
 ِإنِّي َال آُآُل ِمْنُه َبْعُد َحتَّى ُيْكَمَل ِفي َمَلُكوِت :َألنِّي َأُقوُل َلُكْم١٦
ُخُذوا هِذِه َواْقَتِسُموَها َبْيَنُكْم، «:ُثمَّ َتَناَوَل َآْأًسا َوَشَكَر َوَقاَل١٧. »اِهللا
ِإنِّي َال َأْشَرُب ِمْن ِنَتاِج اْلَكْرَمِة َحتَّى َيْأِتَي : َألنِّي َأُقوُل َلُكْم١٨

 .»َمَلُكوُت اِهللا
هَذا ُهَو َجَسِدي «: َوَأَخَذ ُخْبًزا َوَشَكَر َوَآسََّر َوَأْعَطاُهْم َقاِئًال١٩

َوَآذِلَك اْلَكْأَس َأْيًضا ٢٠. »ِاْصَنُعوا هَذا ِلِذْآِري. الَِّذي ُيْبَذُل َعْنُكْم
ُيْسَفُك هِذِه اْلَكْأُس ِهَي اْلَعْهُد اْلَجِديُد ِبَدِمي الَِّذي «:َبْعَد اْلَعَشاِء َقاِئًال

. َولِكْن ُهَوَذا َيُد الَِّذي ُيَسلُِّمِني ِهَي َمِعي َعَلى اْلَماِئَدِة٢١. َعْنُكْم
َواْبُن اِإلْنَساِن َماٍض َآَما ُهَو َمْحُتوٌم، َولِكْن َوْيٌل ِلذِلَك اِإلْنَساِن ٢٢

 َتَرى ِمْنُهْم َمْن«:َفاْبَتَدُأوا َيَتَساَءُلوَن ِفيَما َبْيَنُهْم٢٣. »!الَِّذي ُيَسلُِّمُه
 .»ُهَو اْلُمْزِمُع َأْن َيْفَعَل هَذا؟

. َوَآاَنْت َبْيَنُهْم َأْيًضا ُمَشاَجَرٌة َمْن ِمْنُهْم ُيَظنُّ َأنَُّه َيُكوُن َأْآَبَر٢٤
ُمُلوُك اُألَمِم َيُسوُدوَنُهْم، َواْلُمَتَسلُِّطوَن َعَلْيِهْم ُيْدَعْوَن «:َفَقاَل َلُهْم٢٥

 .ُمْحِسِنيَن
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২৬িকন্ েতামােদর মেধয্ এই রকম হওয়া উিচত নয়। েতামােদর মেধয্ েয সবেচেয় 
বড়, েস বরং সবেচেয় েয েছাট তারই মত েহাক, আর েয েনতা, েস েসবাকারীর 
মত েহাক। ২৭েক বড়, েয েখেত বেস, না েয চাকর পিরেবশন কের? েয েখেত 
বেস, েস নয় িক? িকন্ আিম েতামােদর মেধয্ েসবাকারীর মত হেয়িছ। ২৮“আমার 
সব দঃখু -কেষ্র সমেয় েতামরা আমােক েছেড় যাও িন। ২৯আমার িপতা েযমন 
আমােক শাসন্ক্মতা দান কেরেছন েতমিন আিমও েতামােদর ক্মতা দান করিছ। 
৩০এেত আমার রােজয্ েতামরা আমার সংেগ খাওয়া-দাওয়া করেব এবং 
িসংহাসেন বেস ইসরাইেলর বােরািট েগাষ্ীর িবচার করেব। ৩১“িশেমান, িশেমান, 
েদখ, শয়তান েতামােদর গেমর মত কের চালিন িদেয় েচেল েদখবার অনমিত ু ু
েচেয়েছ। ৩২িকন্ আিম েতামার জনয্ মনাজাত কেরিছ েযন েতামার ঈমােন ভাংগন ু
না ধের। তিম যখন আমার কােছ িফের আসেব তখন েতামার এই ভাইেদর ু
শিক্শালী কের তেলাু ।” ৩৩িপতর ঈসােক বলেলন, “হুজরু, আপনার সংেগ আিম 
েজেল েযেত এবং মরেতও পর্স্ত আিছ।” ৩৪জবােব ঈসা বলেলন, “িপতর, 
আিম েতামােক বলিছ, আজ েমারগ ডাকবার আেগ তিম িতন বার আমােক ু
অসব্ীকার কের বলেব েয, তিম আমােক েচন নাু ।” ৩৫তারপর ঈসা তার সাহাবীেদর ঁ
বলেলন, “আিম যখন েতামােদর টাকার থিল, ঝিল ও জতা ছাড়া পািঠেয়িছলাম ু ু
তখন িক েতামােদর েকান অভাব হেয়িছল?” সাহাবীরা বলেলন, “জব্ী না, হয় 
িন।” ৩৬ঈসা বলেলন, “িকন্ এখন আিম বলিছ, যার টাকার থিল বা ঝিল আেছ ু
েস তা িনেয় যাক। যার েছারা েনই েস তার চাদর িবিকর্ কের একটা েছারা িকনকু। 
৩৭পাক-িকতােব েলখা আেছ, ‘তােক গুনাহ্ঁ  গারেদর সংেগ েগাণা হল’। আিম 
েতামােদর বলিছ, এই কথা আমার মেধয্ই পণ হেত হেবূ র্ , কারণ আমার িবষেয় যা 
েলখা আেছ তা পণ হেত যােচ্ূ র্ ।” ৩৮তখন সাহাবীরা বলেলন, “হুজরু, েদখনু, 
এখােন দ’ুটা েছারা আেছ।” ঈসা জবাব িদেলন, “থাক্ , আর নয়।” ৩৯ঈসা েসই 
জায়গা েছেড় িনেজর িনয়ম মত ৈজতন পাহােড় েগেলনু । তার সাহাবীরা তার ঁ ঁ
িপছেন িপছেন েগেলন। ৪০িঠক জায়গায় েপঁৗছাবার পর ঈসা তােদর বলেলনঁ , 
“মনাজাত কর েযন পরীক্ায় না পড়ু ।” ৪১তারপর ঈসা সাহাবীেদর কাছ েথেক 
িকছ দের িগেয় হাট েপেত মনাজাত করেত লাগেলনু ূ ঁ ু ু ,  

َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلْيَس هَكَذا، َبِل اْلَكِبيُر ِفيُكْم ِلَيُكْن َآاَألْصَغِر، ٢٦
َألَِّذي َيتَِّكُئ َأِم الَِّذي َيْخُدُم؟ : َألْن َمْن ُهَو َأْآَبُر٢٧. ْلُمَتَقدُِّم َآاْلَخاِدِمَوا

َأْنُتُم الَِّذيَن َثَبُتوا ٢٨. َأَلْيَس الَِّذي َيتَِّكُئ؟ َولِكنِّي َأَنا َبْيَنُكْم َآالَِّذي َيْخُدُم
 َجَعَل ِلي َأِبي َمَلُكوًتا، َوَأَنا َأْجَعُل َلُكْم َآَما٢٩َمِعي ِفي َتَجاِرِبي، 

ِلَتْأُآُلوا َوَتْشَرُبوا َعَلى َماِئَدِتي ِفي َمَلُكوِتي، َوَتْجِلُسوا َعَلى ٣٠
 .»َآَراِسيَّ َتِديُنوَن َأْسَباَط ِإْسَراِئيَل االْثَنْي َعَشَر

ِسْمَعاُن، ِسْمَعاُن، ُهَوَذا الشَّْيَطاُن َطَلَبُكْم ِلَكْي «:َوَقاَل الرَّب٣١ُّ
. َولِكنِّي َطَلْبُت ِمْن َأْجِلَك ِلَكْي َال َيْفَنى ِإيَماُنَك٣٢! َغْرِبَلُكْم َآاْلِحْنَطِةُي

َياَربُّ، ِإنِّي ُمْسَتِعدٌّ «:َفَقاَل َلُه٣٣. »َوَأْنَت َمَتى َرَجْعَت َثبِّْت ِإْخَوَتَك
َأُقوُل «:اَلَفَق٣٤. »!َأْن َأْمِضَي َمَعَك َحتَّى ِإَلى السِّْجِن َوِإَلى اْلَمْوِت

َال َيِصيُح الدِّيُك اْلَيْوَم َقْبَل َأْن ُتْنِكَر َثَالَث َمرَّاٍت َأنََّك : َلَك َياُبْطُرُس
 .»َتْعِرُفِني
ِحيَن َأْرَسْلُتُكْم ِبَال ِآيٍس َوَال ِمْزَوٍد َوَال َأْحِذَيٍة، «:ُثمَّ َقاَل َلُهْم٣٥

لِكِن اآلَن، َمْن «:َفَقاَل َلُهْم٣٦. »َال«: َفَقاُلوا» َهْل َأْعَوَزُآْم َشْيٌء؟
َوَمْن َلْيَس َلُه َفْلَيِبْع َثْوَبُه َوَيْشَتِر . َلُه ِآيٌس َفْلَيْأُخْذُه َوِمْزَوٌد َآذِلَك

: ِإنَُّه َيْنَبِغي َأْن َيِتمَّ ِفيَّ َأْيًضا هَذا اْلَمْكُتوُب: َألنِّي َأُقوُل َلُكْم٣٧. َسْيًفا
: َفَقاُلوا٣٨. »َألنَّ َما ُهَو ِمْن ِجَهِتي َلُه اْنِقَضاٌء. َوُأْحِصَي َمَع َأَثَمٍة

