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2. েকন যীশ মারা েগেলন  ? 
2. Why did Jesus Die? 
আিম এেত নতুন 

 

আপনার কতজন ব�ু বা আত্মীয় আেছ যারা তােদর গলায় িগেলািটেনর মেডল পেরেছ? বা এমনিক একিট ৈবদুয্িতক েচয়ার? হাসয্কর েশানাে�, 
তাই না? িক� পি�মা িবে� কতবার আমরা এমন েলােকর সােথ েদখা কির যােদর গলায় �স রেয়েছ? আমরা মানুেষর গলার চারপােশ �স 

েদখেত এতটাই অভয্� েয আমরা এিট স�েকর্  িচ�া কির না, তেব �সিট িগেলািটন বা ৈবদুয্িতক েচয়ােরর মেতাই মৃতুয্দে�র একিট রপ িছল। 

েকন মানুষ একিট �স পেরন? �ুশ িছল মৃতুয্দ� কাযর্কর করার িন�ুরতম উপায়গিলর মেধয্ একিট যা এখন পযর্� উ�ািবত হেয়েছ। এমনিক 

েরামানরা, তােদর মানবািধকােরর জনয্ পিরিচত নয়, 337 ি��াে� �ুশিব�করণেক অতয্� অমানিবক িবেবচনা কের বািতল কের। �সেক 

সবর্দা ি��ান িব�ােসর �তীক িহসােব গণয্ করা হেয়েছ এবং গসেপেলর একিট উ� অনুপাত যীশর মৃতুয্ স�েকর্ । িনউ েট�ােমে�র বািক অংশ 

�ুেশ কী ঘেটিছল তা বয্াখয্া করার সােথ স�িকর্ ত। 

যখন ে�িরত পল কিরে� িগেয়িছেলন, তখন িতিন বেলিছেলন, "িযশ ি�� এবং তাঁেক �ুেশ েদওয়া ছাড়া আিম আপনার সােথ থাকাকালীন িকছুই 

জানব না বেল সংক� কেরিছলাম" (1 কিরি�য়ানস 2:2)। আমরা যখন উইন�ন চািচর্ ল, েরানা� িরগান, মহাত্মা গা�ী বা মািটর্ ন লুথার িকং এর 

কথা িচ�া কির, তখন আমরা মেন কির তারা তােদর জীবেন িক কেরেছ, তারা যা কেরেছ তার �ারা সমাজেক িকভােব �ভািবত কেরেছ। তবুও 

যখন আমরা িনউ েট�ােম� পিড়, তখন আমরা যীশর জীবেনর েচেয় তার মৃতুয্ স�েকর্  েবিশ িশিখ। যীশ, অনয্ েয েকান বয্ি�র েচেয় েবিশ, 

িব� ইিতহােসর েচহারা পিরবতর্ ন কেরেছন এবং তাঁর জীবেনর জনয্ নয় বরং তাঁর মৃতুয্র জনয্ এতটা �রণ করা হয়। েকন যীশর মৃতুয্েত এত 

একা�তা? তার মৃতুয্ এবং ি�ে�স ডায়ানার মৃতুয্, বা শহীদেদর একজন, বা যুে�র বীেরর মেধয্ পাথর্কয্ কী? েকন িতিন মারা েগেলন? এটা িক 
অজর্ ন কেরেছ? বাইেবেলর মােন িক যখন িনউ েট�ােম� বেল েয যীশ আমােদর পােপর জনয্ মারা েগেছন? এই িকছু �� আমরা আমােদর 

আজেকর অিধেবশেন উত্তর িদেত চাই. 

সমসয্ািট 

যখন আিম েছাট িছলাম, আিম বয্ি�গত িভিত্তেত অেনক কথা বলতাম তােদর ঈ�েরর সােথ তােদর স�কর্  স�েকর্  িজ�াসা করতাম, যীশ 

তােদর জনয্ কী কেরেছন েস স�েকর্  তােদর বলার সুেযােগর আশায়। �ায়ই তারা আমােক বলত েয তােদর �ীে�র �েয়াজন েনই, তােদর জীবন 

পিরপূণর্, স�ূণর্ এবং সুখী িছল। "আিম একিট ভাল জীবনযাপন করার েচ�া কির," তারা বেল, "এবং মেন করার কারণ আেছ েয আিম মারা 

েগেল, আিম স�বত িঠক থাকব কারণ আিম একিট ভাল জীবন যাপন কেরিছ।" তারা যা বলেছ তা হল েয তােদর পির�াণকতর্ ার �েয়াজন েনই 

এই উপলি�র অভােবর কারেণ েয তােদর েথেক র�া পাওয়ার িকছু আেছ। �াণকতর্ ার জনয্ েকান উপলি� এবং ভালবাসা েনই কারণ তারা পিব� 

ঈ�েরর সামেন তােদর বয্ি�গত অপরাধ এবং িবে�ােহর িবষেয় িব�াসী নয়। তবুও আমােদর সকেলর একিট সমসয্া আেছ: 

কারণ সকেলই পাপ কেরেছ এবং ঈ�েরর মিহমা েথেক বি�ত হেয়েছ (েরামানস 3:23) 

আিম আপনার স�েকর্  জািন না, িক� আিম এটা বলেত খুব কিঠন বেল মেন কির, "আিম ভুল িছলাম। দয়া কের আমার �মা �হণ করন।" আিম 

অনয্েদর েদাষােরাপ করেত �ত এবং আিম েয ভুল তা �ীকার করেত ধীর হেয় যাই। আমার �ী জােন েয আিম যখন েছাট িছলাম তখন বহ বছর 

ধের একজন বািণিজয্ক েজেল িহেসেব সমুে� থাকার কারেণ আমার িদকিনেদর্শনার �খর অনুভূিত রেয়েছ। েকউ সূেযর্র গিতপেথ চলাচল করেত 

েশেখ। িক� বার বার আিম েগালমাল কির এবং েদিখ েয আিম উত্তের যাি� যখন আিম েভেবিছলাম আিম পি�েম যাি�। িক� এটা আমার পে� 

ভুল �ীকার করা এত কিঠন। অনয্ েকউ িক এটা বলা কিঠন েয আপিন ভুল িছল ? 

