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তাৰ িপছত যীচুেৱ েতওঁৰ ব�ুসকলক ৈকিছল েয, েতওঁক �তাৰণা 
কৰা হ’ব, আ� েতওঁেলােক পলাই যাব৷ িপতেৰ দৃঢ়তােৰ ৈকিছল, “মই 
পলাই নাযাওঁ”৷ যীচুেৱ ৈকিছল, “কুকৰাই ডাক িদয়াৰ আগেত, তুিম 
িতিনবাৰ েমাক আৈস মািতবা”৷ 

ইয়াৰ িপছত যীচুৰ বাৰজন িশষয্ৰ 
মাজৰ িযহূদা নােম এজেন ি�শ 
টকা �পত �ধান পুেৰািহতৰ 
হাতত �তাৰনা কিৰ যীচুক
েশাধাই িদবৈল স�ত ৈহিছল৷

নাই, নহয়! ঈ�ৰ িবফল 
েহাৱা নািছল৷ যীচুেৱ ভুল 
কৰা নািছল৷ �িত মূহূর্�েত 
যীচুেৱ জািনিছল দু�
েলাকিবলােক েতওঁক মৃতুয্দ� 
িদব৷ আনিক যীচু েকচুঁৱা
থােকােত িচিমেয়ান নােম
এজন বৃ�েলােক মিৰয়মক
ৈকিছল েয আগত থকা 
িদনেবাৰত দুখ আেছ৷ 

িন�াৰ প�র্ৰ সময়ত, যীচুেৱ েতওঁৰ 
িশষয্সকলৰ লগত েশষ েভাজন কিৰিছল৷ 
েতওঁ িশষয্সকলক ঈ�ৰৰ �িতজ্ঞা আ� 
েতওঁক ে�ম কৰা সকলৰ �িত েতওঁৰ 
ে�মৰ িবষেয় অিত আচিৰত কথােবাৰ 
ৈকিছল৷ তাৰ িপছত যীচুেৱ েতওঁেলাকক 
�িট আ� পাণ-পা� িদ েতওঁেলাকৰ 

মাজত ভগাই খাবৈল িদেল৷ ই 
েতওঁেলাকক সুঁৱৰাই িদব েয, 

পাপ ক্ষমাৰ কাৰেণ 
যীচুৰ শৰীৰ আ� 
েতজ িদয়া ৈহিছল৷ 

যীচুক বধ কৰা িকছুিদন আগেত 
এগৰাকী মিহলাই আিহ যীচুৰ 
চৰণত সুগি� �বয্ ঘঁিহ িদিছল৷ 
িশষয্সকেল আপি� কিৰিছল
“এেন হািন িকয়”? যীচুেৱ ৈকিছল, 
“তাই উ�ম কাম কিৰেল”, “েমাক ৈমদাম েথাৱা 
বােব তাই এই ক�র্ কিৰেল”৷ িক আচিৰত এই বাকয্েবাৰ!  

িক� এই সকেলা েকেনৈক হবৈল 
পােল? ইমান এিট সু�ৰ জীৱন 
যীচুেৱ িকদেৰ ইমান িন�র্য়ভােব 
েশষ কিৰব পািৰেল? িনজৰ পু�ক 

�চত গজাল মাৰা 
ৈহ মৃতুয্বৰণ 
কৰা অনুমিত 

িকদেৰ ঈ�েৰ িদব 
পািৰল? েতওঁ েকান

হয় এই েক্ষ�ত যীচুেৱ িকবা ভুল 
কিৰিছল েনিক? ঈ�ৰ 
িবফল ৈহিছল েনিক? 
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পু�িহতসকেল যীচুক েৰামৰ 
গভর্নৰ পীলাতৰ ওচৰৈল 
আিনেল৷ পীলােত ক’েল, 
“মই হেল েতওঁত এেকা 
েদাষ েপাৱা নাই”৷ িক�
েলাকিবলােক আটাহ পািৰব 
ধিৰেল তাক �ুচত িদয়ক! 
তাক �ুচত িদয়ক!”