 .»!َيْكِفي«:َفَقاَل َلُهْم. »َياَربُّ، ُهَوَذا ُهَنا َسْيَفاِن«
َوَخَرَج َوَمَضى َآاْلَعاَدِة ِإَلى َجَبِل الزَّْيُتوِن، َوَتِبَعُه َأْيًضا ٣٩

َصلُّوا ِلَكْي َال َتْدُخُلوا «:َلُهْمَوَلمَّا َصاَر ِإَلى اْلَمَكاِن َقاَل ٤٠. َتَالِميُذُه
َواْنَفَصَل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيِة َحَجٍر َوَجَثا َعَلى ُرْآَبَتْيِه ٤١. »ِفي َتْجِرَبٍة

 َوَصلَّى 
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৪২“িপতা, যিদ তিম চাও তেব এই দঃেখর েপয়ালা আমার কাছ েথেক সিরেয় ু ু
নাও। তবও আমার ইচ্ামত নয়ু , েতামার ইচ্ামতই েহাক।” ৪৩তখন েবেহশত 
েথেক একজন েফেরশতা এেস ঈসােক শিক্ দান করেলন। ৪৪মেনর কেষ্ ঈসা 
আরও আকলভােব মনাজাত করেলনু ু । তার গােয়র ঘাম রেক্র েফাটার মত হেয় ঁ ঁ
মািটেত পড়েত লাগল। ৪৫মনাজােতর পের িতিন উেঠ তার সাহাবীেদর কােছ ু ঁ
আসেলন। মেনর দঃেখ ক্ান্ হেয় সাহাবীরা ঘিমেয় পেড়েছন েদেখ ঈসাু ু  তােদর ঁ
বলেলন, “েকন ঘমাু "ছ? উেঠ মনাজাত কর েযন পরীক্ায় না পড়ু ।” ৪৭ঈসা 
তখনও কথা বলেছন এমন সময় অেনক েলাক েসখােন আসল। এহুদা নােম তার ঁ
বােরাজন সাহাবীেদর মেধয্ একজন েসই েলাকেদর আেগ আেগ আসিছল। এহুদা 
ঈসােক চম েদবার জনয্ তার কােছ আসলু ু ঁ । ৪৮তখন ঈসা তােক বলেলন, “এহুদা, 
চম িদেয় িক ইব্ু ু  েন্আদমেক ধিরেয় িদচ্?” ৪৯যারা ঈসার চারপােশ িছেলন তারা ঁ ঁ
বঝেলন িক হেত যােচ্ু । এইজনয্ তারা ঈসােক বলেলনঁ , “হুজরু, আমরা িক 
েছারা িদেয় আঘাত করব?” ৫০সাহাবীেদর মেধয্ একজন েছারার আঘােত মহা-
ইমােমর েগালােমর ডান কানটা েকেট েফলেলন। ৫১ঈসা বলেলন, “থাক্ , আর 
নয়।” এই বেল িতিন েলাকিটর কান ছেয় তােক ভাল করেলনুঁ । ৫২েয সব পর্ধান 
ইমােমরা, বায়তলু -েমাকাদ্েসর কমচারীরা এবং বদ্ েনতারা ঈসােক ধরেত র্ ৃ
এেসিছেলন ঈসা তােদর বলেলনঁ , “আিম িক ডাকাত েয, আপনারা েছারা ও 
লািঠ িনেয় এেসেছন? ৫৩বায়তলু -েমাকাদ্েস িদেনর পর িদন আিম আপনােদর 
সামেন িছলাম, িকন্ তখন েতা আপনারা আমােক ধেরন িন। তেব এখন অবশয্ 
আপনােদরই সময়; অন্কােরর ক্মতা এখন েদখা যােচ্।” ৫৪তখন তারা ঈসােক ঁ
ধের মহা-ইমােমর বাড়ীেত িনেয় েগেলন। িপতর দের েথেক িপছেন িপছেন ূ
যািচ্েলন। ৫৫উঠােনর মাঝখােন যারা আগুন েজব্েল বেস িছল িপতর এেস 
তােদর মেধয্ বসেলন। ৫৬একজন চাকরাণী েসই আগুেনর আেলােত িপতরেক 
েদখেত েপল এবং ভাল কের তািকেয় েদেখ বলল, “এই েলাকটাও ওর সংেগ 
িছল।” ৫৭িপতর অসব্ীকার কের বলেলন, “আিম ওেক িচিন না।” ৫৮িকছক্ণ পের ু
আর একজন েলাক তােক েদেখ বললঁ , “তিমও েতা ওেদর একজনু ।” িপতর 
বলেলন, “না, আিম নই।”  

َولِكْن . َيا َأَبَتاُه، ِإْن ِشْئَت َأْن ُتِجيَز َعنِّي هِذِه اْلَكْأَس«:َقاِئًال٤٢
َوَظَهَر َلُه َمَالٌك ِمَن السََّماِء ٤٣. »ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتَك

َوِإْذ َآاَن ِفي ِجَهاٍد َآاَن ُيَصلِّي ِبَأَشدِّ َلَجاَجٍة، َوَصاَر ٤٤. ُيَقوِّيِه
ُثمَّ َقاَم ِمَن الصََّالِة ٤٥. ُقُه َآَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اَألْرِضَعَر

ِلَماَذا «:َفَقاَل َلُهْم٤٦. َوَجاَء ِإَلى َتَالِميِذِه، َفَوَجَدُهْم ِنَياًما ِمَن اْلُحْزِن
 .»َأْنُتْم ِنَياٌم؟ ُقوُموا َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبٍة

ا ُهَو َيَتَكلَُّم ِإَذا َجْمٌع، َوالَِّذي ُيْدَعى َيُهوَذا، َأَحُد االْثَنْي َوَبْيَنَم٤٧
َيا «:َفَقاَل َلُه َيُسوُع٤٨. َعَشَر، َيَتَقدَُّمُهْم، َفَدَنا ِمْن َيُسوَع ِلُيَقبَِّلُه

َفَلمَّا َرَأى الَِّذيَن َحْوَلُه ٤٩» َيُهوَذا، َأِبُقْبَلٍة ُتَسلُِّم اْبَن اِإلْنَساِن؟
َوَضَرَب َواِحٌد ٥٠» َياَربُّ، َأَنْضِرُب ِبالسَّْيِف؟«:َماَيُكوُن، َقاُلوا

َفَأَجاَب َيُسوُع ٥١. ِمْنُهْم َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة َفَقَطَع ُأْذَنُه اْلُيْمَنى
 .َوَلَمَس ُأْذَنُه َوَأْبَرَأَها» !َدُعوا ِإَلى هَذا«:وَقاَل
اْلَكَهَنِة َوُقوَّاِد ُجْنِد اْلَهْيَكِل َوالشُُّيوِخ ُثمَّ َقاَل َيُسوُع ِلُرَؤَساِء ٥٢

ِإْذ ٥٣! َآَأنَُّه َعَلى ِلصٍّ َخَرْجُتْم ِبُسُيوٍف َوِعِصيٍّ«:اْلُمْقِبِليَن َعَلْيِه
َولِكنَّ هِذِه . ُآْنُت َمَعُكْم ُآلَّ َيْوٍم ِفي اْلَهْيَكِل َلْم َتُمدُّوا َعَليَّ اَألَياِدَي

 .»اُن الظُّْلَمِةَساَعُتُكْم َوُسْلَط
َوَأمَّا ُبْطُرُس . َفَأَخُذوُه َوَساُقوُه َوَأْدَخُلوُه ِإَلى َبْيِت َرِئيِس اْلَكَهَنِة٥٤

َوَلمَّا َأْضَرُموا َناًرا ِفي َوْسِط الدَّاِر َوَجَلُسوا ٥٥. َفَتِبَعُه ِمْن َبِعيٍد
ِلًسا ِعْنَد النَّاِر َفَرَأْتُه َجاِرَيٌة َجا٥٦. َمًعا، َجَلَس ُبْطُرُس َبْيَنُهْم

َلْسُت «:َفَأْنَكَرُه َقاِئًال٥٧. »!َوهَذا َآاَن َمَعُه«:َفَتَفرََّسْت فيِه َوَقاَلْت
» !َوَأْنَت ِمْنُهْم«:َوَبْعَد َقِليل َرآُه آَخُر َوَقاَل٥٨» !َأْعِرُفُه َيا اْمَرَأُة
 »!َيا ِإْنَساُن، َلْسُت َأَنا«: َفَقاَل ُبْطُرُس
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৫৯এক ঘণ্া পের আর একজন েজার িদেয় বলল, “এই েলাকিট িনশ্য়ই ওর 
সংেগ িছল, কারণ এ েতা গালীল পর্েদেশর েলাক।” ৬০িপতর বলেলন, “েদখ, 
তিম িক বলছ আিম বঝেত পারিছ নাু ু ।” িপতেরর কথা েশষ হেত না হেতই একটা 
েমারগ েডেক উঠল। ৬১তখন ঈসা মখ িফিরেয় িপতেরর িদেক েদখেলনু । এেত েয 
কথা ঈসা তােক বেলিছেলনঁ  েসই কথা িপতেরর মেন পড়ল, “আজ েমারগ 
ডাকবার আেগ তিম িতন বার বলেব েযু , তিম আমােক েচন নাু ।” ৬২তখন িপতর 
বাইের িগেয় খব কাদেত লাগেলনু ঁ । ৬৩যারা ঈসােক পাহারা িদিচ্ল তারা তােক ঁ
ঠাট্া করেত ও মারেত লাগল। ৬৪তারা ঈসার েচাখ েবেধ িদেয় বললঁ , “বল্  েতা 
েদিখ, েক েতােক মারল?” ৬৫এইভােব তারা আরও অেনক কথা বেল তােক ঁ
অপমান করল। ৬৬সকাল হেল পর ইহুদীেদর বদ্েনতারাৃ , পর্ধান ইমােমরা এবং 
আেলেমরা একসংেগ জমােয়ত হেলন এবং ঈসােক তােদর মহাসভার সামেন এেন ঁ
বলেলন, ৬৭“তিম যিদ মসীহ্ু   হও তেব আমােদর বল।” ঈসা বলেলন, “আিম যিদ 
বিল তবও আপনারা েকানমেতই িবশব্াু স করেবন না এবং আপনােদর িকছ ু
িজজ্াসা করেল জবাব েদেবন না। ৬৯িকন্ ইব্ েন্আদম এখন েথেক সবশিক্মান র্
আল্াহ্ র ডানপােশ বেস থাকেবন।” ৭০তখন সকেল িজজ্াসা করেলন, “তাহেল 
তিম িক ইব্ু  নল্াহ্ু  ?” িতিন তােদর বলেলনঁ , “আপনারা িঠকই বলেছন েয, আিমই 
েস-ই।” ৭১তখন েনতারা বলেলন, “আমােদর আর সােক্য্র িক দরকার? আমরা 
িনেজরাই েতা ওর মেখ শুনলামু ।”  

