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ঈশব্র অকৃতকাযর্ ন হই। যীশুর
েকান ভুল েনা আিছল। যীশু
েবকসমত জাইনেতা খারাপ
মাইনষয্র হাতত তাঁের মরা
পিরেবা। এনিক যীশু েযেত্তা গুরা
পুয়অ আিছল, িশিমেয়ান নামত
একজন বুড়া মানুষ মিরয়মের
কইেয়েদ সামেনািদ যীশুের দুঃখ,
কষ্ট েভাগ গরণ পিরেবা।

েকন গির এই ঘটনা ঘইেট্ট। এত
খারাপগির যীশুর এককান সুন্দর
জীবন িক গির েশষ হইেয়। ঈশব্র
েকন গির তাঁর পুয়া যীশুের কর্ুরশত
মইেধয্ মইেত্তা িদেত
রািজ হইেয়? ইবা
কন আিছল এই
সম্পেকর্ যীশু িক ভুল
গইিজ্জল? ঈশব্র িক
অকৃতকাযর্ হইইল।
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এয়ার পর যীশুর বােরাজন অংগীর নান
একজন িযহুদা পর্ধান পুেরািহতঅলর
কাছতুন িতিরশআন রুয়ার েটয়ারলাই যীশুর
অংেগ িবশব্াসঘতকতা গইত্তয্ রাজী হইেয়।

যীশু মরার িকছুিদন আগদব্ী
উগ্গয্া মাইয়া মানুষ আই
যীশুর েঠংগত সুগিন্ধ আতর
ঢািল িদেয়। অংগীঅল িবরক্ত
হই কইেয়, “ইবা েটয়া নষ্ট গেরর।”
যীশু কইেয়, “ইবা েতা ভালা কামই গেরর।
ইবা আের কবরর লাই ৈতয়ার গেরর।” কী আশ্চাযর্য্ কতা!
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িযহুদীঅলর উদ্ধার পেবর্র েভাজর সময় যীশু যীশু
তাঁর অংগীঅলের লই েশষ েভাজ খাইেতা
লাইেগ্গয্। যীশু তারার কােছ ঈশব্র আর যারা তাঁের
ভালবােস তারার পর্িত তাঁর পর্িতজ্ঞা সম্পেকর্ সুন্দর
িবষয়গুন কইেয়। এয়ার পর যীশু রুিট আর কাপ
লই তারাের িদইেয়। এগুন তারার মনত গরাই
িদেয়েদ যীশুর শরীল আর রক্ত পাপর ক্ষমা
পাইবার লাই েদয়া হইেবা।
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েহেত্ত যীশু তাঁর বন্ধুঅলের কইেয়েদ ইবার অংেগ পর্তারণা হইেবা। আর ইতারা
ধাই যাইেবা। িপতর শক্ত গির কইেয়েদ “আই ধাই ন যাইয়ূম।” যীশু ইতারাের
কইেয় “কুেরা ডািকবার আগদব্ী তুই িতন বার আের অসব্ীকার গিরবা।”
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েহেত্ত িকছু উচ্ছৃংখল মানুষ িযহুদার
পিরচালনায় বাগানত ঢুিক পইরেগ। যীশু
বাধা ন েদয়। িকন্তু িপতর উগ্গয্া মাইনষর
কান কািড িদেয়। শান্ত হই মানুষইবার
কান ছুঁই যীশু ইতাের ভালা গইেজ্জয্। যীশু
জাইনেতা তাঁর বন্দী অন হইেয়েগ ঈশব্রর
ইচ্ছার অংশ।

পের এই রাইতত যীশু েগৎিশমানী
বাগানত পর্াথর্না গিরবারলাই
েগইেয়। েয অংগীঅল যীশুর অংেগ
আিছল ইতারা ঘুমাই পইরেগ। যীশু
পর্াথর্না গির কইেয়, “েহ আঁর বাবা,
যিদ সম্ভব হয় তইেল এই দুঃক্ষর
কাপ আঁর মইধয্তুন দূর হই েযাক।
তবুও আঁর ইচ্ছামত েনা েহাক।
েতায়ার ইচ্ছামতই েহাক।”
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উচ্ছৃংখল মানুষঅল যীশুের মহাপুেরািহতর বািড়ত লই েগইেয়। এেড িযহুদী
েনতাঅল যীশুের মাির েফলাইবার কতাই কইেয়। িপতর কামরার মাইনষর
কাছাকািছ িথয়ই আগুন েপায়াইত আর েদইখেতা লািগ্গল। মানুষঅল
িতনবার িপতরর িমক্কা েকাখ বড় বড়
গির চাই কইেয়েদ, “তুইও েতা
যীশুর অংেগ আিছল। িতনবারই
িপতর অসব্ীকার গইেজ্জয্। যীশু
েযন গির িপতরের কইইল।
েহেত্ত িপতর িনেজের শপথ
গির অিভশাপ িদেয়।”
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আর েহেত্ত উগ্গয্া কুেরা ডািক উইেট্ট।
ইবা আিছল িপতরর কােছ ঈশব্রর
গলার আওয়াজর মতন। িপতররতুন
যীশুর কথা মনত পির েগইেয়। িপতর
এেত্ত কাইনেত্তা লাইেগ্গ।
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িযহুদাও দুঃিখত হইেয়। ইিত জাইনেতা যীশু
েকান েদাষ বা পাপর অংেগ জিড়ত নয়।
িযহুদা পুেরািহতঅলর কােছ িতিরশান রুয়ার
েটয়া িফরাই িদবারলাই লই েগইেয়। িকন্তু
পুেরািহতঅেল ন লয়।
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িযহুদা িটয়াগুণ নীেচ ছুিবমাির েফলাই
িদ েগইেয় েগাই আর গলাত দিড়
লাগাই ফাঁস লাগাই মির েগইেয়।
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েশষদব্ী িপলাত যীশুের কর্ুশত িদ মািরবারলাই
হুকুম িদেয়। ৈসনয্অল যীশুের িকল-ঘুিষ মুখত
থুথু আর চাবুক মাইেত্তা লাইেগ্গয্। ইতারা লামব্া
িচয়ন উগ্গয্া েকডার মুকুট গাঁিথ যীশুর মাথাত
পরাই িদেয়। এয়ার পর যীশুের গাছর ৈতরী
কর্ুশত েফলাই হাতত আর পাত েপেরক
িদেয়েন গাঁিথ িদ মৃতুয্ কাযর্য্কর গইেজ্জয্।