 

 

                  

                      2. 



আমরা যিদ সৎ হই, তেব আমােদর সকলেক �ীকার করেত হেব েয আমরা এমন িকছু কির যা আমরা জািন ভুল। অেনক েলাক এই সতয্িট �হণ 

করেত পাের না েয তারা েদাষী হেত পাের বা এমনিক আংিশকভােব েদাষী হেত পাের। এই অ�াভািবক ঘটনািট আমােদর নজের আেস যখন 

েলােকরা একিট গািড় দুঘর্টনার জনয্ তােদর দুঘর্টনার দািবর ফমর্গিল পূরণ কের। এিট একিট িনখঁুত উদাহরণ েয েলােকরা সামানয্তম দািয়�ও 

�হণ করেত পাের না। িন�িলিখত েশা িহসােব, িকছু �াইভার তােদর িনেজেদর ভুেলর জনয্ অনয্েদর েদাষােরাপ করার জনয্ েজার েদয়। এখােন 

েনা িজত, েনা িফ দািবর আরও িকছু উদাহরণ রেয়েছ: 

• "আিম েকান যানবাহনেক েদাষােরাপ কির না, তেব যিদ উভেয়রই েদাষ হয় তেব তা অনয্িট।" 

• "েটিল�ােফর খঁুিটিট �ত এিগেয় আসিছল। আিম তার পথ েথেক সের যাওয়ার েচ�া করিছলাম যখন এিট আমার সামেনর �াে� আঘাত 

কেরিছল।" 

• "েলাকিট পুেরা রা�া জেুড় িছল। আিম তােক আঘাত করার আেগ আমােক অেনকবার উে� েযেত হেয়িছল।" 

• "েকাথাও েথেক একিট অদৃশয্ গািড় এেস আমার গািড়েক ধা�া মাের এবং অদৃশয্ হেয় েগল৷" 

• "অনয্িদেক আসা একিট ি�র �ােকর সােথ আমার সংঘষর্ হয়।" 

• "বািড়েত এেস আিম ভুল বািড়েত ঢুেক পেড়িছলাম এবং এমন একিট গােছর সােথ ধা�া েখেয়িছলাম যা আিম পাইিন।" 

• "আিম 40 বছর ধের গািড় চালাি�লাম যখন আিম চাকায় ঘুিমেয় পেড়িছলাম এবং একিট দুঘর্টনা ঘেটিছল।" 

েয েকউ তােদর দুঘর্টনার ফেমর্ িন�িলিখত িববৃিত িদেয়েছ, এিট িবতিকর্ ত েয একিট টয়েলট, একজন েমকািনক বা একজন ইংেরিজ িশ�ক 

সেবর্াত্তম সমাধান হেব িকনা। আিম আপনােক িস�া� িনেত েদব: 

• "আিম ডা�ােরর কােছ যাি�লাম িপছন িদেকর সমসয্া িনেয় যখন আমার ইউিনভাসর্াল জেয়� পথ িদেয়িছল যার ফেল আমার দুঘর্টনা 

ঘেটিছল।" 

েলােকেদর তােদর পির�াতার �েয়াজনীয়তা েবাঝার জনয্, আমােদর িফের েযেত হেব এবং সবেচেয় গর�পূণর্ সমসয্ািটর িদেক তাকােত হেব, যা 

এই অধয্য়নিট পড়া �িতিট বয্ি�েক মুেখামুিখ কের। সমসয্া হল আমরা সকেলই পাপ কেরিছ এবং ঈ�েরর মিহমা েথেক কম পেড়িছ। একজন বয্ি� 

আমােক বেলিছেলন েয িতিন যখন তার জীবেনর েশষ িদেক আসেবন তখন িতিন িঠক থাকেবন, কারণ িতিন িবমান দুঘর্টনায় িবে�ািরত 

হওয়ার আেগ দু'জন েলাকেক েবিরেয় আসেত সাহাযয্ কেরিছেলন এবং িতিন তােদর জীবন র�া কেরিছেলন। যখন আিম তােক িজে�স করলাম 

েস তার পােপর বয্াপাের িক করেত যাে�, েস আমােক বলল েয েস কখেনা পাপ কেরিন। তােক �তািরত করা হেয়িছল েয তার ৈনিতক অব�ান 

েবিশরভােগর েচেয় ভাল িছল এবং তার জীবন অেনেকর েচেয় ভাল িছল, িবচােরর িদেন িতিন িঠক থাকেবন, যখন ঈ�র সম� মানুষেক তােদর 

কৃতকেমর্র জনয্ জবাবিদিহ করেবন। 

েবিশরভাগ মানুষ অেনয্র জীবন েদেখ িনেজেক িবচার কের। আিম িক বলেত চাি� তা বয্াখয্া করার েচ�া কির: ক�না করন েয আিম েসই ঘের 

িছলাম েযখােন আপিন এই েনাটগিল পড়েছন এবং আপনার িনকটতম েদয়ােলর িদেক িনেদর্শ কেরিছলাম, আিম যিদ আপনােক বিল েয আপনার 
কােছর েদয়ালগিলর মেধয্ একিট সম� ে�লেক �িতিনিধ� কের মানুষ যারা কখনও বসবাস কেরেছন? ক�না করন েয সবেচেয় িনকৃ� বয্ি�িট 

নীেচ এবং েদয়ােলর উপেরর অংশিট সবেচেয় ভাল এবং সবেচেয় ধািমর্ক মানুেষর �িতিনিধ� কের। আপিন নীেচ কােক রাখেবন? অেনেকই 