২৩ অধয্ায় 

১তখন েসই সভার সকেল উেঠ ঈসােক েরামীয় পর্ধান শাসনকতা পীলােতর কােছ র্
িনেয় েগেলন। ২তারা এই বেল ঈসার িবরুেদ্ নািলশ জানােত লাগেলনঁ , “আমরা 
েদেখিছ, এই েলাকটা সরকােরর িবরুেদ্ আমােদর েলাকেদর িনেয় যােচ্। েস 
সমর্াটেক খাজনা িদেত িনেষধ কের এবং বেল েস িনেজই মসীহ্ , একজন 
বাদশাহ্ ।” ৩পীলাত ঈসােক িজজ্াসা করেলন, “তিম িক ইহুদীেদর বাদশাহ্ু  ?” 
ঈসা বলেলন, “আপিন িঠক কথাই বলেছন।” 

اْلَحقِّ ِإنَّ هَذا ِب«:َوَلمَّا َمَضى َنْحُو َساَعٍة َواِحَدٍة َأآََّد آَخُر َقاِئًال٥٩
َيا ِإْنَساُن، «:َفَقاَل ُبْطُرُس٦٠. »!َأْيًضا َآاَن َمَعُه، َألنَُّه َجِليِليٌّ َأْيًضا

. َوِفي اْلَحاِل َبْيَنَما ُهَو َيَتَكلَُّم َصاَح الدِّيُك. »!َلْسُت َأْعِرُف َما َتُقوُل
 ُبْطُرُس َآَالَم الرَّبِّ، َفاْلَتَفَت الرَّبُّ َوَنَظَر ِإَلى ُبْطُرَس، َفَتَذآََّر٦١

. »ِإنََّك َقْبَل َأْن َيِصيَح الدِّيُك ُتْنِكُرِني َثَالَث َمرَّاٍت«:َآْيَف َقاَل َلُه
 .َفَخَرَج ُبْطُرُس ِإَلى َخاِرٍج َوَبَكى ُبَكاًء ُمرًّا٦٢

َوالرَِّجاُل الَِّذيَن َآاُنوا َضاِبِطيَن َيُسوَع َآاُنوا َيْسَتْهِزُئوَن ِبِه ٦٣
َوَغطَّْوُه َوَآاُنوا َيْضِرُبوَن َوْجَهُه َوَيْسَأُلوَنُه ٦٤ُهْم َيْجِلُدوَنُه، َو

َوَأْشَياَء ُأَخَر َآِثيَرًة َآاُنوا ٦٥» َمْن ُهَو الَِّذي َضَرَبَك؟! َتَنبَّْأ«:َقاِئِليَن
 .َيُقوُلوَن َعَلْيِه ُمَجدِِّفيَن

ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة :  الشَّْعِبَوَلمَّا َآاَن النََّهاُر اْجَتَمَعْت َمْشَيَخُة٦٦
ِإْن ُآْنَت َأْنَت اْلمِسيَح، «:َقاِئِليَن٦٧َواْلَكَتَبُة، َوَأْصَعُدوُه ِإَلى َمْجَمِعِهْم 

َوِإْن َسَأْلُت َال ٦٨ِإْن ُقْلُت َلُكْم َال ُتَصدُِّقوَن، «:َفَقاَل َلُهْم. »!َفُقْل َلَنا
ْنُذ اآلَن َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن َجاِلًسا ُم٦٩. ُتِجيُبوَنِني َوَال ُتْطِلُقوَنِني

: َفَقاَل َلُهْم» َأَفَأْنَت اْبُن اِهللا؟«:َفَقاَل اْلَجِميُع٧٠. »َعْن َيِميِن ُقوَِّة اِهللا
َما َحاَجُتَنا َبْعُد ِإَلى َشَهاَدٍة؟ «:َفَقاُلوا٧١. »َأْنُتْم َتُقوُلوَن ِإنِّي َأَنا ُهَو«

 .»ا ِمْن َفِمِهَألنََّنا َنْحُن َسِمْعَن
 األصَحاُح الثَّاِلُث َواْلِعْشُروَن

َواْبَتَدُأوا ٢َفَقاَم ُآلُّ ُجْمُهوِرِهْم َوَجاُءوا ِبِه ِإَلى ِبيَالُطَس، ١
ِإنََّنا َوَجْدَنا هَذا ُيْفِسُد اُألمََّة، َوَيْمَنُع َأْن «:َيْشَتُكوَن َعَلْيِه َقاِئِليَن

َفَسَأَلُه ِبيَالُطُس ٣. »ِإنَُّه ُهَو َمِسيٌح َمِلٌك: ًالُتْعَطى ِجْزَيٌة ِلَقْيَصَر، َقاِئ
 .»َأْنَت َتُقوُل«:َفَأَجاَبُه َوَقاَل» َأْنَت َمِلُك اْلَيُهوِد؟«:ِقاِئًال
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 ৪তখন পীলাত পর্ধান ইমামেদর ও সমস্ েলাকেদর বলেলন, “আিম েতা এই 
েলাকিটর েকান েদাষই েদখেত পািচ্ না।” ৫িকন্ তারা িজদ কের বলেত ঁ
লাগেলন, “এহুিদয়া পর্েদেশর সব জায়গায় িশক্া িদেয় এ েলাকেদর েক্িপেয় 
তলেছু । গালীল পর্েদশ েথেক েস শুরু কেরেছ, আর এখন এখােন এেসেছ।” ৬এই 
কথা শুেন পীলাত িজজ্াসা করেলন ঈসা গালীল পর্েদেশর েলাক িক না। 
৭শাসনকতা েহেরােদর শাসেনর অধীেন েয পর্েদশ আেছর্ , ঈসা েসই জায়গার েলাক 
জানেত েপের পীলাত তােক েহেরােদর কােছ পািঠেয় িদেলনঁ । েসই সময় েহেরাদও 
েজরুজােলেম িছেলন। ৮ঈসােক েদেখ েহেরাদ খব খশী হেলনু ু । িতিন ঈসার সমব্েন্ 
অেনক কথা শুেনিছেলন, তাই িতিন অেনক িদন ধের তােক েদখেত চাইিছেলনঁ । 
েহেরাদ আশা কেরিছেলন ঈসা তােক েকান অেলৗিকক কাজ কের েদখােবনঁ । 
৯িতিন ঈসােক অেনক পর্শ্ করেলন, িকন্ ঈসা েকান কথারই জবাব িদেলন না। 
১০পর্ধান ইমােমরা এবং আেলেমরা েসখােন দািড়েয় িচৎকার কের ঈসােক েদাষ ঁ
িদেত লাগেলন। ১১তখন েহেরাদ ঈসােক অপমান ও ঠাট্া করেলন, আর তার ঁ
ৈসেনয্রাও তা-ই করল। তার পের ঈসােক জমকােলা একটা েপাশাক পিরেয় িতিন 
তােক পীলােতর কােছ পািঠেয় িদেলনঁ । ১২এর আেগ েহেরাদ ও পীলােতর মেধয্ 
শতর্তা িছল, িকন্ েসই িদন েথেক তােদর মেধয্ বন্তব্ হলঁ ু । ১৩পীলাত তখন পর্ধান 
ইমামেদর, েনতােদর এবং সাধারণ েলাকেদর েডেক একতর্ কের বলেলন, 
১৪“আপনারা এই েলাকিটেক এই েদাষ িদেয় আমার কােছ এেনেছন েয, েলাকেদর 
েস সরকােরর িবরুেদ্ িনেয় যােচ্। িকন্ তােক আিম আপনােদর সামেনই েজরা 
কেরিছ। আপনারা তার িবরুেদ্ েয সব েদাষ িদেচ্ন তার একটােতও েস েদাষী 
বেল আিম পর্মাণ পাই িন। ১৫েহেরাদও িনশ্য় তার েকান েদাষ পান িন, কারণ 
িতিন তােক আমােদর কােছ েফরৎ পািঠেয়েছন। আপনারা েদখেত পােচ্ন, হতয্া 
করবার মত এমন েকান অনয্ায় কাজও েস কের িন। ১৬তাই আিম তােক শািস্ িদেয় 
েছেড় েদব।” ১৭িতিন এই কথা বলেলন কারণ উদ্ার-ঈেদর সমেয় পর্েতয্ক বারই 
তােক একজন কেয়দীেক েছেড় িদেত হতঁ । ১৮িকন্ েলােকরা একসংেগ েচিচেয় ঁ
বলেত লাগল, “ওেক দর করুনূ , বারাবব্ােক আমােদর কােছ েছেড় িদন।” ১৯এই 
বারাবব্ােক শহেরর মেধয্ িবেদর্াহ ও খনাখিনর জনয্ েজেল েদওয়া হেয়িছলু ু ।  

