
1.   যীশ �ী� েক ?        1. 
 আিম এেত নতুন 

ি��ধেমর্র সােথ স�িকর্ ত িকছু স�েকর্  আমার �থম �ৃিত দশ বছর বয়েস ঘেটিছল; আিম একিট সয্ালেভশন আিমর্ িগজর্ ার 
পােশ একিট বয্ানার পেড়িছ; তােত েলখা িছল: "আপিন িক সিতয্ই েবঁেচ আেছন?" আিম েভেবিছলাম এিট িছল সবেচেয় হাসয্কর 
িববৃিত! অবশয্ আমােক েবেচ থাকেত হত েবাকািম পড়েত! এিটর েকান বয্াখয্া িছল না এবং আমার কােছ মেন হেয়িছল েয 

ি��ানরা আেশপােশ সবেচেয় অেযৗি�ক মানুষ হেত পাের। অবশয্ই, যখন আিম অবেশেষ িনেজই একজন ি��ান হেয়িছলাম, 

তখন আিম বুঝেত েপেরিছলাম েয একজন িভ� ধরেনর জীবেন �েবশ কের, ি�ে�র মেধয্ একিট নতুন জীবন। আিম তখন 

বুঝেত েপেরিছলাম েয েপা�ারিট কী েযাগােযাগ করার েচ�া করেছ; "সিতয্ই জীিবত" হওয়া মােন �ীে� অন� জীবেনর উপহার 

পাওয়া। 

ি��ধেমর্র সােথ স�িকর্ ত িকছু স�েকর্  আমার �থম �ৃিত দশ বছর বয়েস ঘেটিছল; আিম একিট সয্ালেভশন আিমর্ িগজর্ ার 
পােশ একিট বয্ানার পেড়িছ; তােত েলখা িছল: "আপিন িক সিতয্ই েবঁেচ আেছন?" আিম েভেবিছলাম এিট িছল সবেচেয় হাসয্কর 
িববৃিত! অবশয্ আমােক েবেচ থাকেত হত েবাকািম পড়েত! এিটর েকান বয্াখয্া িছল না এবং আমার কােছ মেন হেয়িছল েয 

ি��ানরা আেশপােশ সবেচেয় অেযৗি�ক মানুষ হেত পাের। অবশয্ই, যখন আিম অবেশেষ িনেজই একজন ি��ান হেয়িছলাম, 

তখন আিম বুঝেত েপেরিছলাম েয একজন িভ� ধরেনর জীবেন �েবশ কের, ি�ে�র মেধয্ একিট নতুন জীবন। আিম তখন 

বুঝেত েপেরিছলাম েয েপা�ারিট কী েযাগােযাগ করার েচ�া করেছ; "সিতয্ই জীিবত" হওয়া মােন �ীে� অন� জীবেনর উপহার 

পাওয়া। 

আিম অতয্� আ�িরকতার সােথ আমার জীবেনর অথর্ অনুস�ান শর কেরিছ। আিম িব�াস কির না েয আপিন গািণিতক বা 

ৈব�ািনক যুি� িদেয় ি��ধমর্ �মাণ করেত পারেবন। তারপরও, �চুর পিরমােণ �মাণ রেয়েছ, যা আদালেত উপ�াপন করা 

হেল েয েকানও যুি�বাদী িচ�াশীল বয্ি� �মাণগিল ওজন করেত এবং এিট সতয্ হেত পাের িকনা তা ভাবেত চাইেব। বাইেবল 

আ�যর্জনক সতয্ েদয় যা এখন আপনার জীবনেক �ভািবত করেব এবং আপনার িচর�ন ভাগয্ পিরবতর্ ন করার দািব কের। 
তাই এিট একিট তাজা েচহারা মূলয্ নয়, এমনিক যিদ আপিন আেগ এিট বরখা� কেরেছন? এই অধয্য়েন, আিম �ীে�র বয্ি�র 

জনয্ িকছু ঐিতহািসক �মাণ পরী�া করেত চাই, িতিন েক িছেলন এবং িতিন েক। সুতরাং, আপিন যিদ িনেজেক উ�ু� মেন 

কেরন তেব আিম আপনােক িন�িলিখতগিল িবেবচনা করেত বলব: 

�থমত, আমরা কীভােব জানব েয িতিন এমনিক অি�ে� আেছন ? 

একিট কিমউিন� রািশয়ান অিভধােন, যীশেক "একজন েপৗরািণক বয্ি�� যার অি�� িছল না" িহসােব বণর্না করা হেয়েছ। 

�কৃতপে�, অেনক েলাক আজেক যীশেক একিট কা�িনক গে�র চির� িহসােব মেন কের। েকােনা গরতর ইিতহাসিবদ আজ 

েসই অব�ান ধের রাখেত পােরনিন। একািধক সূ� েথেক যীশর অি�ে�র জনয্ �চুর �মাণ রেয়েছ। এই �মাণ শধুমা� িনউ 

েট�ােম� ধমর্�� েথেক িক� অ-ি��ান েলখা েথেক আেস; উদাহরণ�রপ, েরামান ঐিতহািসক টয্ািসটাস (�তয্�ভােব) এবং 

সুেয়েটািনয়াস (পেরা�ভােব) তাঁর স�েকর্  িলেখেছন। তারপের 37 ি��াে� জ��হণকারী ইহিদ ঐিতহািসক �য্ািভয়াস 

েজােসফাস আেছন, িযিন যীশ এবং তাঁর অনুসারীেদর বণর্না কেরেছন এভােব: 

এখন এই সমেয়, যীশ, একজন �ানী বয্ি� িছেলন, যিদ তােক একজন মানুষ বলা ৈবধ হয়, কারণ িতিন িছেলন িব�য়কর 