বলেবন, এডলফ িহটলার, েজােসফ �ািলন, বা হয়েতা সা�াম েহােসন, এমনিক তােদর বস! হা! আপিন কােক শীেষর্ রাখেবন? স�বত আপিন 

বলেবন, “মাদার েথেরসা, ি�ে�স ডায়ানা, মািটর্ ন লুথার িকং বা িবিল �াহাম। আিম মেন কির আপিন একমত হেবন েয আমরা সবাই েদয়ােল 

েকাথাও থাকব—িকথ থমাস েসখােন থাকেবন এবং হয়েতা আপিন উপের থাকেবন। 

আ�া, আপিন িক মেন কেরন েয মান আমােদর অজর্ ন করেত হেব? আমােদর মেধয্ অেনেকই স�বত উত্তর েদেবন েয িসিলংিট মানক হেব, 

মানবতার েসরািট েসখােন রেয়েছ। িক� বাইেবল যা বেল তা েসই মান নয়। বাইেবেলর েয অনুে�দিট আমরা এইমা� িরেপােটর্ র িদেক তাকালাম 

েয মান হল ঈ�েরর মিহমা, যা হল যীশ �ী�-জীবেনর জনয্ ঈ�েরর েগৗরবময় আদশর্। দয্ 
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পিরমাপ এই ঘেরর ছাদ নয়, আকাশ। আমরা েকউই ঈ�েরর ধািমর্কতার মান পূরণ কিরিন—ি�� যীশ। আমরা সকেলই লে�য্ অ�ম হেয় পেড়িছ, 

যা পােপর অথর্-অ�ম হওয়া। ইংেরিজ শ� "পাপ"-এ অনুবাদ করা �ীক শ�িট হারমািটয়া শ�, যা তীর�াজ েথেক ধার করা একিট শ�। আপিন 

যিদ আপনার তীর িদেয় লে�য্র বুলিসেক আঘাত করেত না পােরন তেব আপিন পিরপূণর্তা েথেক কম পড়েবন। আিম মেন কির আমােদর 

�েতয্েকরই িচ� কম হেয়েছ। আমরা েকউই যেথ� ভােলা নই—আমরা সবাই কম পেড় েগিছ! আমরা যিদ িনেজেদরেক সশ� ডাকাত বা িশশ 

�ীলতাহািনকারী বা এমনিক আমােদর �িতেবশীেদর সােথ তুলনা কির, তাহেল আমরা ভাবেত পাির েয আমরা েবশ ভােলাই এেসিছ, িক� যখন 

আমরা িনেজেদরেক যীশ ি�ে�র সােথ তুলনা কির, তখন আমরা েদখেত পাই আমরা কতটা েছাট হেয় েগিছ। 

সমারেসট মাঘাম একবার বেলিছেলন, "যিদ আিম আমার িচ�াভাবনা এবং আমার করা �িতিট কাজ িলেখ রািখ, তাহেল মানুষ 
আমােক ব�নার দানব বলেব।" পােপর সারমমর্ হল ঈ�েরর িবরে� একিট িবে�াহ (েজেনিসস 3), এবং এর ফল হল আমরা 
তাঁর েথেক িবি�� হেয় পেড়িছ। �িডগাল সন (Luke 15) এর মেতা, আমরা আমােদর জীবন িনেয় িপতার বািড় েথেক 
অেনক দেূর খঁুেজ পাই। েকউ েকউ বলেবন, "আমরা সবাই একই েনৗকায় থাকেল িক আেস যায়?" উত্তর হল, হয্া,ঁ আমােদর 
জীবেন পােপর ফলাফেলর কারেণ এিট গর�পূণর্, যা চারিট িশেরানােমর অধীেন সংি�� করা েযেত পাের, পােপর দূষণ, পােপর 
শি�, পােপর শাি� এবং পােপর িবভাজন৷ 

1) পােপর দষূণ। 
20িতিন আরও বলেলন, “মানুেষর মধয্ েথেক যা েবর হয় তাই তােক 'অপিব�' কের। , অপবাদ, 
অহংকার, এবং মূখর্তা. 23 এই সম� ম�গিল িভতর েথেক আেস এবং একজন মানুষেক 'অশিচ' কের" 
(মাকর্ 7:20-23)। 
আপিন বলেত পােরন, "আিম এই িজিনসগিলর েবিশরভাগই কির না।" িক� তােদর একিট একাই 
আমােদর জীবনেক তালেগাল পাকােনার জনয্ যেথ�। আমরা আশা করেত পাির েয দশিট আেদশ একিট 
পরী�ার পে�র মেতা িছল েযখােন আমােদর শধুমা� "েযেকােনা িতনিটর েচ�া" করেত হেব। িক� িনউ 
েট�ােম� বেল েয আমরা যিদ আইেনর েকােনা অংশ ভ� কির, তাহেল আমরা সব ভ� করার জনয্ 
েদাষী (েজমস 2:10)। একিট পাপ আপনার জীবনেক কলুিষত করেত এবং �েগর্র পিরপূণর্তা েথেক 
আপনােক িবরত রাখেত যেথ�। উদাহরণ�রপ, একিট "যুি�স�তভােব পির�ার" �াইিভং েরকডর্  থাকা 
স�ব নয়৷ হয় এিট পির�ার, বা এিট নয়। একিট �াইিভং অপরাধ এিট একিট পির�ার েরকডর্  হেত 
বাধা েদয়। অথবা যখন একজন পুিলশ অিফসার �ত গিতেত আপনােক থামায়, তখন আপিন তােক 
বলেবন না েয আপিন েদেশর অনয্ েকান আইন ভ� কেরনিন এবং নামার আশা করেছন। একিট �ািফক 
ল�ন মােন আপিন আইন ভ� কেরেছন। তাই এটা আমােদর সে�. একিট অপরাধ আমােদর জীবনেক 
অশিচ কের েতােল। উদাহরণ �রপ, একজন খুনী হেত হেল আপনােক কত খুন করেত হেব? শধুমা� 
একিট, অবশয্ই; একজন মানুষ িমথয্াবাদী হওয়ার আেগ কয়িট িমথয্া বলেত পাের? এক. একজন মানুষ 
পাপী হওয়ার আেগ কয়িট পাপ কের? আবার, একমা� উত্তর একিট। একিট অপরাধ আমােদর জীবনেক 
অশিচ কের েতােল। 