ِإنِّي َال َأِجُد ِعلًَّة ِفي «:َفَقاَل ِبيَالُطُس ِلُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلُجُموِع٤
 َوُهَو ِإنَُّه ُيَهيُِّج الشَّْعَب«:َفَكاُنوا ُيَشدُِّدوَن َقاِئِليَن٥. »هَذا اِإلْنَساِن

َفَلمَّا َسِمَع ٦. »ُيَعلُِّم ِفي ُآلِّ اْلَيُهوِديَِّة ُمْبَتِدًئا ِمَن اْلَجِليِل ِإَلى ُهَنا
َوِحيَن َعِلَم َأنَُّه ٧» َهِل الرَُّجُل َجِليِليٌّ؟«:ِبيَالُطُس ِذْآَر اْلَجِليِل، َسَأَل

َآاَن ُهَو َأْيًضا ِتْلَك ِمْن َسْلَطَنِة ِهيُروُدَس، َأْرَسَلُه ِإَلى ِهيُروُدَس، ِإْذ 
 .اَأليَّاَم ِفي ُأوُرَشِليَم

َوَأمَّا ِهيُروُدُس َفَلمَّا َرَأى َيُسوَع َفِرَح ِجدًّا، َألنَُّه َآاَن ُيِريُد ِمْن ٨
َزَماٍن َطِويل َأْن َيَراُه، ِلَسَماِعِه َعْنُه َأْشَياَء َآِثيَرًة، َوَتَرجَّى َأْن 

. َوَسَأَلُه ِبَكَالٍم َآِثيٍر َفَلْم ُيِجْبُه ِبَشْيٍء٩. َيَري آَيًة ُتْصَنُع ِمْنُه
َوَوَقَف ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيْشَتُكوَن َعَلْيِه ِباْشِتَداٍد، ١٠
َفاْحَتَقَرُه ِهيُروُدُس َمَع َعْسَكِرِه َواْسَتْهَزَأ ِبِه، َوَأْلَبَسُه ِلَباًسا ١١

َفَصاَر ِبيَالُطُس َوِهيُروُدُس ١٢. َسَالِمًعا، َوَردَُّه ِإَلى ِبيَالُط
َصِديَقْيِن َمَع َبْعِضِهَما ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، َألنَُّهَما َآاَنا ِمْن َقْبُل ِفي 

 .َعَداَوٍة َبْيَنُهَما
َوَقاَل ١٤َفَدَعا ِبيَالُطُس ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َواْلُعَظَماَء َوالشَّْعَب، ١٣
َوَها َأَنا َقْد . يَّ هَذا اِإلْنَساَن َآَمْن ُيْفِسُد الشَّْعَبَقْد َقدَّْمُتْم ِإَل«:َلُهْم

َفَحْصُت ُقدَّاَمُكْم َوَلْم َأِجْد ِفي هَذا اِإلْنَساِن ِعلًَّة ِممَّا َتْشَتُكوَن ِبِه 
َوَها َال َشْيَء . َوَال ِهيُروُدُس َأْيًضا، َألنِّي َأْرَسْلُتُكْم ِإَلْيِه١٥. َعَلْيِه

َوَآاَن ١٧. »َفَأَنا ُأَؤدُِّبُه َوُأْطِلُقُه١٦. ْلَمْوَت ُصِنَع ِمْنُهَيْسَتِحقُّ ا
َفَصَرُخوا ِبُجْمَلِتِهْم ١٨ُمْضَطرًّا َأْن ُيْطِلَق َلُهْم ُآلَّ ِعيٍد َواِحًدا، 

َوَذاَك َآاَن َقْد ُطِرَح ِفي ١٩» !َوَأْطِلْق َلَنا َباَراَباَس! ُخْذ هَذا«:َقاِئِليَن
 . ِفْتَنٍة َحَدَثْت ِفي اْلَمِديَنِة َوَقْتلالسِّْجِن َألْجِل
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২০পীলাত িকন্ ঈসােক েছেড় িদেত েচেয়িছেলন, েসইজনয্ িতিন েলাকেদর 
আবার েসই একই কথা বলেলন। ২১িকন্ েলােকরা এই বেল েচচােতই থাকলঁ , 
“ওেক কর্েশ িদনু , কর্েশ িদনু ।” ২২পীলাত ততীয়বার েলাকেদর বলেলনৃ , “েকন, 
এই েলাকিট িক েদাষ কেরেছ? আিম েতা তার েকান েদাষই েদখেত পািচ্ না 
যােত তােক মতয্র শািস্ েদওয়া যায়ৃ ু । েসইজনয্ তােক আিম অনয্ শািস্ েদবার পর 
েছেড় েদব।” ২৩িকন্ েলােকরা ঈসােক কর্েশর উপের হতয্া করবার জনয্ িচৎকার ু
করেত থাকল এবং েশেষ তারা েচিচেয়ই জয়ী হলঁ । পীলাত েলাকেদর কথা েমেন 
েনওয়া িঠক করেলন। ২৪িবেদর্াহ ও খেনর জনয্ যােক েজেল েদওয়া হেয়িছল ু
েলােকরা তােকই েচেয়িছল; েসইজনয্ পীলাত েসই েলাকেক েছেড় িদেলন এবং 
েলাকেদর ইচ্ামত ঈসােক হতয্া করবার জনয্ তােদর হােত িদেলন। ২৬ৈসেনয্রা 
যখন ঈসােক িনেয় যািচ্ল তখন িশেমান নােম করীণী শহেরর একজন েলাক ু
গর্ােমর িদক েথেক আসিছল। ৈসেনয্রা তােক েজার কের ধের কর্শটা তার কােধ ু ঁ
তেল িদল েযন েস ঈসার িপছেন তা বেয় িনেয় েযেত পােরু । ২৭অেনক েলাক 
ঈসার িপছেন িপছেন যািচ্ল। তােদর মেধয্ অেনক স্তরীেলাকও িছল। তারা বক ু
চাপ্ েড় কাদিছলঁ । ২৮ঈসা তােদর িদেক িফের বলেলন, “েজরুজােলেমর েমেয়রা, 
আমার জনয্ েকেদা নাঁ । েতামােদর িনেজেদর জনয্ এবং েতামােদর েছেলেমেয়েদর 
জনয্ কাদঁ , ২৯কারণ এমন িদন আসেছ যখন েলােক বলেব, ‘যােদর কখনও 
েছেলেমেয় হয় িন এবং যারা কখনও বেকর দধ িশশুেদর খাওয়ায় িন েসই বন্য্া ু ু
স্তরীেলােকরা ধনয্া।’ ৩০েসই সমেয় েলােক বড় বড় পাহাড়েক বলেব, ‘আমােদর 
উপর পড়,’ আর েছাট েছাট পাহাড়েক বলেব, ‘আমােদর েঢেক রাখ।’ ৩১গাছ 
সবজ থাকেত যিদ েলােক এই রকম কের তেব গাছ শুকনা হেল পর িকনা হেবু !” 
৩২ৈসেনয্রা দ’ুজন েদাষী েলাকেকও হতয্া করবার জনয্ ঈসার সংেগ িনেয় চলল। 
৩৩েয জায়গাটােক মাথার খিল বলা হত েসখােন েপঁৗেছ তারা ঈসােক ও েসই ু
দ’ুজন েদাষীেক কর্েশ িদলু - একজনেক ঈসার ডান িদেক ও অনয্জনেক বািদেকঁ । 
৩৪তখন ঈসা বলেলন, “িপতা, এেদর মাফ কর, কারণ এরা িক করেছ তা জােন 
না।” তারা গুিলবাট কের ঈসার কাপড়ঁ -েচাপড় িনেজেদর মেধয্ ভাগ কের িনল।  

َفَناَداُهْم َأْيًضا ِبيَالُطُس َوُهَو ُيِريُد َأْن ُيْطِلَق َيُسوَع، ٢٠
َفَأيَّ َشّر «:َفَقاَل َلُهْم َثاِلَثًة٢٢» !اْصِلْبُه! اْصِلْبُه«:َفَصَرُخوا َقاِئِليَن٢١

. »َعِمَل هَذا؟ ِإنِّي َلْم َأِجْد ِفيِه ِعلًَّة ِلْلَمْوِت، َفَأَنا ُأَؤدُِّبُه َوُأْطِلُقُه
ِوَيْت َفَق. َفَكاُنوا َيِلجُّوَن ِبَأْصَواٍت َعِظيَمٍة َطاِلِبيَن َأْن ُيْصَلَب٢٣

َفَحَكَم ِبيَالُطُس َأْن َتُكوَن ٢٤. َأْصَواُتُهْم َوَأْصَواُت ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة
َفَأْطَلَق َلُهُم الَِّذي ُطِرَح ِفي السِّْجِن َألْجِل ِفْتَنٍة َوَقْتل، ٢٥. ِطْلَبُتُهْم

