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ভ�মিহলা েকালাহলপূণর্ 
পাহাড়র পােশ দাঁড়াইয়া, 
তার দঃুিখত েচাখ এক
ভয়�র দশৃয্র িদেক
তাকাইয়া িছল। তার 
েছেল মারা যাইেত িছল। 
মা িছল মিরয়ম এবং 
তাইন েসই জায়গার 
কােছ আইয়া দাঁড়াইয়া
িছেলন েযখােন 
যীশের �ুেশ 
েদওয়া হইিছল।



িকভােব এই সম� ঘটেছ? 
িকভােব যীশ এত সু�র 
জীবনের ভয়াবহ উপােয় েশষ 
করেত পারেলন? িকভােব
ঈ�র তাঁর েছেলের 
�ুেশ েপেরক িদয়া 
েসইখােন মরেত 
িদিছেলন? যীশ 
েক িছেলন েস 
স�েকর্  িকতা েকান 
ভুল করিছেলন িন? ঈ�র 
িকতা বয্থর্ হইিছেলন িন?



না! ঈ�র বয্থর্ হইেছন 
না। যীশ েকান ভুল 
করেছন না। যীশ সব 
সময় জানতা েয খারাপ
েলাকেদর �ারা তাঁের হতয্া 
করা হইব। যীশ যখন 
হরত্তা আছলা তখন 
িশিমেয়ান নােমর একজন 
বৃ� মিরয়মের কইিছলা েয 
দঃুেখর আগমন ঘটেবা।



যীশের হতয্া করার 
কেয়ক িদন আেগ, একজন 
মিহলা আইয়া তাঁর পােয় 
সুগি� েতল লাগাইয়া 
িদিছেলন। িশষয্রা অিভেযাগ 
করিছেলন, “তাইন টাকা 
অপচয় করেতেছন”। যীশ কইছইন, 
“তাইন একটা ভালা কাম করেছন।” “আমার কবরর 
লািগ তাইন এই কাম করেছন।” িক আজব কথা!



এরপের, যীশর বােরা জন 
িশষয্র একজন, িযহূদা, ৩০টা 
েরৗপয্ মূ�ার লািগ �ধান 
পুেরািহতর কােছ যীশের
ধরাইয়া িদেত স�ত হইিছল।



িযহূদী হকলর িন�ারপবর্র উত্সেব, যীশ 
তাঁর িশষয্েদর লেগ তাঁর েশষ খািনর 
আেয়াজন করিছেলন। তাইন তারাের
ঈ�র স�েকর্  িব�য়কর কামর কথা 
মাতছইন এবং যারা তাঁনের ভালাপাইন 
তারার �িত তাঁর �িত�িত স�েকর্  
মাতছইন। তখন যীশ তারাের ভাগ
কের েনওয়ার লািগ রিট এবং একটা 
কাপ িদছেলন। এগলা তারাের 
�রণ কিরয়া 
েদওয়ার লািগ েয 
আমরার পাপর �মা 
করার লািগ যীশর 
শরীর এবং র� 
েদওয়া হইিছল।



তখন যীশ তাঁর ব�ু হকলতের কইছইন েয তাঁের ধিরেয় 
েদওয়া হইব, এবং তারা পালাইয়া যাইব। িপতর েজার িদয়া 
কইছইন, “আিম পালাইতাম না”। যীশ কইছলা, “েমারগ
ডাকার আেগই, তুিম আমাের িতনবার অ�ীকার করবায়।”



পের েসই রাইেতই,
যীশ েগৎিশমানী
বাগােন �াথর্না করেত 
েগছেলন। তাঁর 
িশষয্রা তাঁর লেগ
িছেলন। “েহ আমার
িপতা,” যীশ �াথর্না 
করিছেলন, ”... এই 
েপয়ালা আমার কাছ 
তািক হির যাউক।
তবুও, আমার ই�ায় 
না, আপনার 
ই�ায়।”