পুেরািহতঅেল যীশুের েরামীয় শাসনকতর্া
িপলাতর সামনদী আইনেন। িপলাত কইেয়,
“আই এই মানুষর েকান েদাষ ন েদিখর।”
িকন্তু খারাপ মানুষঅল দলবানিধ আই িচল্লাই
িচল্লাই কইেতা লাইেগ্গয্ “ইবাের
কর্ুশত দন! কর্ুশত দন!”
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যীশু অগ্গল সমতই জাইনেতা এনগির তাঁের মরণ পিরেবা। যীশু আরও জাইনেতা
েদ তাঁর মরণ যারা ইবার উঅর িবশব্াস গিরেবা তারা পাপর লাই ক্ষমা লই
আইেবা। যীশুর পাশদব্ী দুয়া ডাকাইতের কর্ুশত েদয়া হইেলা। দুয়ার মইেধয্ উগ্গয্া
যীশুের িবশব্াস গইেজ্জ আর পরম েদশত েগইেয়।
আেরকজন যীশুের িবশব্াস ন গের।
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কেয়ক ঘন্টা কষ্ট পাইবার পর যীশু কইেয়,
“েশষ হইেয়।” আর যীশুর মৃতুয্ হইেয়।
যীশুর কাম েশষ হই েগইেয়। উগ্গয্া
মাইনষর বয্িক্তগত কবরত তাঁর
বন্ধুঅল তাঁের কবর িদ িদেয়।
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ইবা েকন দুঃক্ষর হইেতা যিদ এেড
গল্পর েশষ হইেতা। িকন্তু ঈশব্র আশ্চাযর্য্
কাম গইিজ্জেলা। যীশু মির ন থােক।

পের েরামীয় ৈসনয্অল কবর সীলেমাহর গির
িদেয়। আর পাহারা িদবার বয্বস্থা
গইেজ্জয্ েযন েকউ কবরর িভতর
বা বাইের যাইত ন পাের।
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উগ্গয্া মাইয়া মানুষ কবরর পােশ বই কাইনেত্তা
লাইেগ্গয্। যীশু ইবাের েদহা িদেয়। মাইয়া ইবা
তাড়াতািড় আনন্দ গইেত্তয্ গইেত্তয্ িফির যাই
অনয্ অংগীঅলের কইেয় েদ, “যীশু জীিবত!
যীশু মরারতুন েজয়াতা হই উইেট্ট।”

হপ্তার পথম িদনত েবয়ান েবলা যীশুর কেয়কজন
অংগী েদইেক্ক েদ কবরর সামনতুন পাথরগান
সরােনা হইেয়। েযেত্ত ইতারা িভতের
ঢুিক েদইেক্ক যীশুর শরীল ইবা
এেড নাই।
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পর্থম ইষ্টার (পর্থম পুনরুত্থান)
ঈশব্রর বাইকয্ পিবতর্ বাইেবেলর তুন গল্পওয়া লওয়া অইেয়
গল্প ইবার মইেদয্ আেছ েদ

যীশু অংগীঅলর কােছ আই তাঁর হাতর েপেরকর িচহ্ন েদখাইেয়।
ইবা সতয্ যীশু আবার মরারতুন জীিবত হই উইেট্ট। তাঁের অসব্ীকার
গইেজ্জ বিল িপতরের মাফ গির িদেয়। আর তাঁর অংগীঅলের কইেয়
েদ তাঁর বয্াপাের অনয্ মাইনষের কইেতা। এয়ার পর যীশু সব্গর্ত
িফির েগইেয় েযত্তুন যীশু আইিষয্েলা।

মিথ ২৬-২৮; লূক ২২-২৪,
েযাহন ১৩-২১ অধয্ায়
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েশষ
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“েতাঁয়ার বাইকয্ই আঁর জীবনর আেলার েকবার (দরজা).” গীতসংিহতা
১১৯:১৩০ পদ
This Bible story tells us about our wonderful God who
made us and who wants us to know Him.
God knows we have done bad things, which He calls sin.
The punishment for sin is death, but God loves us so
much He sent His Son, Jesus, to die on a Cross and be
punished for our sins. Then Jesus came back to life and
went home to Heaven! If you believe in Jesus and ask
Him to forgive your sins, He will do it! He will come and
live in you now, and you will live with Him forever.
If you want to turn from your sins, say this to God:
Dear God, I believe that Jesus died for me and
now lives again. Please come into my life and
forgive my sins, so that I can have new life now,
and one day go to be with You forever. Help me
to live for You as Your child. Amen.
Read the Bible and talk with God every day! John 3:16
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