 .الَِّذي َطَلُبوُه، َوَأْسَلَم َيُسوَع ِلَمِشيَئِتِهْم
ِه َأْمَسُكوا ِسْمَعاَن، َرُجًال َقْيَرَواِنيًّا َآاَن آِتًيا ِمَن َوَلمَّا َمَضْوا ِب٢٦

َوَتِبَعُه ٢٧. اْلَحْقِل، َوَوَضُعوا َعَلْيِه الصَِّليَب ِلَيْحِمَلُه َخْلَف َيُسوَع
ُجْمُهوٌر َآِثيٌر ِمَن الشَّْعِب، َوالنَِّساِء اللََّواِتي ُآنَّ َيْلِطْمَن َأْيًضا 

َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَم، َال «:َفاْلَتَفَت ِإَلْيِهنَّ َيُسوُع َوَقاَل٢٨ .َوَيُنْحَن َعَلْيِه
َألنَُّه ُهَوَذا ٢٩َتْبِكيَن َعَليَّ َبِل اْبِكيَن َعَلى َأْنُفِسُكنَّ َوَعَلى َأْوَالِدُآنَّ، 

ْد ُطوَبى ِلْلَعَواِقِر َواْلُبُطوِن الَِّتي َلْم َتِل: َأيَّاٌم َتْأِتي َيُقوُلوَن ِفيَها
اْسُقِطي : ِحيَنِئٍذ َيْبَتِدُئوَن َيُقوُلوَن ِلْلِجَباِل٣٠! َوالثُِّديِّ الَِّتي َلْم ُتْرِضْع

َألنَُّه ِإْن َآاُنوا ِباْلُعوِد الرَّْطِب َيْفَعُلوَن ٣١! َغطِّيَنا: َوِلآلَآاِم! َعَلْيَنا
ْيِن آَخَرْيِن َوَجاُءوا َأْيًضا ِباْثَن٣٢. »هَذا، َفَماَذا َيُكوُن ِباْلَياِبِس؟

 .ُمْذِنَبْيِن ِلُيْقَتَال َمَعُه
َصَلُبوُه » ُجْمُجَمَة«َوَلمَّا َمَضْوا ِبِه ِإَلى اْلَمْوِضِع الَِّذي ُيْدَعى ٣٣

َفَقاَل ٣٤. ُهَناَك َمَع اْلُمْذِنَبْيِن، َواِحًدا َعْن َيِميِنِه َواآلَخَر َعْن َيَساِرِه
َوِإِذ . »، َألنَُّهْم َال َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلوَنَياَأَبَتاُه، اْغِفْر َلُهْم«: َيُسوُع

 .اْقَتَسُموا ِثَياَبُه اْقَتَرُعوا َعَلْيَها
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৩৫েলােকরা দািড়েয় েদখিছলঁ । ধমর্-েনতারা ঈসােক ঠাট্া কের বলেলন, “েস েতা 
অনয্েদর রক্া করত। যিদ েস আল্াহ্ র মসীহ্ , তার বাছাইঁ -করা বান্া হয় তেব 
িনেজেক রক্া করুক!” ৩৬ৈসেনয্রাও তােক ঠাট্া করেত লাগলঁ । তারা ঈসােক 
েখেত েদবার জনয্ তার কােছ িসরকা িনেয় িগেয় বললঁ , ৩৭“তিম যিদ ইহুদীেদর ু
বাদশাহ্  হও তেব িনেজেক রক্া কর।” ৩৮কর্েশ তার মাথার উপেরর িদেক একটা ু ঁ
ফলেক এই কথা েলখা িছল, “এই েলাকিট ইহুদীেদর বাদশাহ্ ।” ৩৯েয দ’ুজন 
েদাষী েলাকেক েসখােন কর্েশ টাংগােনা হেয়িছল তােদর মেধয্ একজন ঈসােক ু
িটট্ কাির িদেয় বলল, “তিম নািক মসীহ্ু  ? তাহেল িনেজেক ও আমােদর রক্া 
কর।” ৪০তখন অনয্ েলাকিট তােক বকিন িদেয় বললু , “তিম িক আল্াহ্ু  েক ভয় 
কর না? তিম েতা একই রকম শািস্ পাচ্ু । ৪১আমরা উিচত শািস্ পািচ্। আমােদর 
যা পাওনা আমরা তা-ই পািচ্, িকন্ এই েলাকিট েতা েকান েদাষ কের িন।” 
৪২তারপর েস বলল, “ঈসা, আপিন যখন রাজতব্ করেত িফের আসেবন তখন 
আমার কথা মেন করেবন।” ৪৩জবােব ঈসা তােক বলেলন, “আিম েতামােক 
সিতয্ বলিছ, তিম আজেকই আমার সংেগ জান্াতলু ু -েফরেদৗেস উপিস্ত হেব।” 
৪৪তখন েবলা পর্ায় দপরু ু । সয আেলা েদওয়া বন্ করল এবং সারা েদশ অন্কার ূ র্
হেয় েগল। েবলা িতনটা পযন্ েসই রকমই রইলর্ । বায়তলু -েমাকাদ্েসর পদাটা র্
মাঝখােন িচের দ’ুভাগ হেয় েগল। ৪৬ঈসা িচৎকার কের বলেলন, “িপতা, আিম 
েতামার হােত আমার রূহ্  তেল িদলামু ।” এই কথা বেল িতিন পর্াণতয্াগ করেলন। 
৪৭এই সব েদেখ েরামীয় শত-েসনাপিত আল্াহ্ র পর্শংসা কের বলেলন, “সিতয্ই 
েলাকিট ধািমক িছলর্ ।” ৪৮েয েলােকরা েসখােন জমােয়ত হেয়িছল তারা এই সমস্ 
ঘটনা েদেখ বক চাপ্ু  ড়ােত চাপ্ ড়ােত েসখান েথেক িফের েগল। ৪৯যারা ঈসােক ঁ
িচনেতন এবং েয স্তরীেলােকরা গালীল েথেক তার সংেগ সংেগ এেসিছেলন তারা ঁ ঁ
সবাই দের দািড়েয় সব িকছ েদখিছেলনূ ুঁ । ৫০ইউসফ নােম একজন সৎ ও ধািমক ু র্
েলাক মহাসভার সদসয্ িছেলন। িতিন অিরমািথয়া নােম ইহুদীেদর একটা গর্ােমর 
েলাক। ৫১ঈসার িবষেয় সভার েলাকেদর সংেগ িতিন একমত হেত পােরন িন। 
িতিন আল্াহ্ র রােজয্র জনয্ অেপক্া করিছেলন। ৫২পীলােতর কােছ িগেয় িতিন 
ঈসার লাশিট েচেয় িনেলন।  

َوَآاَن الشَّْعُب َواِقِفيَن َيْنُظُروَن، َوالرَُّؤَساُء َأْيًضا َمَعُهْم َيْسَخُروَن ٣٥
َخلََّص آَخِريَن، َفْلُيَخلِّْص َنْفَسُه ِإْن َآاَن ُهَو اْلَمِسيَح ُمْخَتاَر «:ِبِه َقاِئِليَن

اْلُجْنُد َأْيًضا اْسَتْهَزُأوا ِبِه َوُهْم َيْأُتوَن َوُيَقدُِّموَن َلُه َخُال، َو٣٦. »!اِهللا
َوَآاَن ُعْنَواٌن ٣٨. »!ِإْن ُآْنَت َأْنَت َمِلَك اْلَيُهوِد َفَخلِّْص َنْفَسَك«:َقاِئِليَن٣٧

ا ُهَو َمِلُك هَذ«:َمْكُتوٌب َفْوَقُه ِبَأْحُرٍف ُيوَناِنيٍَّة َوُروَماِنيٍَّة َوِعْبَراِنيٍَّة
ِإْن «:َوَآاَن َواِحٌد ِمَن اْلُمْذِنَبْيِن اْلُمَعلََّقْيِن ُيَجدُِّف َعَلْيِه َقاِئًال٣٩. »اْلَيُهوِد

َفأَجاَب اآلَخُر َواْنَتَهَرهَُ ٤٠» !ُآْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح، َفَخلِّْص َنْفَسَك َوِإيَّاَنا
َأمَّا َنْحُن ٤١ْنَت َتْحَت هَذا اْلُحْكِم ِبَعْيِنِه؟ َأَوَال َأْنَت َتَخاُف اَهللا، ِإْذ َأ«:َقاِئًال

َفِبَعْدل، َألنََّنا َنَناُل اْسِتْحَقاَق َما َفَعْلَنا، َوَأمَّا هَذا َفَلْم َيْفَعْل َشْيًئا َلْيَس ِفي 
. »اْذُآْرِني َياَربُّ َمَتى ِجْئَت ِفي َمَلُكوِتَك«:ُثمَّ َقاَل ِلَيُسوَع٤٢. »َمَحلِِّه

ِإنََّك اْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي ِفي : اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك«:اَل َلُه َيُسوُعَفَق٤٣
 .»اْلِفْرَدْوِس

َوَآاَن َنْحُو السَّاَعِة السَّاِدَسِة، َفَكاَنْت ُظْلَمٌة َعَلى اَألْرِض ُآلَِّها ِإَلى ٤٤
َهْيَكِل ِمْن َوَأْظَلَمِت الشَّْمُس، َواْنَشقَّ ِحَجاُب اْل٤٥. السَّاَعِة التَّاِسَعِة