হঠাৎ িযহূদার েনতৃে� একটা 
জনসমাগম বাগানর িদেক 
অ�সর হইল। যীশ �িতেরাধ 
করেছন না, িক� িপতর 
েলাকটার কান কািট 
িদছেলন। চুপচাপ, যীশ 
েলাকটার কান �শর্ কিরয়া 
তাের সু� করেলন। যীশ 
জানতা েয তাঁর ে��ার 
ঈ�রর ই�ার অংশ।



জনতার িভর যীশের মহাযাজেকর বািড়ত লইয়া েগিছল। 
েসইখােন িযহদী েনতারা কইিছেলন েয যীশর মরা উিচত, 
িপতর চাকর হকলর আগনর ধাের দাঁড়াইয়া েদখেতিছেলন।
িতনবার েলােকরা িপতেরর 
িদেক তাকাইিছল এবং 
কইল, “আপিন যীশর লেগ 
িছেলন!” িতনবার িপতর 
এইটা অ�ীকার করিছেলন, 
িঠক েযমনটা যীশ 
কইিছেলন। িপতর 
এমনিক অিভশাপ 
িদয়া এবং শপথ 
কিরয়া অ�ীকার 
করিছল।



িঠক তখনই, একটা েমারগ 
ডাকল। এইটা িপতেরর কােছ 
ঈ�েরর রেবর মেতা িছল। 
যীশর কথা �রণ কিরয়া
িপতর কাঁি� িদছইন।



িযহূদাও দঃুিখত িছল। তাইন 
জানতা েয যীশ েকান পাপ 
অথবা অপরােধর লািগ েদাষী 
না। িযহূদা ৩০টা েরৗপয্ মূ�া 
িফরাইয়া িদিছল, তেব 
পুেরািহতরা এগলা 
�হণ করেছ না।



িযহূদা টাকা িনেচ
ফালাই িদল, বাইের
েগল - এবং ফাঁিসেত 
ঝুিলয়া আত্মহতয্া
করল।



পুেরািহতরা েরামীয় রাজয্পাল পীলাতর 
সামেন যীশের লইয়া আইিছলা। পীলাত 
কইছইন, “আিম এই েলাকটার েকান 
েদাষ পাইিছ না।” িক� জনতা িচৎকার 
কিরয়া কইেত লাগল, 
“তাের �ুেশ দও! 
তাের �ুেশ দও!”



অবেশেষ পীলাত হ�া�র করেলন, এবং 
যীশের �ুেশ মৃতুয্দে� দি�ত করেলন। 
ৈসনয্রা যীশের ঘুিষ মারল, তাঁর মুেখ 
থুথু িদল এবং তাের চাবুক মারল। তারা 
দীঘর্ তী� কাঁটাযু� একটা িনমর্ম মুকুট 
ৈতয়ার করল এবং এইটা তাঁর মাথায় 
চাপাইয়া িদিছল। তখন তারা তাঁের হতয্া 
করার লািগ কােঠর �ুেশ েপেরক িদয়া 
িব� করিছল।



যীশ সব সময় জানতা েয তাইন েসভােবই মারা যাইবা। 
তাইন আরও জানতা েয তাঁর মৃতুয্ এমন পাপীেদর লািগ 
যারা তাঁর �িত আ�া রােখ তারার লািগ �মা আনেবা। 
দইুজন অপরাধীের যীশর পােশ �ুেশ 
েদওয়া হইিছল। একজন যীশের 
িব�াস করিছল - এবং �েগর্ 
েগিছল। অনয্টা এইটা 
করেছ না।



কেয়ক ঘ�া ক� করার পের, 
যীশ কইিছেলন, “সমা� হইল,” 
এবং মারা েগেলন। তার কাম
স�� হইেগেছ। ব�ুরা তাঁের 
একটা বয্ি�গত সমািধেত 
সমািধ� করল।



এরপের েরামান ৈসনয্রা 
সমািধটা িসল মািরয়া 
পাহারা িদিছল। অখন
েকউ িভতের ঢুকেত 
অথবা বাইের যাইেত
পারত নায়।



গ�টার যিদ এই 
পিরণিত হইত তেব 
কত দঃুখ হইত। 
িক� ঈ�র িব�য়কর 
িকছু করিছেলন। যীশ 
মারা েগেলন না!