2) পােপর শি�। 
যীশ উত্তর িদেয়িছেলন, “আিম েতামােক সতয্ বলিছ, েয েকউ পাপ কের েস পােপর দাস (জন 8:34)। 
 
আমরা যা ভুল কির তার একিট আসি� শি� আেছ। যখন আিম মাদকাস� িছলাম, অেনক সময় আিম 
এতটা সেচতন হতাম েয তারা কীভােব আমার জীবন �ংস করেছ, িক� তারা আমােক ধের েরেখেছ। 
আিম তােদর েফেল েদওয়ার জনয্ দুই বা িতনবার েচ�া কেরিছ, িক� সবসময় িফের িগেয় আরও েবিশ 
িকনতাম। েলােক আপনােক বলেব েয গাঁজার েনশা করার �মতা েনই, তেব আিম এিট খঁুেজ পাইিন; 
যত�ণ না আিম মু� হেত পািরিন 
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�ীে�র কােছ আমার জীবন িদেয়িছ। মদয্প বা খারাপ েমজাজ, িহংসা, অহংকার, অহংকার, �াথর্পরতা, 
অপবাদ বা েযৗন অৈনিতকতায় আস� হওয়াও স�ব। আমরা িচ�া বা আচরেণর িনদশর্নগিলেত আস� 
হেয় উঠেত পাির, যা আমরা িনেজরাই ভাঙেত পাির না। এই দাস� েয স�েকর্ যীশ কথা বেলন. আমরা 
েয কাজগিল কির, েয পােপর সােথ আমরা িনেজেদর জিড়ত কির, আমােদর উপর একিট �মতা রেয়েছ 
যা আমােদরেক তােদর দাস কের েতােল। 

িলভারপুেলর �া�ন িবশপ িবশপ েজিস রাইল একবার িলেখিছেলন: 

�িতিট এবং সম� (পাপ) তােদর শৃ�েল হাত-পা বাঁধা অসুখী ব�ীেদর িভড় রেয়েছ... হতভাগা বি�রা... 
কখনও কখনও গবর্ কের েয তারা সুপিরিচতভােব �াধীন...এরকম েকান দাস� েনই। পাপ �কৃতপে� সম� 
টা�মা�ারেদর মেধয্ সবেচেয় কিঠন। পেথ দদুর্শা এবং হতাশা, হতাশা এবং েশষ পযর্� জাহা�াম—এগিলই একমা� 
মজিুর যা পাপ তার বা�ােদর েদয়। 

3) পােপর শাি�। 

পােপর মজিুর হল মৃতুয্ (েরামানস 6:23) 

একিট িজিনস যা আমােক �ায়ই �াথর্নায় িনেয় যায় তা হল খবর। যখন আিম একজন মােয়র কথা শিন েয 
তার স�ানেদর ই�াকৃতভােব হতয্া বা িনযর্াতন কের, আিম িবচার চাই। যখন আিম �ািফক জয্ােম থািক, এবং 
গািড়গিল রা�ার পাশ িদেয় উেড় যায় েযখােন েকবল পুিলশ এবং জরির যানবাহন যাওয়ার কথা, আিম েরেগ 
যাই এবং িসে�েমর সােথ �তারণাকারীেদর ধরার জনয্ অেপ�া কির। িক� আিম যখন কােজর জনয্ েদির 
কির, এবং আিম সময়মেতা �াফ িমিটংেয় যাওয়ার েচ�া করিছ, তখন এিট আলাদা িবষয়, আিম িবচার চাই 
না, আিম করণা এবং অনু�হ চাই। আিম চাই পুিলশ আমােক েছেড় িদন। মেন হয় আিম ভ�! পােপর শাি� 
হওয়া উিচত বেল আমরা মেন কির। আইন আেছ আমােদর সিঠকভােব জীবনযাপন করার জনয্ গাইড করার 
জনয্, মানুষ েয পাপ তােদর পােপর জনয্ শাি� হওয়া উিচত। আমােদর পাপ একিট মজিুর অজর্ ন করেব িঠক 
েযমন আমােদর কােজর স�ােহ স�ােহ েবতন �াপয্। আমরা যা কেরিছ তা িদেয় আমােদর িনেয়াগকতর্ া আমােদর 
যা �াপয্ তা �দান করেবন—আমােদর মজিুর। একইভােব, ঈ�র, তাঁর নয্ায়িবচাের, আমােদর অবশয্ই আমােদর 
পােপর জীবন িদেয় উপাজর্ ন করা অথর্ �দান করেত হেব - অন�কােলর জনয্ ঈ�েরর কাছ েথেক িবে�দ, 
এমন একিট অব�া যােক বাইেবল নরক বেল। পােপর মজিুর হল মৃতুয্-যা অন�কােলর জনয্ ঈ�েরর কাছ 
েথেক িবি��তা। 

4.পােপর িবভাজন 

িন�য়ই �ভুর বাহ র�া করার জনয্ খুব েছাট নয়, এবং তার কান শনেতও িনে�জ নয়। িক� েতামার 
অনয্ায় েতামােক েতামার ঈ�র েথেক িবি�� কেরেছ; আপনার পাপ আপনার েথেক তার মুখ লুিকেয় েরেখেছ, 
যােত েস শনেত পায় না (ইশাইয়া 59:1)। 