কােজর কতর্ া, এমন েলাকেদর একজন িশ�ক যারা আনে�র সােথ সতয্ �হণ কের। িতিন অেনক ইহদী এবং অেনক অইহদী 

উভয়েকই তাঁর িদেক েটেন আনেলন। িতিন িছেলন ি��; এবং যখন পীলাত, আমােদর মেধয্ �ধান বয্ি�েদর পরামেশর্, তােক 

�ুেশর জনয্ েদাষী সাবয্� কেরিছেলন, তখন যারা �থেম তােক ভালবাসত তারা তােক তয্াগ কেরিন, কারণ িতিন 
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তৃতীয় িদেন তােদর কােছ আবার জীিবত েদখা িদেয়িছল, েযমন ঐ�িরক ভাববাদীরা তাঁর স�েকর্  এই এবং আরও দশ হাজার 

িব�য়কর িবষেয়র ভিবষয্�াণী কেরিছেলন; এবং তার নােম নামকরণ করা ি��ানেদর উপজািত আজও িবলু� হয়িন। 

আমরা িকভােব জািন েয িনউ েট�ােমে�র নিথগিল িনভর্ রেযাগয্ ? 

হয়েতা েকউ েকউ বলেবন েয িনউ েট�ােম� সিঠক হওয়ার জনয্ অেনক আেগ েলখা হেয়িছল। আমরা কীভােব জািন েয তারা 

যা িলেখেছ তা বছেরর পর বছর ধের অেচনা হওয়ার মেতা পিরবিতর্ ত হয়িন? উত্তরিট পাঠয্ সমােলাচনার িব�ােন রেয়েছ। এর 

মােন হল েয আমােদর কােছ যত েবিশ পাঠয্ বা পা�ুিলিপ আেছ এবং েলখার সমেয়র কাছাকািছ, মূল স�েকর্  কম সে�হ 

থাকেব। 

আসুন আমরা আমােদর কােছ হ�া�িরত অনয্ানয্ �াচীন েলখাগিলর সােথ িনউ েট�ােমে�র তুলনা কির। �য়াত অধয্াপক এফ.এফ. 

�স (িযিন ইংলয্াে�র ময্ানেচ�ার ইউিনভািসর্িটেত বাইেবেলর বয্াখয্ার রাইলয্াে�র অধয্াপক িছেলন) উে�খ কেরেছন েয আমােদর 
কােছ িসজােরর গয্ািলক যুে�র নয় বা দশিট কিপ রেয়েছ এবং সবেচেয় �াচীনিট িসজােরর িদেনর েচেয় �ায় নয়শ বছর পের েলখা 
হেয়িছল। িলিভর েরামান ইিতহােসর জনয্, আমােদর কােছ িবশিট কিপ রেয়েছ, যার মেধয্ �থমিট 900 ি��াে�র কাছাকািছ েথেক 

আেস। যখন এিট িনউ েট�ােমে�র কথা আেস, তখন আমােদর কােছ �চুর পিরমােণ উপাদান রেয়েছ। িনউ েট�ােম�িট 40 এবং 

100 ি��াে�র মেধয্ েলখা হেয়িছল৷ আমােদর কােছ 350 ি��াে�র �থম িদেকর পুেরা নতুন িনয়েমর চমৎকার পূণর্ পা�ুিলিপ 

রেয়েছ (মা� িতনশ বছেরর সময়কাল)। আমােদর কােছ তৃতীয় শতা�ীর িনউ েট�ােমে�র েবিশরভাগ েলখা রেয়েছ এবং এমনিক 

130 ি��াে�র জেনর গসেপেলর একিট খ�ও রেয়েছ েযখােন পাঁচ হাজােররও েবিশ �ীক পা�ুিলিপ, দশ হাজােররও েবিশ লয্ািটন 

পা�ুিলিপ এবং 9300িট অনয্ানয্ পা�ুিলিপ রেয়েছ। �াথিমক িগজর্ ার ফাদারেদর েলখায় ছি�শ হাজার উ�ৃিত রেয়েছ। 

এফ.এফ. �স এই এলাকার একজন েনতৃ�ানীয় পি�ত সয্ার ে�েডিরক েকিনয়েনর উ�ৃিত িদেয় �মােণর 

সারসংে�প কেরেছন: 

তারপের মূল রচনার তািরখ এবং �াচীনতম িবদয্মান �মাণগিলর মেধয্ বয্বধান এতই েছাট হেয় যায় েয নগণয্ হেত পাের, 
এবং েয েকানও সে�েহর েশষ িভিত্ত েয শা�গিল আমােদর কােছ যেথ� পিরমােণ েনেম এেসেছ েযমন েসগিল েলখা হেয়িছল তা 

এখন মুেছ েফলা হেয়েছ। িনউ েট�ােমে�র বইগিলর সতয্তা এবং সাধারণ অখ�তা উভয়ই েশষ পযর্� �িতি�ত িহসােব 

িবেবিচত হেত পাের। 

তাই আমরা �াচীনতম পা�ুিলিপ েথেক জািন েয িতিন িছেলন, িক� িতিন েক ? 

