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ছাপােকারা পািরস্, িক� েবেচবার পািরস না ।



মিরয়্ম েবদনাময় চখুত একটা
মারা�্ক দশৃয্ েদিখল েযেটেকানা 
িচিকরা-েবাকরা হেচ এমন 
পাহাড় েখসা জাগাত 
খাড়া হইেচ। উয়ার 
েবটা মিরয়া েগইেচ। 
মাও মিরয়্ম 
েযেঠেকানা খাড়া 
িদেস ওেঠেকানা 
যীশক �ুশখুটাত 
টাঙাইেচ।



এইলা ঘ্টনা েকং কিরয়া 
ঘিটল? েকং কিরয়া যীশ 
িনেজর সু�র জীবনটা এমন 

কিরয়া খতম কিরবার 
পািরেলক? েকংকির 

ঈ�র তার 
েবটাক �ুশত 

মািরবার িদল?
যীশ িক িনেজক 

বিুঝবার পাই নাই েয েস
আসেল কাই? ঈ�র িক 
নাকাম হয়া েগইেচন?



না! ঈ�র েকােনািদন নাকাম 
হয় নাই। যীশ কুেনা ভুল 
কাজ কের নাই। যীশ 
আগেত জােন েয উয়াক 
শয়্তান মানিষর হােতােত
মিরবার নািগেব। যীশ েযলা 
বা�া িছেলক েসলায় িশেমান 
নােমর এক বড়ুা মানিষ
কইেচ েয দঃুেখর িদন টা
উয়ার আেগােত আেছ।



যীশ 
মিরবার 
িকছুিদন আেগােত 
একটা েবিঠছাওয়া 
আিসয়া যীশর েঠেঙাত 
েতল ঢািল িদেচ। উয়ার 
েচলালা িবরখাতা কিরেচ 
েয েবিঠছওয়াটা খািল 
টাকা-পাইসা ন� কিরেছ। 
যীশ কইেচ েয উয়ায় 
ভাল কাজ কিরেছ আর 
উয়ার কবেরর জনয্ই কিরেচ। 
িক আস্চিরত কথা এিগলা। 



এই ঘ্ট্নার পাছ্ত যীশর 
১২-েচলােথেক একজন, জার 
নাম জডুাস্, উয়ায় ৩০-টা 
রপার টাকার িবিনমেয় যীশক 
িবেরাধাতা কিরবার জনয্ 
পরধান যাযেকর 
কােছ রািজ হইেচ। 



যীহিদলার িন�ার পেবর্, যীশ উয়ার 
েচলালার শােথাত জীবেনর েশষ 

খাবার খাইেছ। যীশ েচলালাক ঈ�েরর 
িবসয়্ত সু�র িবষয় িগলা কইেলক আর 
কইেলক েয উয়ায় উয়ার কথা রািখল 
উয়ােদর জনয্ যারা উয়াক ভাল বােস।
তার পাছ্ত যীশ রিট আর কােপ �া�ারস 
িনয়া উয়ােদর িদল ভাগ কিরবার আর 

কইেলক েয, “রিট হইেলক েমার েদহা
আর কােপাত ��ারস
হইেলক েমার র�,
েযটা হইেলক নয়া

িনয়েমর অ� যা িদয়া
পােপর �মা পাইেব, উয়ার
মেন কিরবার জনয্।



ইয়ার পাছ্ত যীশ েচলালাক কইেলক েয উমরা িবেরািধতা 
কিরেব আর েদৗিড়য়া পালােব। িপতর কইেলক, “মইু 
েকােনািদনও ছািড় যাম না”। যীশ েসলা িপতরক কইেলক্,
“কুকুরা ডািকবার আেগােত তুই েমাক িতন বার অ�াজয্ 
কিরেবা”।



এই রািতেত যীশ
েযলা ৈগতিসমােন
বাগােনাত �ারথনার 
জনয্ েগইেছন তখন
যারা উয়ার সেথাত
িছেলক সগায় িনন
ৈগইেছ। যীশ �ারথনা  
কিরেছ ... “েহ েমার 
ঈ�র এই পানপা�
েমার িদয়া চিলয়া
যাক। িক�ূক েমার 
ই�া নাহই, েতামাের 
ই�া মত হক”।