স�াহর �থম িদেন িবয়ান েবলা, 
যীশর িশষয্েদর মেধয্ কেয়কজন 
েদখেত পাইছইন েয পাত্তরটা 
কবর তািক হির েগেছ। 
তারা যখন িভতের 
ঢুকেলা, তখন েসইখােন 
যীশ আর নাই।



একজন মিহলা কবরর ধাের 
কাঁ�াকাঁি� করেত আছেলা। যীশ 
তার সামেন হািজর অইয়া দশর্ন 
িদছইন! তাইন অনয্ িশষয্েদর 
জানাইেত খুিশ হইয়া েদৗিড়য়া 
েগল। “যীশ জীিবত আছইন! 
যীশ মৃতেদর কাছ তািক িফিরয়া 
আইছইন!”



শী�ই যীশ িশষয্েদর কােছ আইয়া তাঁর েপেরেকর 
দাগগলা তারাের েদখাইেলন। এইটা সতয্ আিছল। 

যীশ আবার জীিবত আিছল! তানের অ�ীকার করায় 
তাইন িপতরের �মা করিছেলন, এবং তাইন তাঁর 
িনজর স�েকর্  হকলের কইবার লািগয়া িশষয্েদরেক 
কইছইন। হকলর েহেস তাইন েযখান তািক আইিছলা 

হখােনা �েগর্ িফিরয়া েগছইন।



�থম পুনরত্থান

বাইেবল, ঈ�রর বাকয্ তািক একটা গ�,

পাওয়া যায়

মিথ ২৬-২৮, লূক ২২-২৪, 
েযাহন ১৩-২১

“আপনার বাণীর শ� আেলা েদয়।”
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০
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েশষ অইল



বাইেবলর এই গ�টা আমরাের িব�য়কর 
ঈ�র স�েকর্  কইেছ এবং েক তাঁের জানেত চায়।

ঈ�র জােনাইন েয আমরা খারাপ কাজ করিছ, যাের তাইন পাপ কইছইন। 
পােপর সাজা অইেছ মতুৃয্, িক� ঈ�র আপনাের অত ভালাফাইন েয তাইন 

তাঁর একমা� েছেল, যীশের �ুেশা িদয়া মারার লািগ এবং আপনার পাপর সাজা 
েভাগ করার লািগ পাঠাইছলা। এরপের যীশ পুনরিত্থত অইয়া �েগর্ িফিরয়া 
েগছইন! আপিন যিদ যীশর �িত িব�াস রাখইন এবং তাঁনের আপনার পাপর 

�মা করার লািগ কইন, তাইন করবা! তাইন অখন আইয়া আপনার 
মইেধয্ থাকবা এবং আপিন তাঁর লেগ হারাজীবন বাঁিচয়া থাকবা।

আপিন যিদ সতয্ের িব�াস করইন তাইেল ঈ�রর কােছ ওটা কউ�া:
ি�য় যীশ, আিম িব�াস কির েয আপিন ঈ�র, এবং আমার পাপর লািগ 
মরেত একজন মানষু অইিছলা এবং এখন আপিন আবারও বাঁিচয়া আছইন।
দয়া কিরয়া আমার জীবেনা আউ�া এবং আমার পাপ �মা কির েদইন, 
যােত অখনই আিম নয়া জীবন পাই এবং একিদন িচরকাল আপনার লেগ 

থাকম।ু আমাের আপনার আনগুতয্ অইেত এবং আপনার হরত্তার 
লাখান জীবনযাপন করেত আমাের সাহাযয্ করইন। আেমন।

�িতিদন বাইেবল পড়ইন এবং ঈ�রর লেগ মাতইন! েযাহন ৩:১৬
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