মািটর্ ন ে�ারেসস, চলি�� �েযাজক, একবার দয্ লা� েট�েটশন অফ �াই� নােম একিট িন�ামূলক চলি�� ৈতির 

কেরিছেলন। ছিবিট েকন ৈতির করেলন জানেত চাইেল িতিন বেলিছেলন েয িতিন েদখােত েচেয়িছেলন েয িযশ একজন 

সিতয্কােরর মানুষ। তবুও, এিট েবিশরভাগ মানুেষর মেনর সমসয্া নয়। আজেক খুব কম েলাকই সে�হ করেব েয যীশ স�ূণর্ 

মানুষ িছেলন। তার িছল মানবেদহ; িতিন কখনও কখনও �া� এবং �ুধাতর্  এবং মানিবক আেবগ িছল; িতিন রাগাি�ত, 

ভালবাসেতন এবং দুঃিখত িছেলন। তার মানিবক অিভ�তা িছল; িতিন �লু� হেয়িছেলন, িশেখিছেলন, কাজ কেরিছেলন এবং 

তাঁর িপতামাতার বাধয্ িছেলন। 

আজেক অিধকাংশ েলাক বেল েয যীশ একজন মানুষ িছেলন-যিদও একজন মহান ধম�য় িশ�ক িছেলন। িবিল কেনািল, েকৗতুক 

অিভেনতা, সবেচেয় েবিশ কথা বেলিছেলন যখন িতিন বেলিছেলন, "আিম ি��ধেমর্ িব�াস করেত পাির না, িক� আিম মেন 

কির েয যীশ একজন চমৎকার মানুষ িছেলন।" 
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যীশ েয শধু একজন িব�য়কর মানুষ বা একজন মহান ধম�য় িশ�ক িছেলন তার েচেয়ও েবিশ িকছু বলার জনয্ েকান �মাণ 
আেছ? উত্তর হল এই ধারণােক সমথর্ন করার জনয্ �চুর �মাণ রেয়েছ েয িতিন িছেলন এবং ঈ�েরর অননয্ পু�, ি�িনিটর 

ি�তীয় বয্ি�। 

যীশ িনেজর স�েকর্  িক বেলেছন ? 

িকছু েলাক বেল, "যীশ কখনও ঈ�র বেল দািব কেরনিন।" �কৃতপে�, এটা সতয্ েয যীশ "আিমই ঈ�র।" তবুও যখন েকউ 

তাঁর েশখােনা সম� িকছু এবং তাঁর করা দািবগিলর িদেক তাকান, তখন সে�হ েনই েয িতিন একজন মানুষ িহসােব সেচতন 

িছেলন যার পিরচয় িছল ঈ�র। আসুন আরও েদিখ িতিন িনেজর স�েকর্  িক বেলেছন: 

1) যীশর িশ�া িনেজেক েক� কের 

যীশ স�ে� একিট আকষর্ণীয় িবষয় হল েয তাঁর অেনক িশ�া তাঁর িনেজর উপর েক�ীভূত িছল৷ িতিন েলােকেদর বেলিছেলন, 

বা�েব, "আপিন যিদ ঈ�েরর সােথ স�কর্  রাখেত চান তেব আপনােক আমার কােছ আসেত হেব" (জন 14:6)। এটা তাঁর সােথ 

একিট স�েকর্ র মাধয্েম েয আমরা ঈ�েরর মুেখামুিখ হই। আমার েছাট বছর, আিম আমার জীবেনর একিট অনুপি�ত টুকরা 

সেচতন িছল; একিট অভয্�রীণ শূনয্তা যা পূরণ করেত আকুল িছল। স�বত আপিন একিট অভয্�রীণ অসে�াষ স�েকর্ ও 

সেচতন যা আপিন িজিনস িদেয় পূরণ করার েচ�া কেরন। এই অভয্�রীণ শূনয্তা িবংশ শতা�ীর িকছু েনতৃ�ানীয় মেনািব�ানী 

�ারা �ীকৃত িকছু। তারা সকেলই �ীকার কেরেছ েয আমােদর �েতয্েকর হৃদেয় রেয়েছ একিট গভীর শূনয্তা, একিট অনুপি�ত 

টুকেরা, একিট গভীর �ুধা। 

�েয়ড বেলিছেলন, "মানুষ ভােলাবাসার জনয্ �ুধাতর্ ।" 

জং বেলেছন, "মানুষ িনরাপত্তার জনয্ �ুধাতর্ ।" 

অয্াডলার বেলিছেলন, "মানুষ তাত্পেযর্র জনয্ �ুধাতর্ ।" 

যীশ বেলিছেলন, "আিমই জীবেনর রিট।" তুিম যিদ েতামার �ুধা েমটােত চাও, আমার কােছ এেসা। আপিন যিদ অ�কাের 

হাঁটেছন, িতিন বেলেছন, "আিম জগেতর আেলা।" 

আিম িকেশার বয়েস মৃতুয্েক ভয় েপেয়িছলাম, আংিশকভােব আমার কােজর লাইেন জিড়ত িবপেদর কারেণ। আিম ইংলয্াে�র 

পূবর্ উপকূেল একজন বািণিজয্ক েজেল িছলাম। েসই কাজিট করার সময় আমার অেনক উেত্তজনাপূণর্ িক� ভীিতকর অিভ�তা 

হেয়িছল, যা আমােক অন�কাল িবেবচনা কেরিছল। উদাহরণ�রপ, আিম আমােদর জােল অিবে�ািরত মাইনগিল ধেরিছলাম 

এবং যখন তারা েডেকর চারপােশ েঘারােফরা করিছল তখন তােদর সােথ েমাকািবলা কেরিছ। আমার কােছ সবসময়ই একটা 

�� আসত—আিম মরেল েকাথায় যাব? সবার িক এমন একটা িচ�া িছল না েকান এক সময়? আপিন যিদ মৃতুয্েক ভয় পান, যীশ 

বেলেছন, “আিমই পুনরত্থান এবং জীবন। েয আমােক িব�াস কের েস মের েগেলও েবঁেচ থাকেব; এবং েয আমার মেধয্ বাস 

কের েস কখনও মরেব না" (জন 11:25-26)। এই ধরেনর িববৃিত বলেত আিম যীশর িশ�ােক িনেজর উপর েক�ীভূত কের 

বলেত চাই। িতিন জীবেনর অনুপি�ত টুকরা উত্তর িহসােব িনেজেক িনেদর্শ. িতিন শধু িকছু িনয়ম বা দশর্ন েদনিন যার �ারা 

বাঁচেত হেব। িতিন েলাকেদর বলেলন, "আমার কােছ এেসা!" 

