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ভদ্রমহিলা কোলাহলপূর্ণ 
পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে, তার 
বিষণ্ণ চোখ একটি 
ভয়ানক দৃশ্যের দিকে
তাকিয়ে আছে। তার ছেলে 
মারা যাচ্ছিল। মা ছিলেন 
মরিয়ম, এবং তিনি সেই 
জায়গার কাছে 
দাঁড়িয়েছিলেন যেখানে 
যীশুকে ক্রুশে পেরেক 
দেওয়া হয়েছিল।



কিভাবে এই সব ঘটেছে?
কীভাবে যীশু এত সুন্দর 
জীবনকে এত ভয়ঙ্কর উপায়ে 
শেষ করতে পারেন? কিভাবে 
ঈশ্বর তার পুত্রকে 
ক্রুশে পেরেক 
বিদ্ধ করার 
অনুমতি দিতে 
পারেন যাতে সেখানে
মৃত্যু হয়? যীশু কি তিনি 
কে ছিলেন সে সম্পর্কে
ভুল করেছিলেন? 
ঈশ্বর কি ব্যর্থ?



না! ঈশ্বর ব্যর্থ হননি। যীশু 
কোনো ভুল করেননি। যীশু
সর্বদা জানতেন যে তাকে দুষ্ট 
লোকদের দ্বারা হত্যা করা 
হবে। এমনকি যীশু যখন শিশু
ছিলেন, তখন শিমিওন নামে
একজন বৃদ্ধ লোক মরিয়মকে
বলেছিলেন যে সামনে দুঃখ রয়েছে।



যীশুকে হত্যা করার 
কয়েকদিন আগে, একজন 
মহিলা এসে তাঁর পায়ে সুগন্ধি 
মলম ঢেলে দেন। "তিনি অর্থ অপচয় 
করছেন," শিষ্যরা অভিযোগ করেছিলেন। 
"তিনি একটি ভাল কাজ করেছেন," যীশু বলেছিলেন। "সে 
আমার দাফনের জন্য এটা করেছে।" কি অদ্ভুত শব্দ!



এর পরে, যীশুর বারোজন 
শিষ্যের মধ্যে একজন জুডাস 
30টি রূপার জন্য প্রধান 
যাজকদের কাছে যীশুকে 
বিশ্বাসঘাতকতা 
করতে রাজি হয়েছিল।



ইহুদি নিস্তারপর্বের উৎসবে, যীশু তাঁর 
শিষ্যদের সাথে শেষ ভোজন করেছিলেন। 
তিনি তাদের ঈশ্বর সম্পর্কে বিস্ময়কর 
জিনিস এবং যারা তাঁকে ভালবাসেন তাদের 
প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি বলেছিলেন৷ তারপর 
যীশু তাদের ভাগ করার জন্য রুটি এবং 
একটি পেয়ালা দিলেন। এগুলি তাদের মনে 
করিয়ে দেওয়ার জন্য ছিল যে যীশুর দেহ 
এবং রক্ত পাপের জন্য 
ক্ষমা আনার জন্য 
দেওয়া হয়েছিল।



তারপর যীশু তার বন্ধুদের বলেছিলেন যে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা 
করা হবে এবং তারা পালিয়ে যাবে। "আমি পালাবো না," পিটার 
জোর দিয়ে বলল। "মোরগ ডাকার আগে, তুমি আমাকে তিনবার 
অস্বীকার করবে," যীশু বললেন।



পরে সেই রাতে, যিশু
গেথসেমানী বাগানে
প্রার্থনা করতে 
গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে 
থাকা শিষ্যরা ঘুমিয়ে 
পড়লেন৷ "হে আমার 
পিতা," যীশু প্রার্থনা 
করেছিলেন, "... এই 
পেয়ালা আমার কাছ থেকে 
চলে যাক। তবুও, আমি
যেমন চাই না, কিন্তু
তোমার ইচ্ছা মতো।"



হঠাৎ করে একদল জুডাসের নেতৃত্বে
বাগানে ঢুকে পড়ল। যীশু প্রতিরোধ করেননি, 
কিন্তু পিটার একজন ব্যক্তির কান কেটে 
ফেলেছিলেন। নিঃশব্দে, যীশু লোকটির কান 
স্পর্শ করলেন এবং তাকে সুস্থ করলেন। 
যীশু জানতেন যে তাঁর গ্রেপ্তার 
ঈশ্বরের ইচ্ছার অংশ।



জনতা যীশুকে মহাযাজকের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে, ইহুদি 
নেতারা বলেছিলেন যিশুর মৃত্যু হওয়া উচিত। কাছাকাছি, পিটার 
চাকরদের আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।
তিনবার লোকেরা পিটারের 
দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি 
যীশুর সাথে ছিলে!" তিনবার 
পিটার তা অস্বীকার 
করেছিলেন, ঠিক যেমন 
যীশু বলেছিলেন তিনি 
করবেন। পিটার 
এমনকি অভিশাপ 
এবং শপথ.