যখন পল বেলন েয পােপর মজিুর হল মৃতুয্, িতিন েয মৃতুয্র কথা বেলন তা েকবল শারীিরক নয়। ভাববাদী 
ইশাইয়া বেলেছন েয পাপ আমােদরেক ঈ�র েথেক আলাদা কের। এিট একিট আধয্ািত্মক মৃতুয্, যা ঈ�েরর কাছ 
েথেক িচর�ন িবি��তার ফেল। ঈ�েরর কাছ েথেক এই িবে�দ এমন িকছু যা আমরা এই জীবেন অনুভব 
কির। আমরা �েতয্েক আমােদর পােপর ফল�রপ ঈ�েরর কাছ েথেক দূর� অনুভব কেরিছ, িক� যখন আমরা 
মৃতুয্ েথেক এই পৃিথবীর বাইেরর জীবেন �েবশ কির তখন এিটও আমােদর বা�বতা হেব। আমরা যা ভুল কির 
তা এই বাধা সৃি� কের। 
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আমােদর জীবেনর পােপর পিরণিত েথেক আমােদর উ�ার করার জনয্ আমােদর সকেলর একজন পির�াতার 
�েয়াজন। ইংলয্াে�র লডর্  চয্াে�লর, �য্াশফােনর্র লডর্  ময্ােক িলেখেছন: 

"আমােদর িব�ােসর েক�ীয় িথম হল আমােদর �ভু যীশ �ীে�র �ারা আমােদর পােপর জনয্ �ুেশ িনেজেক 
উৎসগর্ করা... আমােদর িনেজেদর �েয়াজেনর �িত আমােদর উপলি� যত গভীর হেব �ভু যীশর �িত 
আমােদর ভালবাসা তত েবিশ হেব এবং েসইজনয্, আমােদর �ভু যীশর �িত আমােদর ভালবাসা তত েবিশ 
হেব৷ তাঁর েসবা করার ই�া।" 

ি��ধেমর্র সুসংবাদ হল েয আমরা েয দদুর্শায় আিছ ঈ�র তা েদেখেছন এবং সমসয্া সমাধােনর জনয্ পদে�প 
িনেয়েছন। তার সমাধান িছল আমােদর সবার িবক�। ঈ�র যীশ �ীে�র বয্ি�ে� েনেম এেসিছেলন, আমােদর 
জায়গা িনেত, এমন িকছু যা জন �ট, অেনক বইেয়র েলখক, ঈ�েরর "�-�িত�াপন" বেল। ে�িরত িপটার 
এিটেক এভােব বণর্না কেরেছন: 

িতিন িনেজই আমােদর পাপগিলেক গােছ তাঁর েদেহ বহন কেরিছেলন, যােত আমরা পােপর জনয্ মরেত পাির 
এবং ধািমর্কতার জনয্ বাঁচেত পাির; তার �ত �ারা আপিন িনরাময় করা হেয়েছ (1 িপটার 2:24) 

1.ঈ�েরর �-�িত�াপন 

�-�িত�াপন মােন িক? আেনর্� গডর্ ন তার বই, িমরাকল অন দয্ িরভার েকায়াই-এ ি�তীয় িব�যুে�র সময় বামর্া েরলওেয়েত 
কাজ করা যু�ব�ীেদর একদেলর সতয্ গ� বেলেছন। �িতিট িদেনর েশেষ, কােজর প� েথেক সর�ামগিল সং�হ করা হেয়িছল। 
একবার একজন জাপািন �হরী িচৎকার কের বেলিছল েয একিট েবলচা েনই এবং েকান েলাকিট এিট িনেয়েছ তা জানেত 
েচেয়িছল। িতিন গজর্ ন করেত শর কেরন এবং িব�প করেত শর কেরন, িনেজেক একিট িব�াি�কর ে�ােধ পিরণত কেরন 
এবং েয েকউ েদাষী তােক এিগেয় যাওয়ার িনেদর্শ েদন। েকউ নেড়িন। "সব মের! সব মের যায়!" েস িচৎকার কের, 
ব�ীেদর িদেক তার রাইেফল ল�য্ কের। েসই মুহেতর্ একজন েলাক এিগেয় েগল, এবং �হরী তােক তার ব�ুক িদেয় েমের 
েফলল যখন েস মেনােযােগর িদেক চুপচাপ দাঁিড়েয় িছল। যখন তারা কয্াে� িফের আেস, তখন সর�ামগিল আবার গণনা 
করা হয়, এবং েকান েবলচা অনুপি�ত িছল। েসই একজন েলাক অনয্েদর বাঁচােত িবক� িহসােব এিগেয় িগেয়িছল। একইভােব, 
যীশ এিগেয় িগেয়িছেলন এবং আমােদর জায়গায় মৃতুয্ িদেয় নয্ায়িবচারেক স�� কেরিছেলন। 

1. �ুেশর য�ণা 

যীশ আমােদর িবক� িছল. িতিন আমােদর জনয্ �ুশিব� সহয্ কেরেছন। িসেসেরা �ুশিব�করণেক "অতয্াচােরর সবেচেয় িন�ুর এবং 

জঘনয্তম" বেল বণর্না কেরেছন। যীশেক িছনতাই কের েবঁেধ েদওয়া হেয়িছল একিট চাবুেকর সােথ। ধারােলা কাঁটাযু� হাড় এবং সীসা 

িদেয় বুনা চামড়ার চার-পাঁচিট েঠাঙা িদেয় তােক েব�াঘাত করা হেয়িছল। ইউেসিবয়াস, তৃতীয় শতা�ীর িগজর্ ার ইিতহাসিবদ, েরামান 

চাবুক মারার বণর্না িদেয়েছন এই পদগিলেত: "ভু�েভাগীর িশরাগিল খািল করা হেয়িছল, এবং ... িশকােরর েপশী, সাইিনউজ এবং 