 

 



                 4. 

েকউ েকউ িবিভ� িজিনস, মাদক, খাবার, েকনাকাটা, অয্ালেকাহল, েযৗনতায় আস� এবং তািলকািট চলেত থােক। যীশ বেলিছেলন, "যিদ পু� 

েতামােক মু� কের, তেব তুিম �কৃতপে� �াধীন হেব" (জন 8:36)। অেনেকই উে�গ, উে�গ, ভয় এবং অপরাধেবােধ ভারা�া�। যীশ বেলিছেলন, 

"েতামরা যারা �া� ও ভার��, আমার কােছ এস, এবং আিম েতামােদর িব�াম েদব" (ময্াথু 11:28)। িতিন বলেলন, আিমই পথ, সতয্ ও জীবন। 

িতিন বেলিছেলন েয তাঁেক �হণ করা হল ঈ�রেক �হণ করা (ময্াথু 10:40), তাঁেক �াগত জানােনা হল ঈ�রেক �াগত জানােনা (মাকর্  
9:37), এবং তাঁেক েদখা হল ঈ�রেক েদখা (জন 14:9)৷ 

 

2) পেরা� দািব। 
যিদও সরাসির ঈ�র বেল দািব কেরনিন, যীশ েবশ িকছু কথা বেলিছেলন, যা েদখায় েয িতিন িনেজেক ঈ�েরর মেতা একই অব�ােন 

রেয়েছন বেল মেন কেরন। পাপ �মা করার �মতা পাওয়ার জনয্ তাঁর দািবর িদেক তািকেয় আসুন শধুমা� একিট উদাহরণ েদিখ: 

 
3 িকছু েলাক এেস একজন প�াঘাত�� েলাকেক তাঁর কােছ িনেয় এল, যােক তােদর চারজন বহন কের৷ 4ভীেড়র কারেণ তারা যীশর 
কােছ েযেত না পারায় যীশর ওপেরর ছােদ খঁুিড়েয় খঁুিড়েয় খঁুিড়েয় খঁুিড়েয় েসই মাদুরটা নািমেয় িদল যার ওপর েলাকিট শেয় িছল৷ 5যীশ 

তােদর িব�াস েদেখ প�াঘাত�� েলাকিটেক বলেলন, “বাছা, েতামার পাপ �মা করা হল।” 6তখন েসখােন কেয়কজন িবিধ-বয্ব�ার 

িশ�ক বেস মেন মেন ভাবিছেলন, 7“এই েলাকিট এমন কথা বলেছ েকন? েস িন�া করেছ! একমা� ঈ�র ছাড়া েক পাপ �মা করেত 
পাের? 8 যীশ তখনই তাঁর আত্মায় বুঝেত পারেলন েয, তারা তােদর অ�ের এই কথাই ভাবেছ এবং িতিন তােদর বলেলন, “েতামরা েকন 
এসব ভাবছ? 9েকানটা সহজ: এই প�াঘাত�� েলাকিটেক বলা, ‘েতামার পাপ �মা করা হেয়েছ,’ নািক বলা, ‘ওেঠা, েতামার মাদরু িনেয় 

েহঁেট যাও’? 10িক� আিম চাই েতামরা জান েয মানবপুে�র পাপ �মা করার �মতা পৃিথবীেত আেছ।” তাই িতিন েলাকিটেক বলেলন, 

11“আিম েতামােক বলিছ, উঠ, েতামার মাদুর িনেয় বািড় যাও। 12িতিন উঠেলন, মাদুরটা িনেলন এবং সবাইেক েদেখ েবিরেয় েগেলন। 

এেত সবাই অবাক হেয় েগল এবং তারা ঈ�েরর �শংসা কের বলল, “আমরা এমন িকছু েদিখিন!” (মাকর্  2:3-12)। 

 

পাপ �মা করেত স�ম হওয়ার এই দািবিট সিতয্ই একিট আ�যর্জনক দািব। িস.এস. লুইস, তার বই েমের ি��ান-এ, 

যখন িতিন েলেখন, তখন এিট ভালভােব তুেল ধেরন, 
 
দািবর একিট অংশ আমােদর অলে�য্ চেল যায় কারণ আমরা এিট এত ঘন ঘন শেনিছ েয আমরা আর েদখেত পাই না 

এর পিরমাণ কী। আিম পাপ �মা করার দািব বলেত চাি�: েযেকােনা পাপ। এখন ি�কার ঈ�র না হেল, এিট সিতয্ই 

কিমক হওয়ার মেতা অেযৗি�ক। আমরা সবাই বুঝেত পাির িকভােব একজন মানুষ িনেজর িবরে� অপরাধ �মা কের। 
আপিন আমার পােয়র আ�েুলর উপর পদদিলত, এবং আিম আপনােক �মা, আপিন আমার টাকা চুির, এবং আিম 
আপনােক �মা. িক� একজন েলাকেক িনেয় আমােদর কী করা উিচত, িযিন িনেজেক েপাশাকহীন এবং অনাবৃত, িযিন 
েঘাষণা কেরেছন েয িতিন অনয্ পুরষেদর পােয়র আ�লু মাড়ােনার জনয্ এবং অনয্ পুরষেদর অথর্ চুির করার জনয্ 