َيا َأَبَتاُه، ِفي َيَدْيَك «: َوَناَدى َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيٍم َوَقاَل٤٦. َوْسِطِه
َفَلمَّا َرَأى َقاِئُد اْلِمَئِة ٤٧. َوَلمَّا َقاَل هَذا َأْسَلَم الرُّوَح. »َأْسَتْوِدُع ُروِحي

َوُآلُّ ٤٨» !اِإلْنَساُن َبارًّاِباْلَحِقيَقِة َآاَن هَذا «:َما َآاَن، َمجََّد اَهللا َقاِئًال
اْلُجُموِع الَِّذيَن َآاُنوا ُمْجَتِمِعيَن ِلهَذا اْلَمْنَظِر، َلمَّا َأْبَصُروا َما َآاَن، 

َوَآاَن َجِميُع َمَعاِرِفِه، َوِنَساٌء ُآنَّ ٤٩. َرَجُعوا َوُهْم َيْقَرُعوَن ُصُدوَرُهْم
 .ِمْن َبِعيٍد َيْنُظُروَن ذِلَكَقْد َتِبْعَنُه ِمَن اْلَجِليِل، َواِقِفيَن 

 .َوِإَذا َرُجٌل اْسُمُه ُيوُسُف، َوَآاَن ُمِشيًرا َوَرُجًال َصاِلًحا َبارًّا ٥٠
. هَذا َلْم َيُكْن ُمواِفًقا ِلَرْأِيِهْم َوَعَمِلِهْم، َوُهَو ِمَن الرَّاَمِة َمِديَنٍة ِلْلَيُهوِد٥١

هَذا َتَقدََّم ِإَلى ِبيَالُطَس َوَطَلَب ٥٢. اِهللاَوَآاَن ُهَو َأْيًضا َيْنَتِظُر َمَلُكوَت 
 َجَسَد َيُسوَع، 
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৫৩পের লাশিট কর্শ েথেক নািমেয় কাফন িদেয় জড়ােলন এবং পাথর েকেট ৈতরী ু
করা একটা কবেরর মেধয্ দাফন করেলন। েসই কবের আর কখনও কাউেক দাফন 
করা হয় িন। ৫৪েসই িদনটা িছল িবশর্ামবােরর আেয়াজেনর িদন। িবশর্ামবার পর্ায় 
শুরু হেয় িগেয়িছল। ৫৫েয স্তরীেলােকরা ঈসার সংেগ গালীল েথেক এেসিছেলন 
তারা ইউসেফর িপছেন িপছেন িগেয় কবরিট েদখেলন এবং ঈসার লাশ িকভােব ঁ ু
দাফন করা হল তাও েদখেলন। ৫৬তারপর তারা িফের িগেয় তার লােশর জনয্ ঁ ঁ
েখাশব মসলা এবং মলম ৈতরী করেলনু । এর পের তারা মসার হুকঁ ূ ু ম মত 
িবশর্ামবাের িবশর্াম করেলন। 

২৪ অধয্ায় 

১সপ্ার পর্থম িদেনর খব সকালেবলা েসই স্তরীেলােকরা েসই েখাশব মসলা িনেয় ু ু
কবেরর কােছ েগেলন। ২তারা েদখেলন কবেরর মখ েথেক পাথরখানা সিরেয় রাখা ঁ ু
হেয়েছ, ৩িকন্ কবেরর িভতের িগেয় তারা হযরত ঈসার লাশ েদখেত েপেলন নাঁ । 
৪যখন তাঁ রা অবাক হেয় েসই িবষেয় ভাবিছেলন তখন িবদয্েতর মত ঝক্ু  ঝেক 
কাপড় পরা দ’ুজন েলাক তােদর পােশ এেস দাড়ােলনঁ ঁ । ৫এেত স্তরীেলােকরা ভয় 
েপেয় মাথা নীচ করেলনু । েলাক দ’ুিট তােদর বলেলনঁ , “িযিন জীিবত তােক ঁ
মতেদর মেধয্ তালাশ করছ েকনৃ ? ৬িতিন এখােন েনই; িতিন জীিবত হেয় 
উেঠেছন। িতিন যখন গালীেল িছেলন তখন িতিন েতামােদর কােছ যা বেলিছেলন 
তা মেন কের েদখ। ৭িতিন বেলিছেলন, ইব্ েন্আদমেক গুনাহ্ গার েলাকেদর হােত 
ধিরেয় েদওয়া হেব। তার পের তােক কর্েশর উপের হতয্া করা হেব এবং ততীয় ঁ ু ৃ
িদেন তােক আবার জীিবত হেয় উঠেত হেবঁ ।” ৮তখন তােদর েসই কথা মেন ঁ
পড়ল। ৯তারা কবর েথেক িফের িগেয় েসই এগােরাজন সাহাবী এবং অনয্ ঁ
সকলেক এই সব কথা জানােলন। ১০েসই স্তরীেলাকেদর মেধয্ িছেলন মগ্ দলীনী 
মিরয়ম, েযাহানা ও ইয়াকেবর মা মিরয়মু । তােদর সংেগ আর অনয্ েয স্তরীেলােকরা ঁ
িছেলন তারাও এই সমস্ কথা সাহাবীেদর কােছ বলেলনঁ ।  

 َوَلفَُّه ِبَكتَّاٍن، َوَوَضَعُه ِفي َقْبٍر َمْنُحوٍت َحْيُث َلْم َيُكْن َوَأْنَزَلُه،٥٣
َوَتِبَعْتُه ٥٥. َوَآاَن َيْوُم االْسِتْعَداِد َوالسَّْبُت َيُلوُح٥٤ .َأَحٌد ُوِضَع َقطُّ

ِنَساٌء ُآنَّ َقْد َأَتْيَن َمَعُه ِمَن اْلَجِليِل، َوَنَظْرَن اْلَقْبَر َوَآْيَف ُوِضَع 
 .ُدُهَجَس
َوِفي السَّْبِت اْسَتَرْحَن َحَسَب . َفَرَجْعَن َوَأْعَدْدَن َحُنوًطا َوَأْطَياًبا٥٦

 .اْلَوِصيَِّة

 

 األصَحاُح الرَّابُع َواْلِعشُروَن
 

ُثمَّ ِفي َأوَِّل اُألْسُبوِع، َأوََّل اْلَفْجِر، َأَتْيَن ِإَلى اْلَقْبِر َحاِمَالٍت ١
َفَوَجْدَن اْلَحَجَر ُمَدْحَرًجا ٢. ُه، َوَمَعُهنَّ ُأَناٌساْلَحُنوَط الَِّذي َأْعَدْدَن

َوِفيَما ُهنَّ ٤. َفَدَخْلَن َوَلْم َيِجْدَن َجَسَد الرَّبِّ َيُسوَع٣َعِن اْلَقْبِر، 
َوِإْذ ُآنَّ ٥. ُمْحَتاَراٌت ِفي ذِلَك، ِإَذا َرُجَالِن َوَقَفا ِبِهنَّ ِبِثَياٍب َبرَّاَقٍة

ِلَماَذا َتْطُلْبَن «:َساٍت ُوُجوَهُهنَّ ِإَلى اَألْرِض، َقاَال َلُهنََّخاِئَفاٍت َوُمَنكِّ
ُاْذُآْرَن َآْيَف ! َلْيَس ُهَو هُهَنا، لِكنَُّه َقاَم٦اْلَحيَّ َبْيَن اَألْمَواِت؟ 

ِن ِإنَُّه َيْنَبِغي َأْن ُيَسلََّم اْبُن اِإلْنَسا: َقاِئًال٧َآلََّمُكنَّ َوُهَو َبْعُد ِفي اْلَجِليِل 
. »ِفي َأْيِدي ُأَناٍس ُخَطاٍة، َوُيْصَلَب، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقوُم

َوَرَجْعَن ِمَن اْلَقْبِر، َوَأْخَبْرَن اَألَحَد َعَشَر ٩َفَتَذآَّْرَن َآَالَمُه، ٨
َيُم ُأمُّ َوَآاَنْت َمْرَيُم اْلَمْجَدِليَُّة َوُيَونَّا َوَمْر١٠ .َوَجِميَع اْلَباِقيَن ِبهَذا ُآلِِّه

