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যীশু একজন মহান িশক্ষক িছেলন। সবর্সমেয়র জনয্ 
েশর্ষ্ঠ। জনতা তার কথা শুনত। যীশু তােদর 
বেলিছেলন দয়াশীল, ভােলা, করুণাময় হেত। হেত 
পাের অনয্রা তােদর ঘণৃা ও আঘাত কের, িকন্তু  
ঈশব্র তােদর েদখােশানা করেবন। 1 2



যীশু বেল চলেলন, “িলিল ফলু েযমন পের, ধনী রাজা শেলামনও এত ভােলা 
কাপড় পরত না। যিদ ঈশব্র মােঠর ঘাসেক বস্তর্ েদন, িতিন িক েতামােক কাপড় 
েদেবন না।” িযিন আমােদর পর্েয়াজন েমটান, েসই ঈশব্রেক িবশব্াস করা সমব্েন্ধ 
যীশু েলাকেদর িশক্ষা িদেয়িছেলন। 

িঠক েসইভােব িতিন পর্াথর্নার িবষেয় বলেলন। িকছ ুেলােকরা বয্স্ত রাস্তার ধাের 
পর্াথর্না কের, যােত সকেল তােক েদখেত ও শুনেত পায়। তারা ঈশব্র সমব্েন্ধ 
মেনােযাগ িদত না। অনয্রা তােদর িবষেয় কী ভাবেছ, তারা েসই িবষেয়   
                          মেনােযাগ িদত। যীশু তােদর ভণ্ড বা অিভেনতা  
                                          বলেতন। 

যারা “েচােখর পিরবেতর্ েচাখ, দাঁেতর পিরবেতর্ দাঁত” 
েনওয়ার পর্িতেশােধ িবশব্াস করত, যীশু তােদর দয়া, ক্ষমা 
এবং েপর্ম করেত িশিখেয়িছেলন। এমনিক শতর্ুেদর 
পর্িতও। 

িশষয্েদর কােছ বয্াখয্া করার জনয্ যীশু পর্ায়ই উপমা বয্বহার করেতন। 
উদাহরণসব্রূপ, িতিন পািখর উপমা িদেতন। িতিন বলেলন, “েতামার সব্গর্ীয় িপতা 
ওেদর খাদয্ েদন, উিদব্গ্ন েহােয়া না, ঈশব্র েতামােকও খাদয্ েজাগােবন।” 

যীশুর সমেয় িকছ ুেলাক পিবতর্ হওয়ার ভান 
করত। যখন েকানও গিরব েলাকেক তারা পয়সা 
িদত, অনয্ একিট েলাক ডঙ্কা বাজাত, যােত 
অেনয্রা তা েদখেত পায়। িকন্তু যীশু বলেলন, 
“েতামরা চিুপচিুপ দান কর, ঈশব্র েতামােদর  
           পরুস্কতৃ করেবন।” 

যীশু অেনক িকছ ু
িশিখেয়িছেলন। িতিন 
বেলিছেলন ঈশব্েরর 
েলাকরা জগৎেক আেলা 
েদখােব, েযমন একিট 
েমামবািত ঘরেক আেলা 
েদয়। অন্ধকার ঘের 
একিট েমামবািত কতটা 
তফাৎ ৈতির কের। 
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যীশুর বােকয্েত েলােকরা অবাক হেয় েগল। এর 
আেগ তারা এইরকম েশােননিন। এখন তারা 
জানেত েপেরেছ েয, ঈশ্ব্েরর বাকয্ েশানা যেথষ্ট 
নয়, েসগুিলেক মানয্ও করেত হেব। 

একিট গেল্পর মাধয্েম যীশু বলেলন, যারা ঈশব্েরর বাকয্  
মানয্ কের, তারা এমন একজন মানুেষর  

মেতা, েয পাথেরর উপর তার ঘর 
                                               বানায়। এক ভয়ঙ্কর ঝড় 

 উঠল। ঝড় যখন থামল, 
 তখনও ঐ ঘরিট িস্থর  

হেয় দাঁিড়েয় রইল। 

যীশু বলেলন, সাহােযয্র 
জনয্ ঈশব্েরর কােছ বল। 
ক্ষধুাতর্ সন্তান যখন তার 
বাবার কােছ রুিট চায়, 
তখন িক বাবা তােক পাথর 
েদয়? না! তারা ভােলা 
িজিনসই েদন। যারা ঈশব্েরর 
কােছ চায়, িতিন তােদর 
ভােলা িজিনসই েদন। 

িকন্তু একিট েবাকা মানুষ বািলর উপর ঘর বানােলা। যখন তার উপের ঝড় এল, 
দুবর্ল গাঁথিনর জনয্ ঘরটা েভেঙ্গ পড়ল। যীশু বলেলন, যারা ঈশব্েরর বাকয্ মানয্ 
কের না, তারা ঐ েলাকটার মেতা। 

যীশু, ভণ্ড িশক্ষকেদর েথেক সাবধান করেলন, 
“তারা েমষশাবেকর েবশ ধের, িকন্তু েভতরা 
তারা েকন্দুয়ার মেতা।” িতিন বলেলন, ভণ্ড 
িশক্ষকরা তােদর জীবনযাতর্া দব্ারাই পিরিচত 
হেব। 

যীশু বলেলন, “তিুম যিদ 
েতামার ভাইেক িবচার কর, 
তাহেল এটা িঠক েযন তিুম 
তার েচােখর িভতেরর ধেুলার 
কণা বার করছ, যখন েতামার 
েচােখর মেধয্ কিড়কাঠ 
রেয়েছ।” েবাধহয় েলােকরা 
িফকিফক হাঁসিছল,  
িকন্তু তার অথর্টা তােদর িচন্তা  
করেত হেব। 

13 14

11 12

9 10



42 60 

mgvß  

evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb|  

 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz¨, 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯îƒc wZwb µz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯‡̂M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|  

 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb:  
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš —vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|    

 

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16 

যীশু এক মহান িশক্ষক 
 

 Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

মিথ ৫-৭; লকু ৬ 

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó 
MxZmswnZv 119:130 15 16
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