আপনােক �মা কেরেছন? অসীনাইন ফাটুইিট হল সদয় বণর্না আমােদর উিচত তার আচরণ েদওয়া। তবুও, িযশ এই 

কাজিট কেরিছেলন। িতিন েলােকেদর বেলিছেলন েয তােদর পাপ �মা করা হেয়েছ, এবং অনয্ সম� েলাকেদর সােথ 

পরামশর্ করার জনয্ অেপ�া কেরনিন যােদর তােদর পাপ িনঃসে�েহ আহত কেরেছ। িতিন ি�ধাহীনভােব এমন আচরণ 

কেরিছেলন েযন িতিন সম� অপরােধ �ধানত িব�ু� বয্ি�। এিট েকবল তখনই েবাঝা যায় যখন িতিন সিতয্ই েসই 

ঈ�র িছেলন যার আইন ভ� করা হেয়িছল এবং যার ভালবাসা �িতিট পােপ আহত হয়৷ ঈ�র নন এমন েযেকান ব�ার 
মুেখ এই শ�গিল েবাঝােব যা আিম েকবলমা� ইিতহােসর অনয্ েকানও চিরে�র সােথ অতুলনীয় একিট মূখর্তা এবং 

অহংকার িহসােব িবেবচনা করেত পাির। 

 



িতিন িনেজেক িবে�র িবচারক বেল দািব কেরেছন।        5. 

আেরকিট অসাধারণ পেরা� দািব হল েয িতিন একিদন িবে�র িবচার করেবন (ময্াথু 25:31-32), এবং 

"�গ�য় মিহমায় তাঁর িসংহাসেন বসেবন" (v. 31), এবং সম� জািত তারঁ সামেন একি�ত হেব। তােদর উপর 

রায় পাস, এবং েকউ একিট উত্তরািধকার পােবন এবং 
পৃিথবী সৃি�র পর েথেকই তােদর জনয্ অন� জীবন ��ত করা হেয়িছল, িক� অনয্রা িচরকােলর জনয্ তাঁর েথেক 

িবি�� হওয়ার শাি� েভাগ করেব। 

3)সরাসির দািব 

আসুন এখন যীশর মশীহ বা �ী� হওয়ার সরাসির দািবর িদেক তাকাই (জন 20:26-29)। 

26এক স�াহ পের তাঁর িশষয্রা আবার বািড়েত িছেলন এবং থমাস তােদর সে� িছেলন৷ যিদও দরজা ব� িছল, যীশ এেস 
তােদর মেধয্ দাঁড়ােলন এবং বলেলন, “েতামােদর শাি� েহাক!” 27 তারপর িতিন থমাসেক বলেলন, “এখােন েতামার আঙুল 
দাও; আমার হাত েদখুন েতামার হাত বািড়েয় আমার পােশ রােখা। সে�হ করা ব� করন এবং িব�াস করন।" 28 
থমাস তাঁেক বলেলন, “আমার �ভু ও আমার ঈ�র!” 29তখন যীশ তােক বলেলন, “তুিম আমােক েদেখছ বেল িব�াস 
কেরছ; ধনয্ তারা যারা েদেখিন এবং এখনও িব�াস কেরেছ" (জন 20:26-29)। 

যীশ বেলনিন, "আের, এক েসেকে�র জনয্ অেপ�া করন; আপিন েসখােন একটু েবিশ দূের চেল েগেছন। 
িতিন মূলত বেলিছেলন েয তারা পেয়� েপেত একটু ধীর িছল; "সে�হ করা ব� করন এবং িব�াস 
করন!" (v. 27)। 

তারপর ঈ�র পু� হেত তার সরাসির দািব আেছ. 

61 মহাযাজক আবার তাঁেক িজ�াসা করেলন, “তুিম িক েসই মশীহ, ধেনয্র পু�?” 62 যীশ বলেলন, “আিমই আিছ৷ 
"এবং আপিন মনুষয্পু�েক পরা�মশালীর ডানিদেক বেস �েগর্র েমেঘর উপর আসেত েদখেবন।" 63 মহাযাজক তার কাপড় 
িছঁেড় েফলেলন। "েকন আমােদর আর েকােনা সা�ী দরকার?" িতিন িজ�াসা. 64“েতামরা িন�ার কথা শেনছ। আপিন িক 
মেন কেরন?" তারা সবাই তােক মৃতুয্র েযাগয্ বেল িন�া কেরিছল (মাকর্ 14:61-64) 

যিদ আপনার কােছ শধুমা� একিট সুেযাগ থােক যােত েলােকেদরেক ধমর্�ে�র একিট অনুে�েদ িনেয় যাওয়ার 
জনয্ তােদর ঈ�র হওয়ার জনয্ যীশর সরাসির দািব েদখােনা হয়, তাহেল তা হেব জন 10:30-33: 

30আিম এবং িপতা এক।” 31ইহদীরা আবার তােক পাথর মারেত পাথর তুেল িনল, 32িক� যীশ তােদর বলেলন, “আিম 
েতামােদর িপতার কাছ েথেক অেনক বড় অেলৗিকক কাজ েদিখেয়িছ। এগেলার মেধয্ কার জনয্ তুিম আমােক পাথর 
মারছ?” 33 “আমরা এর েকােনািটর জনয্ েতামােক পাথর মারিছ না,” ইহিদরা উত্তর িদেয়িছল, “িক� িন�ার জনয্, 
কারণ তুিম, একজন িনছক মানুষ, িনেজেক ঈ�র বেল দািব কর” (জন 10:30-33)। 