 .َيْعُقوَب َواْلَباِقَياُت َمَعُهنَّ، اللََّواِتي ُقْلَن هَذا ِللرُُّسِل
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১১িকন্ েসই সব কথা তােদর কােছ বােজ কথার মতই মেন হলঁ । েসইজনয্ েসই 
স্তরীেলাকেদর কথা তারা িবশব্াস করেলন নাঁ । ১২িপতর িকন্ উেঠ েদৗেড় কবেরর 
কােছ েগেলন এবং নীচ হেয় েকবল কাপড়গুু েলাই েদখেত েপেলন। যা ঘেটেছ 
তােত আশ্য হেয় িতিন িফের আসেলনর্ । ১৩েসই িদেনই দ’ুজন সাহাবী ইম্ায় নােম ূ
একটা গর্ােম যািচ্েলন। গর্ামটা েজরুজােলম েথেক পর্ায় সাত মাইল দের িছলূ । 
১৪যা ঘেটেছ তা িনেয় তারা আলাপঁ -আেলাচনা করিছেলন। ১৫েসই সময় ঈসা 
িনেজই েসখােন উপিস্ত হেয় তাঁ েদর সংেগ হাটেত শুরু করেলনঁ । ১৬তােদর েচাখ ঁ
েযন বন্ হেয় িগেয়িছল, তাই তারা ঈসােক িচনেত পারেলন নাঁ । ১৭তখন ঈসা 
তােদর বলেলনঁ , “আপনারা িক কথা বলেত বলেত যােচ্ন?” েসই দ’ুজন উম্ত 
ম্ান মেখ দািড়েয় রইেলনু ঁ । ১৮তখন িক্য়পা নােম তােদর মেধয্ একজন ঈসােক ঁ
িজজ্াসা করেলন, “আপিনই িক েজরুজােলেমর একমাতর্ েলাক িযিন জােনন না 
এই কয়িদেন েসখােন িক িক ঘটেছ?” ১৯ঈসা তােদর বলেলনঁ , “িক িক ঘেটেছ?” 
তারা বলেলনঁ , “নাসরত গর্ােমর ঈসােক িনেয় যা যা ঘেটেছ। িতিন নবী িছেলন। 
িতিন কােজ ও কথায় আল্াহ্  ও সমস্ েলােকর েচােখ শিক্শালী িছেলন। 
২০আমােদর পর্ধান ইমােমরা ও ধমর্-েনতারা তােক েরামীয়েদর হােত ধিরেয় ঁ
িদেয়িছেলন যােত তারা তার িবচার কের তােক মতয্র শািস্ েদয়ঁ ঁ ৃ ু । পের েসই ইহুদী 
েনতারা তােক কর্েশ িদেয়িছেলনঁ ু । ২১আমরা আশা কেরিছলাম িতিনই ইসরাইল 
জািতেক মক্ করেবনু । েকবল তা-ই নয়, আজ িতন িদন হল এই সব ঘটনা 
ঘেটেছ। ২২আবার আমােদর দেলর কেয়কজন স্তরীেলাক আমােদর অবাক কেরেছন। 
তারা খব সকােল ঈসার কবের িগেয়িছেলনঁ ু , ২৩িকন্ েসখােন তার লাশ েদখেত ঁ
পান িন। তারা িফের এেস বলেলনঁ , তারা েফেরশতােদর েদখা েপেয়েছন আর েসই ঁ
েফেরশতারা তােদর বেলেছন েযঁ , ঈসা েবেচ আেছনঁ । ২৪তখন আমােদর সংেগ 
যাঁ রা িছেলন তােদর মেধয্ কেয়কজন কবের িগেয় স্তরীেলােকরা েযমন বেলিছেলন ঁ
িঠক েতমিন েদখেত েপেলন, িকন্ ঈসােক েদখেত েপেলন না।” ২৫তখন ঈসা 
তােদর বলেলনঁ , “আপনারা িকছই েবােঝন নাু । আপনােদর মন এমন অসাড় েয, 
নবীরা যা বেলেছন তা আপনারা িবশব্াস কেরন না। ২৬এই সমস্ কষ্ েভাগ কের িক 
মসীেহর মিহমা লাভ করবার কথা িছল না?”  

َفَقاَم ١٢. َفَتَراَءى َآَالُمُهنَّ َلُهْم َآاْلَهَذَياِن َوَلْم ُيَصدُِّقوُهن١١َّ
ُبْطُرُس َوَرَآَض ِإَلى اْلَقْبِر، َفاْنَحَنى َوَنَظَر اَألْآَفاَن َمْوُضوَعًة 

 . َآاَنَوْحَدَها، َفَمَضى ُمَتَعجًِّبا ِفي َنْفِسِه ِممَّا
َوِإَذا اْثَناِن ِمْنُهْم َآاَنا ُمْنَطِلَقْيِن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ِإَلى َقْرَيٍة َبِعيَدٍة َعْن ١٣

َوَآاَنا َيَتَكلََّماِن ١٤. »ِعْمَواُس«ُأوُرَشِليَم ِستِّيَن َغْلَوًة، اْسُمَها 
ُهَما َيَتَكلََّماِن َوِفيَما ١٥. َبْعُضُهَما َمَع َبْعٍض َعْن َجِميِع هِذِه اْلَحَواِدِث

. َوَيَتَحاَوَراِن، اْقَتَرَب ِإَلْيِهَما َيُسوُع َنْفُسُه َوَآاَن َيْمِشي َمَعُهَما
َما هَذا اْلَكَالُم «:َفَقاَل َلُهَما١٧. َولِكْن ُأْمِسَكْت َأْعُيُنُهَما َعْن َمْعِرَفِتِه١٦

َفَأَجاَب َأَحُدُهَما، ١٨» ْيِن؟الَِّذي َتَتَطاَرَحاِن ِبِه َوَأْنُتَما َماِشَياِن َعاِبَس
َهْل َأْنَت ُمَتَغرٌِّب َوْحَدَك ِفي «:الَِّذي اْسُمُه آَِْلُيوَباُس َوَقاَل َلُه

» ُأوُرَشِليَم َوَلْم َتْعَلِم اُألُموَر الَِّتي َحَدَثْت ِفيَها ِفي هِذِه اَأليَّاِم؟
ِبَيُسوَع النَّاِصِريِّ، اْلُمْخَتصَُّة «:َفَقاَال» َوَما ِهَي؟«:َفَقاَل َلُهَما١٩

الَِّذي َآاَن ِإْنَساًنا َنِبيًّا ُمْقَتِدًرا ِفي اْلِفْعِل َواْلَقْوِل َأَماَم اِهللا َوَجِميِع 
َآْيَف َأْسَلَمُه ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوُحكَّاُمَنا ِلَقَضاِء اْلَمْوِت ٢٠. الشَّْعِب
. َو اْلُمْزِمُع َأْن َيْفِدَي ِإْسَراِئيَلَوَنْحُن ُآنَّا َنْرُجو َأنَُّه ُه٢١. َوَصَلُبوُه

َبْل ٢٢. َولِكْن، َمَع هَذا ُآلِِّه، اْلَيْوَم َلُه َثَالَثُة َأيَّاٍم ُمْنُذ َحَدَث ذِلَك
َوَلمَّا َلْم َيِجْدَن ٢٣َبْعُض النَِّساِء ِمنَّا َحيَّْرَنَنا ِإْذ ُآنَّ َباِآًرا ِعْنَد اْلَقْبِر، 

. ِإنَُّهنَّ َرَأْيَن َمْنَظَر َمَالِئَكٍة َقاُلوا ِإنَُّه َحيٌّ: ِئَالٍتَجَسَدُه َأَتْيَن َقا
َوَمَضى َقْوٌم ِمَن الَِّذيَن َمَعَنا ِإَلى اْلَقْبِر، َفَوَجُدوا هَكَذا َآَما َقاَلْت ٢٤

َأيَُّها اْلَغِبيَّاِن «:َفَقاَل َلُهَما٢٥. »َأْيًضا النَِّساُء، َوَأمَّا ُهَو َفَلْم َيَرْوُه
َأَما َآاَن ٢٦! َواْلَبِطيَئا اْلُقُلوِب ِفي اِإليَماِن ِبَجِميِع َما َتَكلََّم ِبِه اَألْنِبَياُء

 » َيْنَبِغي َأنَّ اْلَمِسيَح َيَتَألَُّم ِبهَذا َوَيْدُخُل ِإَلى َمْجِدِه؟
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২৭এর পের িতিন মসার এবং সমস্ নবীেদর িকতাব েথেক শুরু কের েগাটা পাকূ -
িকতােবর মেধয্ তাঁ র িনেজর িবষেয় যা যা েলখা আেছ তা সবই তােদর বিঝেয় ঁ ু
বলেলন। ২৮তারা েয গর্ােম যািচ্েলন েসই গর্ােমর কাছাকািছ আসেল পর ঈসা ঁ
আরও দের যাবার ভাব েদখােলনূ । ২৯তখন তারা খব সাধাসািধ কের তােক ঁ ঁু
বলেলন, “এখন েবলা েগেছ, সন্য্া হেয়েছ। আপিন আমােদর সংেগ থাকনু ।” 
এেত িতিন তাঁ েদর সংেগ থাকবার জনয্ ঘের ঢকেলনু । ৩০যখন িতিন তােদর সংেগ ঁ
েখেত বসেলন তখন রুিট িনেয় আল্াহ্ েক শুকিরয়া জানােলন এবং তা টকরা ু
কের তােদর িদেলনঁ । ৩১তখন তােদর েচাখ খেল েগলঁ ু ; তারা ঈসােক িচনেত ঁ
পারেলন, িকন্ তার সংেগ সংেগই তােক আর েদখা েগল নাঁ । ৩২তখন তারা এেক ঁ
অনয্েক বলেলন, “রাস্ায় যখন িতিন আমােদর সংেগ কথা বলিছেলন এবং পাক-
িকতাব বিঝেয় িদিচ্েলন তখন আমােদর অন্র িক জব্েল জব্েল উঠিছল নাু ?” 
৩৩তখনই েসই দ’ুজন উেঠ েজরুজােলেম েগেলন এবং েসই এগােরাজন সাহাবী 
ও তােদর সংেগ অনয্েদরও এক জায়গায় েদখেত েপেলনঁ । ৩৪হযরত ঈসা েয 
সিতয্ই জীিবত হেয় উেঠেছন এবং িশেমানেক েদখা িদেয়েছন তা িনেয় তখন তারা ঁ
আেলাচনা করিছেলন। ৩৫েসই দ’ুজন সাহাবী রাস্ায় যা হেয়িছল তা তােদর ঁ
জানােলন। তারা আরও জানােলনঁ , িতিন যখন রুিট টকরা টকরা করিছেলন তখন ু ু
েকমন কের তারা তােক িচনেত েপেরিছেলনঁ ঁ । ৩৬েসই সাহাবীরা যখন এই কথা 
বলিছেলন তখন ঈসা িনেজ তােদর মেধয্ এেস দািড়েয় তােদর সবাইেক বলেলনঁ ঁঁ , 
“আস্ সালাম আলাইকমু ু ।” ৩৭তারা ভত েদখেছন েভেব খব ভয় েপেলনঁ ূ ু । ৩৮ঈসা 
তােদর বলেলনঁ , “েকন েতামরা অিস্র হচ্ আর েকনই বা েতামােদর মেন সেন্হ 
জাগেছ? ৩৯আমার হাত ও পা েদখ। েদখ, এ আিম। আমােক ছেয় েদখুঁ , কারণ 
ভেতর েতা আমার মত হাড়ূ -মাংস েনই।” ৪০এই কথা বেল ঈসা তার হাত ও পা ঁ
তােদর েদখােলনঁ । ৪১িকন্ তারা এত আশ্য ও আনিন্ত হেয়িছেলন েযঁ র্ , িবশব্াস 
করেত পারিছেলন না। তখন ঈসা তােদর বলেলনঁ , “েতামােদর এখােন িক েকান 
খাবার আেছ?” ৪২তারা তােক এক টকরা ভাজা মাছ িদেলনঁ ঁ ু । ৪৩িতিন তা িনেয় 
তােদর সামেনই েখেলনঁ ।  