িঠক েসই সময়েত কুকৰাই ডাক 
িদেল৷ িপতৰৈল ই েযন ঈ�ৰৰ 
ক��ৰ আিছল৷ যীচুৰ কথা
সঁুৱৰণ কিৰ িপতেৰ েশােকেৰ
��ন কিৰেল৷

হঠােত িযহূদাৰ েনতৃ�ত এদল েলাক 
বাৰীৈল েসামাই আিহিছল৷ যীচুেৱ
�িতবাদ কৰা নািছল, িক� িপতেৰ 
এজন মানুহৰ কাণ কািট িদিছল৷ েকােনা 
কথা েনােকাৱাৈক যীচুেৱ মানুহজনৰ 
কাণখন �শর্ কিৰ সু� কিৰ িদিছল৷ 
যীচুেৱ জািনিছল েয েতওঁক ব�ী
কৰােটাও ঈ�ৰৰ ই�াৰ এিট অংশ৷

িযহূদাও 
অনুত� ৈহিছল৷ েতওঁ জািনিছল েয
যীচু েকােনা ধৰণৰ পাপ বা অপৰাধৰ
েদাষী নািছল৷ িযহূদাই ৩০ টা �পৰ মু�া 
পুেৰািহতসকলৰ ওচৰৈল ৈল ৈগিছল, িক� 
েতওঁেলােক েসইেটা নলেল৷ িযহূদাই 
পইচািখিন েপলাই িদেল, আ� বািহৰৈল 

ওলাই ৈগ িনজেক 
ফাঁচী িদেল৷

েসইদলৰ েলােক যীচুক �ধান পুেৰািহতৰ ঘৰৈল ৈল ৈগিছল৷ তাত 
িযহূদী চলাওঁতাসকেল ৈকিছল েয, যীচু মিৰব লািগব৷ দাস দাসীসকলৰ 

জুইৰ ওচৰত িথয় িদ িপতেৰ 
চাই আিছল৷ িপতৰৈল লক্ষয্ 
কিৰ িতিনবাৰ েলাকসকেল 
ৈকিছল েয, “তুিমও যীচুৰ 

লগত আিছলা”৷ িঠক যীচুেয় 
েকাৱাৰ দেৰই িতিনবােৰই 

িপতেৰ অ�ীকাৰ 
কিৰিছল৷ িপতেৰ 

আনিক অিভশাপ িদ 
গািলও িদিছল৷

েসই ৰািতেয় যীচুেৱ 
েগৎিচমানী বাৰীত �াথর্না 
কিৰবৈল ৈগিছল৷ েতওঁৰ 
লগত থকা িশষয্সকল েটাপিন 
ৈগিছল৷ যীচুেৱ �াথর্না 
কিৰিছল, “… এই পান-পা�
েমাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ কৰা; 
তথািপ েমাৰ ই�া নহয়, 
েতামােৰই ই�া িস� হওক”৷
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স�াহৰ �থম িদনা অিত
েদাকেমাকািলেত, যীচুৰ 
েকইগৰাকীমান িশষয্ই ৈমদামৰ 
পৰা িশলচটা বগৰাই েথাৱা
েদিখেল৷ েযিতয়া েতওঁেলােক 
িভতৰৈল চােল, েতিতয়া 
েতওঁেলােক যীচুক েদখা 
নাপােল৷ 

েৰামান ৈসনয্সকেল 
ৈমদামখনত েমাহৰ মািৰ 
পহাৰা িদেল৷ েকােনা 
িভতৰৈল েসামাব-বা-বািহৰৈল 
ওলাব েনাৱািৰব৷