এই ধরেনর দািব পরী�া করা �েয়াজন. সব ধরেনর মানুষ সব ধরেনর দািব কের। িনছক সতয্ েয েকউ 
কাউেক বেল দািব করার অথর্ এই নয় েয দািবিট সিঠক। িকছু েলাক িব�া� হয়, মেন কের েয তারা 
েনেপািলয়ন, েপাপ বা ি��িবেরাধী। 

তাহেল আমরা িকভােব মানুেষর দািব পরী�া করেত পাির? যীশ িনেজেক ঈ�েরর অননয্ পু� বেল দািব 
কেরিছেলন; ঈ�র মাংস ৈতির কেরেছন। িতনিট েযৗি�ক স�াবনা আেছ। যিদ তার িনেজর স�েকর্ তার 
ব�বয্ অসতয্ হয়, হয় িতিন জানেতন েয েসগিল িমথয্া, েসে�ে� িতিন একজন �তারক এবং একজন ম�। 
এটাই �থম স�াবনা। অথবা িতিন জানেতন, েকান ে�ে� িতিন �তািরত হেয়েছন; �কৃতপে�, িতিন পাগল 
িছেলন। এটাই ি�তীয় স�াবনা। তৃতীয় স�াবনা হল দািবিট সতয্। 

িসএস লুইস এিটেক এভােব েরেখেছন: 
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একজন বয্ি� িযিন িনছক একজন মানুষ িছেলন এবং যীশ েয ধরেনর কথা বেলিছেলন তা বেলেছন একজন 
মহান ৈনিতক িশ�ক হেবন না। েস হয় পাগল হেব, েসই বয্ি�র সােথ এক �ের েয বেল েয েস একিট 
েপাচ করা িডম, অনয্থায় েস নরেকর শয়তান হেব। েতামােক অবশয্ই েতামার পছ� ৈতির করেত হেব। 
হয় এই মানুষিট ঈ�েরর পু� িছেলন এবং আেছন; অনয্থায় একজন পাগল বা আরও খারাপ িকছু... তেব 
আসুন 

তাঁর একজন মহান মানব িশ�ক হওয়ার িবষেয় েকােনা পৃ�েপাষকতামূলক বােজ কথা িনেয় আসেবন না। 
িতিন আমােদর জনয্ এিট েখালা রােখনিন। তার ই�া িছল না। 

িতিন যা বেলেছন তা সমথর্ন করার জনয্ কী �মাণ আেছ? 

1) তাঁর িশ�া। ঈসা মিসেহর িশ�ােক সবর্জন�াহয্ভােব �ীকার করা হয় েয এিট এখন পযর্� কােরা 
মুখ েথেক পেড় যাওয়া সবেচেয় উে�খেযাগয্ িশ�া। "েতামার �িতবাসীেক েতামার মত ভােলাবােসা." 
"অনয্েদর সােথও কেরা েযমনটা তুিম করেব তারা েতামার সােথ করেব।" "আপনার শ�েদর 
ভালবাসুন," "অনয্ গাল ঘুিরেয় িদন" (ময্ািথউ 5-7) 

বানর্াডর্  রাম, ধমর্তে�র একজন আেমিরকান অধয্াপক, যীশর িশ�া স�েকর্  এিট বেলিছেলন: 

এগিলেক আরও পড়া হয়, আরও উ�ৃত করা হয়, আরও েবিশ পছ� করা হয়, আরও িব�াস করা হয় 
এবং আরও অনুবাদ করা হয় কারণ েসগিল এখন পযর্� উ�ািরত সবেচেয় অসাধারণ শ�... তােদর মিহমা 
িনিহত রেয়েছ িবশ�, সু�� আধয্ািত্মকতায় ��ভােব, িনি�তভােব এবং কতৃর্ �পূণর্ভােব সবেচেয় বড় 
সমসয্াগিলর সােথ েমাকািবলা করার মানুেষর �েন... অনয্ েকান মানুেষর কথায় যীশর কথার আেবদন েনই 
কারণ অনয্ েকান মানুষ এই েমৗিলক মানিবক ��গেলার উত্তর িদেত পাের না েযমনিট যীশ তােদর উত্তর 
িদেয়িছেলন। এগিল হল েসই ধরেনর শ� এবং েয ধরেনর উত্তর আমরা ঈ�েরর কােছ িদেত চাই। 

এই িশ�া িক একজন পাগল বা পাগেলর কাছ েথেক আসেত পাের ? 

2) তাঁর কাজ। েকউ েকউ বেল েয ি��ধমর্ িবরি�কর। এটা যীশর চারপােশ থাকা িবরি�কর হেব না. 
যখন িতিন একিট পািটর্ েত িগেয়িছেলন, তখন িতিন �চুর পিরমােণ জলেক "Châteaux Lafite- 45 BC" এ 
পিরবতর্ ন কেরিছেলন। (Châteaux Lafite-Rothschild 1869-এর িতনিট েবাতল হংকংেয়র একিট িনলােম 
Sotheby's �ারা িবি� হেয়িছল। হাতুিড়র দাম িছল $232,692 একিট েবাতল)। 

িতিন একিট অে�য্ি�ি�য়া িগেয়িছেলন স�েকর্  িক? "পাথরটা িনেয় যাও! ওেক েবঁেধ েছেড় দাও ওেক েছেড় 
দাও!" (জন 11:44)। 

যীশর সােথ িপকিনেক যাওয়ার িবষেয় কী হেব যখন তােদর কােছ পাঁচিট রিট এবং দুিট মাছ িছল? (জন 
6:1-14)। 