আচমকা যীহদার সােথােত অেনক েলাকজন 
ও িসপািহিগলা যীশক ধিরবার আিসেলক।
যীশ েকােনা বাধা িদল না। িক�ূক িপতর 
একটা মানিষর কান কািটয়া িদেলক। যীশ 
চুপ কিরয়া মানিষটার কানটা নািড়েল
উয়ার কান িঠক হইেলক। 
যীশ জািনর পাইেচ েয 
উয়ার উপরা আ�মন 
ঈ�েরর ই�ায়।



মানিষলা যীশক �্ধান যাজেকার আেগােত িনয়া েগইেলক। 
ওেঠ, িজহিদ �্ধানিগলা কই েয যীশক মিরবার নািগেব। 

ওেঠেকানা িপতর চাকর 
মানিষর আগেনার পােস 

দািড়য়া েদিখবার 
নািগেলক।



মানিষলায় উয়াক েদিখয়া কইেলক্, “েতামরা মানিষখান 
েতা উয়ার সােথ িছেলক?”। িপতর উমার িতন বার ঠিগেলক 

আর না কিরেলক্, আর যীশ 
েযমন কইয়ািছেলক িঠক 
েতমিন হইেলক। বিুঝর 
পাইয়া িপতর িনেজক 

শাপ িদল আর 
দঃুখ কিরেলক।



িঠক এই সমায়, একটা ব�
িচিকেরান শনূা েগইল। েসলা 
িপতেরর এমন নািগল েয
েসলা ঈ�েরর আওয়াজ।
যীশর কথা মেন কিরয়া
িপতর খুব কাি�েলক।



যীহদা খুেবই দঃুখ পাইেছ। 
উয়ায় জােন েয যীশ কুেনা 
পাপ কের নাই। িযহদা উয়ার 
৩০ টা রপার পাইসা িফিরয়া 
িদেস িক�ক �্ধান যাজক 
পাইসা িফিরয়া েনয় নাই।



যীহদা উয়ার টাকা 
পাইসা পাকেতের
েফেলয়া িদেস আর 
উয়ায় িনেজেক 
ফাঁসীত ঝুলাইেছ।



�্ধান যাজকটা যীশক এেকবাের 
েরােমর �্ধান িবচারপিত িপলাত েঠ 
িনয়া েগইেছ। িপলাত কইেলক্, “মইু এই 
মানিষটার েকােনা ভুল খুিজয়া পাে�াং 

না”। িক�ক সাধারন 
মানিষলা িচিকরা কইেচ,

“ইয়ায় �ুশত েদও,
ইয়াক �ুশত েদও”।



েশষেমষ িপলাত উয়ার শাি�র আেদশটা 
িদয়া িদেলক েয উয়াক �ুেশাত েদওয়া 
যাউক। িসপািহলা যীশক ঘুিস মািরেলক্,
থ-ুথ ুেফলাইেলক আর তাক েছপ িদবার 
নািগেলক। যীশর মাথাত িডিকলা
কাটাগােছর রাজমকুুট বােনয়া নােগয়া 
িদেস। ইয়ার পাছ্ত �ুশ খুটাত
তারকাটা িদয়া যীশক 
�ুেশত বাি�য়া 
মািরয়া 
েফলাইেলক।



যীশ আগেত জােন েয উয়াক এই নাখান কেরয়া মিরবার 
নাগেব। উয়ায় জােন েয উমারলার পােপর �মা পােব েমার 
এই মিরবার মধয্িদয়া যায়্-যায় েমাক িব�াস কিরেব আর 

েমার উপরত িনভর্ র কিরেব।
যীশর সােথােত আরও দইু জন 

ডাকাতেকও �ুশত িদেছ। 
উয়ার মেধয্ একটা ডাকাত 
যীশক িব�াস কিরয়া �েগর্ 

েগইেচ আর অনয্টা না 
িব�াস কিরয়া �েগর্ 
যাবার পাই নাই।



দঃুেখর কেয়ক ঘ�া পাছত যীশ 
কইেলক,- “এটা েশষ হ্’ল” 
আর মির েগল। উয়ার 
তামান কাজ েশষ 
হইেছ। েচলা িগলা 
উয়াক েবসরকারী 
কবরত কবর 
িদেলক।