যীচুেৱ �িতেটা মূহূর্�েত জািনেছা ঁেয েসইদেৰই েতওঁৰ মৃতুয্ হ’ব৷ 
েতওঁ এইেটাও জািনিছল েয, েতওঁক িব�াস কৰা জনৰ কাৰেণ েতওঁৰ 
মৃতুয্েৱ েতওঁেলাকৰ পাপ ক্ষমা কিৰ িদব৷ দুজন েচাৰক যীচুৰ দুেয়া 

কােষ �ুচত িদয়া ৈহিছল৷ এজেন 
যীচুত িব�াস কিৰ পৰম েদশৈল 

ৈগিছল৷ আন জন নগ’ল৷

যিদ ইেয় কািহণীৰ েশষ 
হ’লেহেতঁন, ই িকমান দুখজনক 
হ’লেহেতঁন৷ িক� ঈ�েৰ িকবা 
এটা বৰ আচিৰত কাম কিৰেল৷ 
যীচু মৃত অৱ�ােত েনথািকল! 

েকইবা ঘ�াও যাতনাত ক� েপাৱাৰ 
িপছত, যীচুেৱ “িস� হ’ল” বুিল ৈক
মৃতুয্বৰণ কিৰেল৷ েতওঁৰ কাম 
স�ূণর্ ৈহিছল৷ এিট বয্ি�গত 
ৈমদামত েতওঁৰ ব�ুসকেল 
েতওঁক সমািধ� কিৰেল৷

অৱেশষত পীলােত মাি� হ’ল, আ�
�ুচীয় মৃতুয্েৰ যীচুক দ� িদেল৷ 
ৈসনয্সকেল যীচুক ভুকুৱােল, েতওঁৰ 
মুখত থু েপলােল আ� েতওঁক চাবুেকেৰ 
েকাবােল৷ দীঘল েজাঙা কাঁইেটেৰ এিট 
িকিৰিট সািজ েহঁচা মািৰ তাক যীচুৰ 
মূৰত েসামাই িদিছল৷ তাৰ িপছত যীচুক 
কাঠৰ �ুচত গজােলেৰ িবি� মৃতুয্বৰণ 
কিৰবৈল িদেল৷
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সমা�

অিত েসানকােল যীচু েতওঁৰ িশষয্সকলৰ ওচৰৈল আিহ 
েতওঁৰ হাতত থকা গজালৰ ঘাঁেবাৰ েদখুৱােল৷ ই সতয্ 
আিছল৷ যীচু আেকৗ জীিৱত হ’ল! েতওঁক অ�ীকাৰ কৰা 

কাৰেণ েতওঁ িপতৰক ক্ষমা কিৰেল, আ� সকেলােৱ েতওঁৰ 
িবষেয় �চাৰ কিৰবৈল েতওঁ িশষয্সকলক ক’েল৷ তাৰ 

িপছত েতওঁ �গর্ৈল উভিত গ’ল য’ৰ পৰা েতওঁ 
েসই �থম বৰিদনত আিহিছল৷

বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্াণ কিৰেল আ� িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� 
ৈহেছ মৃতুয্, িক� ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক 
পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ 
িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আ� েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷ তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আ� 
েতামাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! েতওঁ এিতয়াই 

আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আ� তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ 

কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ �প ধাৰণ কিৰেল, আ� এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷ 
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আ� েমাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আ� এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল 
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ 

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আ� �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷

পুন��ানিট

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

মিথ ২৬ – ২৮, লূক ২২ – ২৪, 
েযাহন ১৩ – ২১ অধয্ায়৷

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ

এগৰাকী মিহলাই উচুিপ উচুিপ ৈমদামৰ কাষত 
িথয় িদ আিছল৷ যীচুেৱ তাইৰ আগত েদখা
িদেল! আন িশষয্সকলক এই খবৰ িদবৈল 
তাই তাতিলেক লৰ মািৰ গল৷ 
“যীচু জীিৱত! যীচু মৃতিবলাকৰ 
মাজৰ পৰা উভিত আিহল!”
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