আমরা যীশর সােথ হাসপাতােল েযেত েকমন হেব েস স�েকর্ ও কথা বলেত পাির, েযখােন িতিন েসখােন 
একজন েলাকেক পেড় থাকেত েদেখিছেলন িযিন 36 বছর ধের অৈবধ িছেলন। যীশ তােক উঠেত বলেলন 
এবং তােক স�ূণর্ সু� করেলন (জন 5:5)। 

তাঁর মৃতুয্ স�েকর্ কী—তাঁর ব�ুেদর জনয্ তাঁর জীবন িবিলেয় েদওয়া? (জন 15:13)। 
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3) তার চির�। 



বানর্াডর্  েলিভন যীশ স�েকর্ িলেখেছন: 

িনউ েট�ােমে�র কথায় িক �ীে�র �কৃিতই িক যেথ� নয়, আত্মােক িব� করার জনয্ েয কােরা আত্মােক 
িব� করা যায়?...িতিন এখনও সারা িবে� লুিকেয় আেছন, তাঁর বাতর্ া এখনও ��, তাঁর করণা এখনও 
অসীম, তাঁর সা�না এখনও কাযর্কর, তার কথা এখনও েগৗরব, �ান এবং ভালবাসায় পূণর্। 

 

লডর্  চয্াে�লর, লডর্  হাইলশাম, যীশর চির� বণর্না কেরেছন তাঁর আত্মজীবনী, দয্ েডার েহােয়ইন আই ওয়াে�, কীভােব 
যীশর বয্ি�িট কেলেজ পড়ার সময় তাঁর কােছ জীিবত হেয়িছল: 

তার স�েকর্  আমােদর �থম েয িজিনসিট িশখেত হেব তা হ'ল তার সং�ািট আমােদর এেকবাের �েবশ করা উিচত িছল। যীশ 

একজন মানুষ িহসােব অ�িতেরাধয্ভােব আকষর্ণীয় িছেলন... তারা যােক �ুশিব� কেরিছল তা িছল একজন যুবক, 
অতয্াবশয্ক, জীবন এবং এর আনে� পূণর্, জীবেনর �ভু, এবং আরও েবিশ হািসর �ভু, এমন একজন বয্ি� এতটাই আকষর্ণীয় 

েয েলােকরা তােক অনুসরণ কেরিছল এর িনছক মজা। িবংশ শতা�ীেক এই েগৗরবময় এবং সুখী মানুেষর দৃি�ভি� পুনর�ার 

করেত হেব যার েকবল উপি�িতই তার স�ীেদর আনে� পূণর্ কেরেছ। ফয্াকােশ গয্ািলিলয়ান িতিন নন, িক� হয্ােমিলেনর 

একজন সিতয্কােরর পাইড পাইপার িযিন তাঁর চারপােশ বা�ােদর হাসেত হাসেত এবং আন� ও আনে� িচৎকার কের যখন 

িতিন তােদর তুেলিছেলন। 

4) সাধারণ অংশ হল ও� েনতােদর ভিবষয্�াণীর পণূর্তা। 

উইলবার ি�থ, ধমর্তাি�ক িবষেয় আেমিরকান েলখক বেলেছন: 

ভিবষয্ৎ িনধর্ারেণর জনয্ �াচীন িবে�র অেনকগিল িবিভ� য� িছল, যা ভিবষয্�াণী িহসােব পিরিচত, িক� �ীক এবং 

লয্ািটন সািহেতয্র স�ূণর্ �রিলিপেত নয়, যিদও তারা নবী এবং ভিবষয্�াণী শ�গিল বয্বহার কেরিছল, আমরা িক একিট 

মহান ঐিতহািসক ঘটনার �কৃত িনিদর্� ভিবষয্�াণী খঁুেজ েপেত পাির? সুদূর ভিবষয্েত আসা, বা মানব জািতর মেধয্ েকান 
�াণকতর্ ার আগমেনর েকান ভিবষয্�াণী… ইসলাম তার জে�র শত শত বছর আেগ উ�ািরত েমাহা�েদর আগমেনর েকান 
ভিবষয্�াণী িনেদর্শ করেত পাের না। এেদেশ েকােনা ধেমর্র �িত�াতারা সিঠকভােব েকােনা �াচীন পাঠয্েক িচি�ত করেত 

পােরন না যা িবেশষভােব তােদর েচহারার পূবর্াভাস েদয়। 

যীশর ে�ে�, িতিন তাঁর স�েকর্  েলখা িতন শতািধক ভিবষয্�াণী পূণর্ কেরিছেলন, যার মেধয্ 29িট একিদেন িছল-েযিদন 

িতিন মারা যান। িতিন তােদর অেনকেক িনয়�ণ করেত পােরনিন। েকউ েকউ হয়েতা বলেবন েয িতিন িনেজ েথেক েসগিল 

পূরণ করেত শর কেরিছেলন। িক� আপিন িকভােব েবথেলেহেম আপনার জ��ান পিরচালনা করেবন? তার জে�র অব�ান 

স�েকর্  এিট শত শত বছর আেগ েলখা হেয়িছল। তােক েকাথায় দাফন করা হেব তার কী হেব? িতিন �ুেশর উপর ঝুল� 

অব�ায় েরামান ৈসনয্রা তাঁর েপাশােকর জনয্ েলাটা েফলেব েসই ভিবষয্�াণী স�েকর্  কী ? 