অ�গিল �কােশর জনয্ উ�ু� িছল।" তারপর তােক �াইেটািরয়ােম িনেয় যাওয়া হয়, দুেগর্র িভতের েরামান �া�ণ, েযখােন তার মাথায় 

কাটঁার মুকুট েদওয়া হেয়িছল। 600 জেনর একিট বয্াটািলয়ন তােক উপহাস কেরিছল এবং মুখ ও মাথায় আঘাত কেরিছল। তারপের 

তােক তার র��রণ কাঁেধ একিট ভারী �সবার বহন করেত বাধয্ করা হেয়িছল যত�ণ না েস েভেঙ পেড়িছল, এবং সাইিরেনর 

সাইমনেক েজার কের তার জনয্ এিট বহন করার জনয্ তািলকাভু� করা হেয়িছল। 
যখন তারা �ুশিব� হওয়ার �ােন েপৗঁেছিছল, তখন তােক আবার উল� করা হেয়িছল, �ুেশর উপর শইেয় েদওয়া হেয়িছল এবং কি�র 

িঠক উপের তার বাহেত ছয় ইি� েপেরক চািলত হেয়িছল। তার হাঁটু পােশ বাঁকােনা িছল যােত েগাড়ািলগেলা িটিবয়া এবং অয্ািকিলেসর 

েট�েনর মেধয্ েপেরক িদেয় আটকােনা যায়। তােক �ুেশ েতালা হেয়িছল, যা পের মািটেত একিট সেকেট েফেল েদওয়া হেয়িছল। েসখােন 

তােক �চ� তাপ এবং অসহয্ তৃ�ায় ঝুিলেয় রাখা হেয়িছল, িভেড়র উপহােসর মুেখামুিখ হেত হেয়িছল। িতিন েসখােন ছয় ঘ�া ধের 

অক�নীয় য�ণায় ঝুেল িছেলন, যখন তাঁর জীবন ধীের ধীের চেল যায়। সবেচেয় খারাপ অংশ শারীিরক িছল না 
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�মা, এমনিক িবে�র �ারা �তয্াখয্াত হওয়ার এবং তার ব�ুেদর �ারা িনজর্ ন হওয়ার মানিসক য�ণা, িক� আমােদর জনয্ 
িপতার কাছ েথেক িবি�� হওয়ার আধয্ািত্মক য�ণা-েযমন িতিন আমােদর পাপ বহন কেরিছেলন 



�ুেশ যীশর সমা� কােজর কারেণ, আপনার পােপর জনয্ যা �াপয্ িছল তার স�ূণর্ অথর্ �দােন, ঈ�র এখন যারা এিট পােবন 

তােদর িদেত স�ম, একিট স�ূণর্ �মা। �ভু আমােদর েদখান েয িতিন দুঃখক� েথেক দূের নন। �ী� আমােদর অেনেকর েথেক 

সম� িকছু এবং তার েচেয় েবিশ �হণ কেরেছন যা তার িনেজর উপর �াপয্। িতিন আমােদর জনয্ একিট িবক� িহসােব মারা 

যান, আমােদর জনয্ ঈ�েরর ভালবাসা েদখান. 

কারণ ঈ�র জগৎেক এতটাই ভােলাবাসেলন েয িতিন তারঁ একমা� পু�েক িদেয়েছন, েয েকউ তােক িব�াস কের িবন� হেব না 
িক� অন� জীবন পােব (জন 3:16) 

ফলাফল 

�ুেশ যীশ আমােদর জনয্ কী কেরেছন তা বণর্না করার জনয্ শা� আমােদর চারিট িচ� েদয়: 

21িক� এখন িবিধ-বয্ব�া বাদ িদেয় ঈ�েরর কাছ েথেক ধািমর্কতা �কাশ করা হেয়েছ, যার সা�য্ বয্ব�া ও ভাববাদীরা৷ 

22ঈ�েরর কাছ েথেক এই ধািমর্কতা আেস যীশ �ীে� িব�ােসর মাধয্েম যারা িব�াস কের তােদর সকেলর কােছ। েকান পাথর্কয্ 

েনই, 23কারণ সকেলই পাপ কেরেছ এবং ঈ�েরর মিহমা েথেক বি�ত হেয়েছ, 24এবং �ী� যীশর �ারা আসা মুি�র মাধয্েম 
তাঁর অনু�েহ িনি�র্ধায় ধািমর্ক হেয়েছন৷ 25 ঈ�র তাঁর রে� িব�ােসর মাধয্েম তােক �ায়ি�েত্তর বিল িহসােব উপ�াপন 

কেরিছেলন। িতিন তাঁর নয্ায়িবচার �দশর্েনর জনয্ এিট কেরিছেলন, কারণ তাঁর সহনশীলতায় িতিন আেগ েথেক করা 

পাপগিলেক শাি�হীন েরেখিছেলন— 26 িতিন এিট কেরিছেলন বতর্ মান সমেয় তাঁর নয্ায়িবচার �দশর্ন করার জনয্, যােত 
নয্ায়পরায়ণ হেত এবং যারা যীশেত িব�াস কের তােদর নয্ায়িবচার কের ( েরামানস 3:21-26) 

1) �থম িচ�িট মি�েরর: 

ঈ�র তাঁর রে� িব�ােসর মাধয্েম তােক �ায়ি�েত্তর বিল িহেসেব েপশ কেরন” (েরামানস্ 3:25) 

ও� েট�ােমে�, িকভােব পােপর সােথ েমাকািবলা করেত হয় েস স�েকর্  খুব িনিদর্� আইন ি�র করা হেয়িছল। েসখােন 

বিলদােনর একিট স�ূণর্ বয্ব�া িছল, যা পােপর গরতরতা এবং তা েথেক পির�ােরর �েয়াজনীয়তা �দশর্ন কের। একিট 