 

ُثمَّ اْبَتَدَأ ِمْن ُموَسى َوِمْن َجِميِع اَألْنِبَياِء ُيَفسُِّر َلُهَما اُألُموَر ٢٧
 .اْلُمْخَتصََّة ِبِه ِفي َجِميِع اْلُكُتِب

 ُثمَّ اْقَتَرُبوا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َآاَنا ُمْنَطِلَقْيِن ِإَلْيَها، َوُهَو َتَظاَهَر٢٨
اْمُكْث َمَعَنا، َألنَُّه «:َفَأْلَزَماُه َقاِئَلْيِن٢٩. َآَأنَُّه ُمْنَطِلٌق ِإَلى َمَكاٍن َأْبَعَد
َفَلمَّا اتََّكَأ ٣٠. َفَدَخَل ِلَيْمُكَث َمَعُهَما. »َنْحُو اْلَمَساِء َوَقْد َماَل النََّهاُر

َفاْنَفَتَحْت َأْعُيُنُهَما ٣١ا، َمَعُهَما، َأَخَذ ُخْبًزا َوَباَرَك َوَآسََّر َوَناَوَلُهَم
َأَلْم َيُكْن َقْلُبَنا «:َفَقاَل َبْعُضُهَما ِلَبْعٍض٣٢َوَعَرَفاُه ُثمَّ اْخَتَفى َعْنُهَما، 

» ُمْلَتِهًبا ِفيَنا ِإْذ َآاَن ُيَكلُِّمَنا ِفي الطَِّريِق َوُيوِضُح َلَنا اْلُكُتَب؟
ِإَلى ُأوُرَشِليَم، َوَوَجَدا اَألَحَد َعَشَر َفَقاَما ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َوَرَجَعا ٣٣

ِإنَّ الرَّبَّ َقاَم «:َوُهْم َيُقوُلوَن٣٤ُمْجَتِمِعيَن، ُهْم َوالَِّذيَن َمَعُهْم 
َوَأمَّا ُهَما َفَكاَنا ُيْخِبَراِن ِبَما َحَدَث ٣٥» !ِباْلَحِقيَقِة َوَظَهَر ِلِسْمَعاَن

 .َد َآْسِر اْلُخْبِزِفي الطَِّريِق، َوَآْيَف َعَرَفاُه ِعْن
َوِفيَما ُهْم َيَتَكلَُّموَن ِبهَذا َوَقَف َيُسوُع َنْفُسُه ِفي َوْسِطِهْم، َوَقاَل ٣٦
. َفَجِزُعوا َوَخاُفوا، َوَظنُّوا َأنَُّهْم َنَظُروا ُروًحا٣٧» !َسَالٌم َلُكْم«:َلُهْم
ُطُر َأْفَكاٌر ِفي َما َباُلُكْم ُمْضَطِرِبيَن، َوِلَماَذا َتْخ«:َفَقاَل َلُهْم٣٨

ُجسُّوِني َواْنُظُروا، ! ِإنِّي َأَنا ُهَو: ُاْنُظُروا َيَديَّ َوِرْجَلي٣٩َُّقُلوِبُكْم؟ 
َوِحيَن َقاَل هَذا ٤٠. »َفِإنَّ الرُّوَح َلْيَس َلُه َلْحٌم َوِعَظاٌم َآَما َتَرْوَن ِلي

َصدِِّقين ِمَن اْلَفَرِح، َوَبْيَنَما ُهْم َغْيُر ُم٤١. َأَراُهْم َيَدْيِه َوِرْجَلْيِه
َفَناَوُلوُه ُجْزًءا ِمْن ٤٢» َأِعْنَدُآْم هُهَنا َطَعاٌم؟«:َوُمَتَعجُِّبوَن، َقاَل َلُهْم

 .َفَأَخَذ َوَأَآَل ُقدَّاَمُهْم٤٣. َسَمٍك َمْشِويٍّ، َوَشْيًئا ِمْن َشْهِد َعَسل
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৪৪তারপর িতিন তােদর বলেলনঁ , “আিম যখন েতামােদর সংেগ িছলাম তখন 
বেলিছলাম, মসার েতৗরাত শরীেফূ , নবীেদর িকতােব ও জবর শরীেফর মেধয্ ু
আমার িবষেয় েয েয কথা েলখা আেছ তার সব পণ হেতই হেবূ র্ ।” ৪৫পাক-িকতাব 
বঝবার জনয্ িতিন সাহাবীেদর বিদ্ খেল িদেলন এবং তােদর বলেলনু ু ু ঁ , “েলখা 
আেছ, মসীহ্ েক কষ্ েভাগ করেত হেব এবং িতন িদেনর িদন মতয্ৃ ু  েথেক জীিবত 
হেয় উঠেত হেব। ৪৭আরও েলখা আেছ, েজরুজােলম েথেক শুরু কের সমস্ 
জািতর কােছ মসীেহর নােম এই খবর তবিলগ করা হেব েয, তওবা করেল 
গুনােহর মাফ পাওয়া যায়। ৪৮েতামরাই এই সমস্ িবষেয়র সাক্ী। ৪৯েদখ, আমার 
িপতা যা েদবার ওয়াদা কেরেছন তা আিম েতামােদর কােছ পািঠেয় েদব। েবেহশত 
েথেক শিক্ না পাওয়া পযন্ েতামরা এই শহেরই েথেকার্ ।” ৫০পের ঈসা তার ঁ
সাহাবীেদর িনেয় েবথািনয়া পযন্ েগেলনর্ । েসখােন িতিন হাত তেল তােদর েদায়া ু ঁ
করেলন। ৫১েদায়া করেত করেতই িতিন তােদর েছেড় েগেলন এবং তােক ঁ ঁ
েবেহশেত তেল েনওয়া হলু । ৫২তখন তারা উবড় হেয় তােক েসঁ ঁু জদা করেলন এবং 
খব আনেন্র সংেগ েজরুজােলেম িফের েগেলনু । ৫৩তারা সব সময় বায়তলঁ ু -
েমাকাদ্েস উপিস্ত েথেক আল্াহ্ র পর্শংসা করেত লাগেলন।  

َأنَُّه : هَذا ُهَو اْلَكَالُم الَِّذي َآلَّْمُتُكْم ِبِه َوَأَنا َبْعُد َمَعُكْم«:َوَقاَل َلُهْم٤٤
ِميُع َما ُهَو َمْكُتوٌب َعنِّي ِفي َناُموِس ُموَسى َال ُبدَّ َأْن َيِتمَّ َج

َوَقاَل ٤٦. ِحيَنِئٍذ َفَتَح ِذْهَنُهْم ِلَيْفَهُموا اْلُكُتَب٤٥. »َواَألْنِبَياِء َواْلَمَزاِميِر
هَكَذا ُهَو َمْكُتوٌب، َوهَكَذا َآاَن َيْنَبِغي َأنَّ اْلَمِسيَح َيَتَألَُّم َوَيُقوُم «:َلُهْم

َوَأْن ُيْكَرَز ِباْسِمِه ِبالتَّْوَبِة ٤٧َواِت ِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث، ِمَن اَألْم
َوَأْنُتْم ُشُهوٌد ٤٨. َوَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا ِلَجِميِع اُألَمِم، ُمْبَتَدًأ ِمْن ُأوُرَشِليَم

َفَأِقيُموا ِفي َمِديَنِة . َوَها َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم َمْوِعَد َأِبي٤٩. ِلذِلَك
 .»وُرَشِليَم ِإَلى َأْن ُتْلَبُسوا ُقوًَّة ِمَن اَألَعاِليُأ

. َوَأْخَرَجُهْم َخاِرًجا ِإَلى َبْيِت َعْنَيا، َوَرَفَع َيَدْيِه َوَباَرَآُهْم٥٠
َفَسَجُدوا ٥٢. َوِفيَما ُهَو ُيَباِرُآُهُم، اْنَفَرَد َعْنُهْم َوُأْصِعَد ِإَلى السََّماِء٥١

َوَآاُنوا ُآلَّ ِحيٍن ِفي ٥٣وُرَشِليَم ِبَفَرٍح َعِظيٍم، َلُه َوَرَجُعوا ِإَلى ُأ
 .آِميَن. اْلَهْيَكِل ُيَسبُِّحوَن َوُيَباِرُآوَن اَهللا
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