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যীশু খ্ীষ্টযীশু খ্ীষ্ট
ঈশ্বশরর দ্ারা োস্তিপ্াপ্ত হশেনঈশ্বশরর দ্ারা োস্তিপ্াপ্ত হশেন

যীশু যখন ক্রুশের উপশর ঝুেন্ত অবস্ায় স্িশেন, হঠাৎ চাস্রস্িশে অন্ধোর 
হশয় গেে। প্ায় স্রন ঘন্া যাবৎ, স্রস্ন আর দৃশ্যমান স্িশেন না, োরণ এই 
সময় স্রস্ন ঈশ্বশরর োি গেশে োস্তি গ্রহণ েরস্িশেন যা স্েনা আমাশির 
পাপময় জীবশনর জন্য প্শযাজ্য স্িে।

এই োরশণ, পস্রশেশে স্রস্ন স্চৎোর েশর বশেশিন, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর 
আমার, গেন তুস্ম আমাশে পস্রর্যাে েস্রয়াি?"আমার, গেন তুস্ম আমাশে পস্রর্যাে েস্রয়াি?" স্রস্ন গয েভীর যন্ত্রণার মশযে 
স্িশয় যাস্ছিশেন, যা এই রীব্র আরন্াশির মশযে স্িশয় প্োে েশরশিন। রার 
এই স্নঃস্াে ্গপ্শমর োরশণ, যারা রাশে ব্াস্তিেরভাশব স্বশ্বাস েশর, রাশির 
পস্রবশর ্স্রস্ন ঈশ্বশরর োি গেশে োস্তি গভাে েশরশিন।

স্রন ঘন্া পশর আবার চাস্রস্িে আশোস্ের হশো এবং ঈশ্বশরর পুত্র স্চৎোর 
েশর বেশেন "সমাপ্ত হইে!""সমাপ্ত হইে!" আর রখন স্রস্ন মৃতু্যবরণ েরশেন। রার 
এই েষ্টশভাে এবং মৃতু্যর মশযে স্িশয়, স্রস্ন মানব জাস্রর পস্রত্রাশনর জন্য 
প্শয়াজনীয় সেে স্বেয় পস্রপূণ ্েরশেন"।

যীশু খ্ীষ্টযীশু খ্ীষ্ট
মানব জাস্রর দ্ারা ক্রুোহরমানব জাস্রর দ্ারা ক্রুোহর

আজ গেশে প্ায় ২০০০ বৎসর আশে, গজরুজাশেম েহশরর বাইশর, এেিে 
গেৌতুহেী এবং স্বদ্রুপোরী গোেশির দ্ারা পস্রশবস্ষ্টর হশয়, এেটি োশঠর 
ক্রুশের উপশর এেজন গোেশে িস্্যর মর েশর গপশরে স্বদ্ধ েরা হশয়স্িে।

যস্িও, স্রস্ন রার জীবশন অশনে গোেশিরশে সাহায্য েশরশিন এবং েখশনা 
োশরা সাশে অন্যায় আচরণ েশরন নাই, রবুও স্রস্ন প্র্যাখ্ার হশয়শিন। 
রার এই গপ্শমর প্স্র গোেশির প্স্রউত্তর স্িে রাশে ক্রুশে গিওয়া।

স্েভাশব এই ক্রুেস্বদ্ধ ব্াস্তি সাড়া প্িান েশরস্িশেন? স্রস্ন অর্যন্ত ধৈয-্
সহোশর এই রীব্র ব্াো এবং ব্াঙ্াত্মে উপহাস সহ্য েরশেন। স্নশজশে 
প্স্ররক্া েরা স্েংবা সাহায্য প্ােন্া েরার পস্রবশর,্ স্রস্ন রার স্পরার োশি 
এই প্ােন্া েরশেন, গহ স্পরা, ”ইহাস্িেশে ক্মা ের, গেননা ইহারা স্ে ”ইহাস্িেশে ক্মা ের, গেননা ইহারা স্ে 
েস্রশরশি, রাহা জাশন না”।েস্রশরশি, রাহা জাশন না”। রার এই গপ্ম গোেশির ঘৃণার গেশেও গবস্ে 
েস্তিোেী স্িে।

আর এই ক্রুোহর ব্াস্তিই হশেন, যীশু খ্ীষ্ট,  আর এই ক্রুোহর ব্াস্তিই হশেন, যীশু খ্ীষ্ট,  
স্য়ং ঈশ্বশরর পুত্র!স্য়ং ঈশ্বশরর পুত্র!