সাধারণ ে�ে�, পাপী একিট পশ �হণ করেব। �াণীিটেক যতটা স�ব িনখঁুত হেত হেব। পাপী পশর গােয় হাত রাখেব এবং 

তার উপর তার পাপ �ীকার করেব। এইভােব পাপগিল পাপী েথেক পশর কােছ েযেত েদখা েগেছ, যােক তারপর হতয্া 

করা হেব। এই বিলদান মৃতুয্ আমােদর সকেলর কােছ একিট িচ� িছল েয পাপ মােন মৃতুয্, এবং একমা� উপায় িছল একিট 

িবক� মৃতুয্। এই িচ�িট �� হেয়িছল যখন বয্াি�� জন, যখন িতিন যীশেক আসেত েদেখ িচৎকার কেরিছেলন, "েদখুন, 

ঈ�েরর েমষশাবক, যা িবে�র পাপ দূর কের" (জন 1:29) 
 

2. ি�তীয় িচ�িট মােকর্ টে�স েথেক 
…এবং �ী� যীশর �ারা আসা মুি�র মাধয্েম তাঁর অনু�েহ িনি�র্ধায় নয্ায়স�ত হেয়েছন (েরামানস 3:24) 

ঋণ বতর্ মান সমেয় সীমাব� একিট সমসয্া নয়; এিট �াচীন িবে�ও একিট সমসয্া িছল। কােরা যিদ গরতর ঋণ থােক, তেব তােদর একমা� উপায় 

িছল িনেজেক িবি� করা অথবা তারা েয ঋণ�� িছল তােদরেক তােদর ঋণ পিরেশােধর জনয্ িবি� করেত বাধয্ করা। ধরন একজন ব�ুর মেধয্ 

ঘেটেছ 
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বাজােরর েযভােব তােক িবি� করা হে� এবং দাম িজ�াসা করা হে�। ধরন েসই ব�ু তখন তার ঋণ পিরেশাধ কের তােক মু� করেত েদয়, েস 

তােক উ�ার করেব। একইভােব, যীশ শয়তােনর পােপর দাস বাজার েথেক আমােদর েকনার জনয্ "মুি� িফ" �দান কেরিছেলন। 



3. তৃতীয় িচ�িট আইন আদালেতর 
 
আমরা, "তাঁর অনু�েহ িনি�র্ধায় নয্ায়পরায়ণ" (েরামানস 3:24) 
 

েপৗল “অবােধ নয্ায়স�ত” শ�গেলা বয্বহার কেরন। নয্াযয্তা একিট আইিন শ�। আপিন যিদ আদালেত যান এবং খালাস পান তেব 

আপিন নয্ায়স�ত িছেলন। দু'জন একসােথ �ুল-ইউিনভািসর্িট পার হেয়িছল এবং ঘিন� ব�ু� গেড় তুেলিছল। জীবন চলল, এবং তারা 

উভয়ই তােদর িভ� পেথ চেল েগল এবং েযাগােযাগ হািরেয় েফলল। একজন িবচারক হেয়িছেলন, অনয্জন একজন অপরাধী হেয়িছেলন। 

একিদন অপরাধী িবচারেকর সামেন হািজর। িতিন একিট অপরাধ কেরিছেলন যার জনয্ িতিন েদাষ �ীকার কেরিছেলন। িবচারক তার 

পুরােনা ব�ুেক িচনেত েপের একিট ি�ধা�ে�র স�ুখীন হন। িতিন একজন িবচারক িছেলন, তাই তােক নয্ায়পরায়ণ হেত হেব; েস 

েলাকিটেক ছাড়েত পােরিন। অনয্িদেক, েস েলাকিটেক শাি� িদেত চায়িন, কারণ েস তােক ভালবাসত। তাই েস তার ব�ুেক বেলিছল েয েস 

তােক অপরােধর সিঠক শাি� েদেব। এটাই নয্ায়িবচার। এরপর িতিন িবচারেকর পদ েথেক েনেম জিরমানার টাকার েচক িলেখ েদন। েস 

তার ব�ুেক িদেয়িছল, বেলিছল তার জিরমানা েস েদেব। এটাই ভালবাসা. 

 

এই ধরেনর ে�ম ঈ�র আমােদর জনয্ িক কেরেছন তার একিট দৃ�া�। তাঁর নয্ায়িবচাের, িতিন আমােদর িবচার কেরন কারণ আমরা 

েদাষী, িক� তারপর, তাঁর ে�েম, িতিন তাঁর পু�, �ভু যীশর বয্ি�ে� েনেম এেস আমােদর জনয্ শাি� �দান কেরিছেলন। এইভােব, িতিন 

উভয়ই 'নয্ায়' (যােত িতিন েদাষীেক দ�মু� হেত েদন না) এবং িযিন নয্াযয্তা েদন—েরামানস 3:26 (এেত িতিন িনেজই শাি� �হণ কের, 

তাঁর পুে�র বয্ি�র মেধয্, িতিন আমােদর িবনামূেলয্ েযেত স�ম কের) 
 

বয্বহৃত িচ�িট িতনিট কারেণ সিঠক নয়। �থমত, আমােদর অব�া আরও খারাপ। আমরা েয শাি�র স�ুখীন হি� তা শধু জিরমানা নয়, 

মৃতুয্, শধুমা� শারীিরক মৃতুয্ নয় বরং জীবেনর েলখক েথেক িবি��তা-আধয্ািত্মক মৃতুয্-ঈ�র েথেক আলাদা একিট অন�কাল। ি�তীয়ত, 

স�কর্  ঘিন�। শধু দুই ব�ু নয়: আমােদর �েগর্র িপতা িযিন আমােদরেক েয েকােনা পািথর্ব িপতামাতা তার স�ানেক যতটা ভােলাবােসন 