ঠিক তখনই একটা মোরগ 
ডেকে উঠল। এটা পিটারের কাছে 
ঈশ্বরের কণ্ঠের মত ছিল। যীশুর 
কথা মনে করে পিটার অঝোরে 
কেঁদে ফেললেন।



জুডাসও দুঃখিত ছিল। তিনি
জানতেন যে যীশু কোনো পাপ বা 
অপরাধের জন্য দোষী নন। জুডাস 
30টি রূপার টুকরো ফিরিয়ে নিল, 
কিন্তু যাজকরা তা নেবে না।



জুডাস টাকা ছঁুড়ে ফেলে,
বাইরে চলে গেল - এবং 
নিজেকে ঝুলিয়ে দিল।



যাজকরা যীশুকে রোমান গভর্নর 
পিলাতের সামনে নিয়ে আসেন। পীলাত 
বললেন, "আমি এই ব্যক্তির কোন 
দোষ খুঁজে পাইনি।" কিন্তু 
জনতা কাঁদতে থাকে, 
"তাকে ক্রুশে দাও! 
তাকে ক্রুশে দাও!"



অবশেষে পীলাত আত্মসমর্পণ করলেন 
এবং যীশুকে ক্রুশে মারার শাস্তি দিলেন। 
সৈন্যরা যীশুকে ঘুষি মারল, তাঁর মুখে 
থুথু দিল এবং চাবুক মারল। তারা দীর্ঘ 
ধারালো কাঁটা দিয়ে একটি নিষ্ঠুর মুকুট 
তৈরি করেছিল এবং তা তাঁর মাথায় 
চেপেছিল। তারপর মরার জন্য তারা 
তাকে কাঠের ক্রুশে পেরেক মেরেছিল।



যীশু সর্বদা জানতেন যে তিনি এভাবেই মারা যাবেন। তিনি আরও 
জানতেন যে তাঁর মৃত্যু পাপীদের জন্য ক্ষমা নিয়ে আসবে যারা 
তাঁর উপর আস্থা রাখে। যীশুর পাশে দুই অপরাধীকে ক্রুশবিদ্ধ 
করা হয়েছিল। একজন যীশুর উপর 
বিশ্বাস করেছিল - এবং জান্নাতে 
গিয়েছিল। অন্যটি করেনি।



ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রণার পর, 
যীশু বললেন, "এটা শেষ হয়েছে," 
এবং মারা গেলেন। তার কাজ
্রত. বন্ধুরা তাকে একটি 
ব্যক্তিগত সমাধিতে 
সমাহিত করে।



তারপর রোমান সৈন্যরা 
সমাধিটি সিল করে এবং 
পাহারা দেয়। এখন কেউ 
ঢুকতে বা বের হতে 
পারছে না।



গল্পের শেষটা যদি এভাবেই হত, 
কতটা দুঃখের হবে। কিন্তু ঈশ্বর 
বিস্ময়কর কিছু করেছেন। যীশু 
মরে গেলেন না!



সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরবেলা, যীশুর 
কিছু শিষ্য পাথরটিকে কবর থেকে 
সরানো দেখতে পান। যখন তারা 
ভিতরে তাকিয়ে দেখল, 
যীশু আর সেখানে নেই।



একজন মহিলা সমাধির কাছে কাঁদছিলেন। 
যীশু তার কাছে হাজির! অন্যান্য শিষ্যদের 
বলতে তিনি আনন্দের সাথে ফিরে
গেলেন। "যীশু জীবিত! যীশু মৃত 
থেকে ফিরে এসেছেন!"



শীঘ্রই যীশু শিষ্যদের কাছে এসেছিলেন, এবং তাদের 
নখের দাগযুক্ত হাত দেখালেন। এটা সত্য ছিল. যীশু 

আবার জীবিত ছিল! তিনি তাকে অস্বীকার করার জন্য 
পিটারকে ক্ষমা করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদেরকে 
তাঁর সম্পর্কে সবাইকে বলতে বলেছিলেন। তারপর 

তিনি স্বর্গে ফিরে গেলেন যেখান থেকে তিনি 
এসেছিলেন।
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ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেল থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

ম্যাথিউ 26-28, লুক 22-24, জন 13-21

“তোমার শব্দের প্রবেশদ্বার আলো দেয়।” 
গীতসংহিতা 119:130



দ্য এন্ড



এই বাইবেলের গল্প আমাদেরকে আমাদের বিস্ময়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে 
যিনি আমাদের তৈরি করেছেন এবং যিনি চান আপনি তাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জানেন আমরা খারাপ কাজ করেছি, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপের 
শাস্তি মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসেন তিনি তাঁর একমাত্র 

পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপের জন্য শাস্তি পেতে 
পাঠিয়েছেন। তারপর যীশু আবার জীবিত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন! আপনি যদি 
যীশুতে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর কাছে আপনার পাপের কষ্মা চান, তিনি তা 

করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি 
চিরকাল তাঁর সাথে বসবাস করবেন।

যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:
প্রিয় যীশু, আমি বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বর, এবং আমার পাপের জন্য 
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবিত হয়েছেন। 
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি 

এখন নতুন জীবন পেতে পারি, এবং একদিন চিরকাল আপনার সাথে থাকতে 
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে 

আপনার জন্য বাঁচতে সাহাযয্ করুন। আমীন।

বাইবেল পড়ুন এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন! জন 3:16
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