আর এটিইআর এটিই যীশু খ্ীষ্ট   যীশু খ্ীষ্ট  
    আপনার    আপনার জন্য েশরশিন:জন্য েশরশিন:

"আমাশির পাশপর  
জন্য যীশু খ্ীষ্টও  
োস্তি গভাে েশরশিন,  
গযন স্রস্ন আমাশির  
প্ভুর োশি স্নশয় গযশর পাশরন।"
পস্বত্র বাইশবে, ১ স্পটার অযোয় ৩, ১৮ পি

স্ররাং,স্ররাং, আপনাশে আপনাশে 
   আজ আহবান জানাশনা হশয়শি:আজ আহবান জানাশনা হশয়শি:

"রাঁহারা েস্হশেন,  
তুস্ম প্ভু যীশুশর

স্বশ্বাস ের,  
রাহাশর পস্রত্রান পাইশব"

পস্বত্র বাইশবে, এক্টস ১৬ অযোয়, ৩১ পি



যীশু খ্ীষ্ট,যীশু খ্ীষ্ট, 
আমাশির স্বচারেআমাশির স্বচারে

ক্রুশের বারা্ আমাশিরশে গিস্খশয় গিয় গয, পাশপর জন্য ঈশ্বশরর স্বচাশর 
োস্তির স্বৈান রশয়শি। এই োরশণ, যারা রাশে স্বশ্বাস েশর রাশির জন্য 
স্রস্ন ঈশ্বশরর স্বচারাৈীন হশেন।

যস্ি আপস্ন যীশু খ্ীষ্টশে উশপক্া েশরন এবং রার পস্রত্রাশনর োজশে তুছি 
েশরন, রশব আপস্ন আপনার পাশপর গবাঝা স্নশয় রস্েশয় গযশর োেশবন। 
আপস্ন গয সেে পাপোজ েশরশিন, রার জন্য আপনার মৃতু্যর পশর ঈশ্বশরর 
স্বচার অশপক্া েশরশি।

"যারা যীশুশর স্বশ্বাস েশর রাশির পরীক্ার সম্মুখীন "যারা যীশুশর স্বশ্বাস েশর রাশির পরীক্ার সম্মুখীন 
হশর হয়স্ন,হশর হয়স্ন,

স্েন্তু যারা স্বশ্বাস েশরস্ন ইস্রমশযেই োস্তি পাশছি।"স্েন্তু যারা স্বশ্বাস েশরস্ন ইস্রমশযেই োস্তি পাশছি।"
পস্বত্র বাইশবে, জন অযোয় ৩, ১৮ পি

ক্রুশের বারা্ আজ আপনার সম্মুশখ এেটি স্সদ্ধান্ত গরশখশি: আপস্ন স্ে যীশু 
খ্ীষ্টশে আপনার মুস্তিিারা স্হসাশব গ্রহণ েরশর চান? অন্যোয়, এেস্িন 
আপনার সাশে রার স্বচারে স্হসাশব গিখা হশব!

যীশু খ্ীষ্ট, যীশু খ্ীষ্ট, 
আমাশির মুস্তিিারাআমাশির মুস্তিিারা

ক্রুশের বারা্ ঈশ্বশরর স্বস্ময়ের গপ্শমর েো বশে। অনন্তোেীন স্বচার 
গেশে মানুেশে উদ্ধার েরার জন্য যীশু খ্ীষ্ট ক্রুশের উপশর মৃতু্যবরণ েরশেন। 
স্েভাশব আজশে আমরা আমাশির জন্য এই পস্রত্রাশনর িাস্ব েরশর পাস্র?

"অনুরপ্ত গহান, এবং স্সমাচাশর স্বশ্বাস েরুন।""অনুরপ্ত গহান, এবং স্সমাচাশর স্বশ্বাস েরুন।"
পস্বত্র বাইশবে, মাে ্অযোয় ১, ১৫ পি

গয ব্স্তি স্ীোর েশর গয রার জীবন ঈশ্বশরর পোনুরূপ চেশি না এবং 
ঈশ্বশরর স্নেট সেে কৃরেম ্স্ীোর েশর গনয়, ৈশর স্নশর পাশর যীশু খৃষ্টশে 
রার েশমর্ জশন্য ক্রুশে চড়াশনা হশয়স্িশো। গস রার কৃরেশমর্ গবাঝা হশর 
মুস্তি পাশব এবং নতুন জীবন োভ েরশব। 

এটি আপনার জশন্যও প্শযাজ্য। যীশু খৃষ্ট আপনার জশন্য ক্রুশে মৃতু্যবরণ 
েশরশিন এবং রার উপর এবং রার োশজর উপর স্বশ্বাস স্াপশনর আহ্ান 
জাস্নশয়শিন। 



    "োরণ গসই ক্রুশের েো, 
           যাহারা স্বনাে পাইশরশি,  
        রাহাশির োশি মূখর্া, 
   স্েন্তু পস্রত্রান পাইশরস্ি গয আমরা,  
               আমাশির োশি রাহা 
        ঈশ্বশরর পরাক্রমস্রূপ।"
                         পস্বত্র বাইশবে, ১ েস্রন্ীয় ১ অযোয়, ১৮ পি
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