তার েচেয় েবিশ ভােলাবােসন। তৃতীয়ত, খরচিট আরও তাৎপযর্পূণর্ িছল: এর জনয্ ঈ�েরর অথর্ নয়, িক� তাঁর একমা� পু�-িযিন পােপর 

শাি� িদেয়েছন৷ এিট একিট িনেদর্ াষ তৃতীয় প� নয় িক� ঈ�র িনেজ িযিন আমােদর র�া কেরন৷ 
 
4. চতুথর্ িচ�িট েহাম েথেক েনওয়া হেয়েছ 
 

… েয ঈ�র �ীে�র মেধয্ িনেজর সােথ জগতেক পুনিমর্লন করিছেলন, তােদর িবরে� মানুেষর পাপ গণনা কেরনিন (2 কিরি�য়ানস 5:19)। 

অপবয্য়ী পুে�র সােথ যা ঘেটেছ তা আমােদর �েতয্েকর সােথ ঘটেত পাের। ঈ�র আমােদরেক িনেজর সােথ পুনিমর্লন কেরেছন এবং আমােদর 

পাপগিলেক আমােদর েথেক দূের সিরেয় িদেয়েছন যিদ আমরা তাঁর ভালবাসা এবং অনু�েহর উপহার পাই। িতিন আপনার �ান �হণ কেরেছন 

যােত িতিন আপনােক িনি�র্ধায় �মা করেত পােরন। আপিন িক তাঁর িবনামূেলয্ �মা �হণ করেবন ? 

1829 সােল, জজর্  উইলসন নােম একজন িফলােডলিফয়ার বয্ি� মািকর্ ন েমইল সািভর্ স িছনতাই কেরিছল, �ি�য়ায় কাউেক হতয্া কেরিছল। 

উইলসনেক ে�ফতার করা হয়, িবচাের আনা হয়, েদাষী সাবয্� করা হয় এবং তােক ফাঁিসেত ঝুলােনা হয়। িকছু ব�ু তার পে� হ�ে�প কেরিছল 

এবং অবেশেষ রা�পিত অয্া�ু জয্াকসেনর কাছ েথেক তার জনয্ �মা েপেত স�ম হেয়িছল। িক�, যখন িতিন িছেলন 

 

 

                   8. 

এ কথা জািনেয় জজর্  উইলসন �মা �হেণ অ�ীকৃিত জানান! েশিরফ সাজা কাযর্কর করেত ই�কু িছেলন না-
িকভােব িতিন একজন �মা�া� বয্ি�েক ফাঁিসেত ঝুিলেয় িদেত পােরন? রা�পিত জয্াকসেনর কােছ একিট 
আেবদন পাঠােনা হেয়িছল। িব�া� রা�পিত মামলার িস�া� িনেত মািকর্ ন যু�রাে�র সুি�ম েকােটর্  যান। �ধান 



িবচারপিত মাশর্াল রায় িদেয়েছন েয �মা একিট কাগেজর টুকেরা, যার মূলয্ জিড়ত বয্ি�র �ারা এিটর �হেণর 
উপর িনভর্ র কের। এটা অনুমান করা কিঠন েয মৃতুয্দে�র অধীন একজন বয্ি� �মা �হণ করেত অ�ীকার 
করেবন, িক� যিদ তা �তয্াখয্ান করা হয়, তেব এিট �মা নয়। জজর্ উইলসনেক ফাঁিস িদেত হেব। সুতরাং, 
জজর্ উইলসনেক মৃতুয্দ� েদওয়া হেয়িছল, যিদও তার �মা েশিরেফর েডে� রাখা হেয়িছল। �ধান িবচারপিত - 
মহািবে�র ঈ�েরর �ারা আপনােক েদওয়া স�ূণর্ �মা িনেয় আপিন কী করেবন? 

আপনার স�েকর্ িক, ি�য় পাঠক, আপনার িক েসই ঈ�েরর কােছ �াথর্না করার সময় হয়িন িযিন আপনােক 
ভালবােসন এবং আপনার পােপর �মা পাওয়ার পথ ৈতির কেরেছন৷ হয়েতা আপিন আ�িরকভােব এই �াথর্না 
করেত চান: 

�াথর্না: �গ�য় িপতা, আিম আমার জীবেন েয ভুল কেরিছ তার জনয্ আিম দুঃিখত। (আপনার িবেবেকর উপর 
িবেশষ িকছুর জনয্ তাঁর �মা চাইেত িকছু মুহূতর্ িনন।) দয়া কের আমােক �মা করন। আিম এখন ভুল 
জািন সব েথেক ঘুের িফের. আপনােক ধনয্বাদ েয আপিন আপনার পু�, যীশেক আমার জনয্ �ুেশ মরেত 
পািঠেয়েছন যােত আিম �মা করেত পাির এবং মু� হেত পাির। এখন েথেক আিম তােক আমার �ভু িহসােব 
অনুসরণ করব এবং আনুগতয্ করব। আপনােক ধনয্বাদ েয আপিন এখন আমােক �মার এই উপহার এবং 
আপনার আত্মার উপহারিট অফার করেছন। আিম এখন েসই উপহারিট েপেয়িছ। ি�জ আমার জীবেন এেসা; 
আিম িচরকাল েতামার সােথ থাকেত চাই. আিম আমােদর �ভু যীশ �ীে�র নােম এবং কতৃর্ ে� এই িজিনসগিল 
িজ�াসা কির৷ আমীন। 

 

এই গেবষণার অেনক িচ�া িনিক গাে�েলর আলফা েকাসর্ েথেক এেসেছ। আিম িকংসওেয় পাবিলশাসর্ �ারা মুি�ত 
তার বই, জীবেনর ��গিল সুপািরশ করব। 

 

িকথ টমাস �ারা অিভেযািজত 

ইেমইল: keiththomas@groupbiblestudy.com 

ওেয়বসাইট: www.groupbiblestudy.com 

 

 

 

 

 

 