তারপর েরামান িসপািহলা 
কবরটাক ব� কের 
িদেলক আর পাহরা 
িদবার নািগেলক।



গ� েযািদ এইটাত েশষ হ্য়
তাহেল কত দঃুখ হব?ু
িক�ূক ঈ�র অ�ুত 
কাজ কিরেলক। 
যীশ মিরয়া 
থােক নাই। 



স�ােহর পথ্ম িদেনাত খুব সকােল 
যীশর িকছু েচলা েদিখল কবেরর 
বড় িশলটা নািড়য়া েগইেছ। 
েযলা উমরা িভতেরাত 
েদিখল্-েসলা 
যীশর েদহ্-টা 
ওেঠেকানা 
নাই।



কবর েগারেত একটা েবিঠছাওয়া বিসয়া 
কাে�য়া আিছেলক। যীশ উয়ার 
আেগােত আিসল। উয়ায় অনয্ানয্ 
েচলাগলাক কবার জনয্ পালাইয়া 
েগইেচ আর খুশীেত কইেচ,
“যীশ বাঁিচ আেছ। মরা 
থািক যীশ আরও 
উিঠেছ”।



িশি� যীশ েচলািগলাক আেগােত 
আিসেলক আর িনেজর হাত উয়ােদর েদিখবার 
িদল। এইটা সইতয্ েব ‘যীশ আবার িজিবত 

আিসেলক’। উয়ায় িপতেরাত �মা কিরেলক আর 
েচলালাক আেদশ িদেলক েজ উেমরা উয়ার 

েবপাের মানিষিগলাক কয়।



পথম পবর্

ভগবােনার গ�িগলা হামরা বাইেবেলাত িদিখবার পাই

মিথ ২৬-২৮, লকু ২২-২৪, েযাহন ১৩-২১

“ভগবােনার কতা েজয্াতী আেন।” 
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০



সমা�



এই বাইেবেলর গ�খান হামারলাক কইেচ েয হামার আ�যর্জনক ঈ�র 
হামাক সৃজন কিরেচ আর উয়ায় চাই েয হামারলা উয়াক েজয্েনা জািন।

ভগবান জােন েয হামরা সব সমায় খারাপ কাজ কির আর উয়ায 
ইয়াক পাপ কইেচ। পােপর শাি� মরন, িক�ূক উয়ায় হামারলাই এমন 

ভালবািসেলক েয উয়ার একমা� েবটাক- (যীশক) এই দিুনয়াত েপেঠয়া 
িদেচ েযন উয়ায় হামার আর যাই েতার পােপর বােদ �ুশত মিরেলক। 
িক�ূক যীশ ূআবার িজিবত হইেলক আর �গর্ত্, তার আসল বািড়ত চিল 
েগেলক। যিদ তুই যীশকূ িব�াস কিরস আর পােপর �মা চাইস তাহেল 
উয়ায় েশটা েতাক িদেব। উয়ায় এলা আিসেব আর েতারেঠ থািকেব

আর তুইও উয়ার নগদ িচরকাল থািকর পােবা।

যিদ তুই িব�াস কিরস এইটা সতয্, তাহেল ঈ�রক তুই ক।

ি�য় যীশ,ূ মইু িব�াশ কর েয তুই ভগবান আর মানিষ রপ ধিরয়া েমার 
পােপর বােদ মিরল আর এলা তুই আরও িফিরয়া আিসিছত। দয়া কিরয়া েমার 
জীবেনাত আিসয়া েমার পাপ �মা কেরা যােত মইু নতুন িজবন পাই, আর এক 
িদন েতারেঠ জাবার পাির িচরকােলর জনয্। মক সাহা�য্ কর যােদ মইু েতার 

বাধয্ হয় আর েতার েবটা িহসােব বািচবার পাও। আেমন।

�্িতিদন বাইেবল পর আর উয়াক সেথ কতা কও! েযাহন ৩:১৬
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