 
5) �মােণর প�ম অংশ হল তাঁর পনুরত্থান 

ক) সমািধ েথেক তার অনুপি�িত। েকউ েকউ বেল েয িতিন মারা যানিন। িতিন শধু �ুেশ swooned এবং পের 

সমািধেত েজেগ ওেঠ. এক িমিনেটর জনয্ এিট স�েকর্  িচ�া করা যাক. �থমত, শা� বেল েয তাঁর শরীর েথেক র� এবং 
জল এেসেছ (জন 19:34), যা আমরা এখন জািন জমাট এবং িসরােমর িবে�দ, মৃতুয্র জনয্ েয েকানও আদালেত 

িচিকৎসা �মাণ। 
                 8. 
আমরা িক সিতয্ই িব�াস করেত পাির েয যীশ �ুেশ েরামান ৈসনয্েদর �তারণা কেরিছেলন এবং মৃতুয্র ছলনা 

কেরিছেলন? েরামান ৈসনয্রা যিদ িনি�ত কাউেক পালােনার জনয্ মরেত েদয় - তেব এিট তােদর জীবন িছল। ি�� িঠক 



ে�ে� একিট বশর্া িদেয় পােশ ছুিরকাঘাত করা হেয়িছল। তােক েব�াঘাত করা হেয়িছল এবং তার িপঠ েফেট িগেয়িছল; 

�ভুর �ুশ বহন করার শি� অবিশ� িছল না। তারপর িতিন তার মাথায় কাঁটার �ত েথেক র��রণ ঝুিলেয় িদেলন 

এবং তারপর তার পােশ বশর্া ঝুিলেয় িদেলন। অবশয্ই, আমরা জািন েয িপটার মা� কেয়ক ঘ�া আেগ আগেন তার হাত 

গরম কেরিছেলন, তাই আমরা েদখেত পাি� েয েসিদন খুব ঠা�া িছল। এটা িক েযৗি�কভােব স�ব েয িতিন সমািধর 

ঠা�া ব� কের েদন, েদড় টন পাথর সমািধর �েবশপেথ সিরেয় েদন, বাইেরর ৈসনয্েদর সােথ যু� কেরন বা ঘুষ েদন 
এবং তারপর পািলেয় যান ? 
িপটার এবং জন যখন খািল সমািধর কােছ েদৗেড় িগেয়িছেলন তখন তােদর স�েকর্  কী - তারা কী েদেখিছল যা তােদর 
িব�াস কেরিছল? 
3 তখন িপতর ও অনয্ িশষয্ সমািধর িদেক যা�া শর করেলন৷ 4 দজুেনই েদৗেড় যাি�েলন, িক� অনয্ িশষয্ িপতরেক 
ছািড়েয় �থেম কবেরর কােছ েপৗঁছেলন৷ 5িতিন িনচু হেয় েসখােন পেড় থাকা মসীনার কাপেড়র িদেক তাকােলন িক� 

িভতের েগেলন না। িতিন েসখােন মসীনার িফেত পেড় থাকেত েদখেলন, 7 েসই সে� যীশর মাথার চারপােশ েমাড়ােনা 

কাপড়ও। কাপড়টা তখনও তার জায়গায় পেড় িছল, িলেনন েথেক আলাদা। 8অবেশেষ অনয্ িশষয্, িযিন �থেম সমািধেত 

েপৗঁেছিছেলন, িতিনও িভতের েগেলন। িতিন েদেখিছেলন এবং িব�াস কেরিছেলন। 9 (তারা তখনও ধমর্�� েথেক বুঝেত 

পােরিন েয যীশেক মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত হেত হেব।) (জন 20:3-9)। 

িকছু েলাক িব�াস কের েয িশষয্রা লাশ চুির কেরিছল। আসুন এিট স�েকর্  িচ�া কির। গরর মৃতুয্েত 

িশষয্রা ভীষণভােব হতাশ হেয় পেড়ন। আমরা িক িব�াস করেত পাির েয িতন িদন পর, িশষয্রা সমািধর 

র�ীেদর নােকর নীেচ লাশ চুির করার েচ�া করেব? তারা এটা েকন করেব? িপটার িক েপে�কে�র িদেন 

উেঠ (ে�িরত 2:14) িমথয্ার জনয্ 3000 জেনরও েবিশ েলােকর কােছ �চার করেত পারেতন? তােদর 

অেনেকই যা িব�াস কেরিছল তার জনয্ তােদর জীবন িদেয়িছল। 

হয়েতা মরেদহ িনেয় েগেছ কতৃর্ প�? এটা খুবই অস�াবয্ কারণ যখন িশষয্রা �চার করা শর কেরিছল েয 

যীশ মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরিত্থত হেয়েছন, তখন তারা েকবলমা� েদহ ৈতির করেব। 

খ) পনুরত্থােনর ি�তীয় �মাণ হল িশষয্েদর কােছ তাঁর আিবভর্ াব। তারা সব হয্ালুিসেনিটং িছল? থমাস 

স�ূণর্রেপ িব�াসী িছেলন যখন যীশ িনেজেক তােদর জীিবত উপ�াপন কেরিছেলন। পুনরত্থােনর পের, যীশ 

দশিটরও েবিশ পৃথক অনু�ােন িবিভ� িশষয্েদর কােছ আিবভূর্ ত হন, এক অনু�ােন একই সমেয় 500 জেনরও েবিশ 

েলােকর কােছ (লুক 24:36-43)। দুবার আমরা পেড়িছ েয িতিন তােদর সােথ েখেয়েছন - যীশ যিদ েকবল একজন 

আত্মা হন তেব িতিন কীভােব তাঁর িশষয্েদর উপি�িতেত েখেত পােরন? (জন 21:12-15, লুক 24:41-44)। 

c) তাৎ�িণক �ভাব। গত 2000 বছের ল� ল� মানুেষর জীবন পিরবিতর্ ত হেয়েছ। 

মাইেকল ি�ন, অেনক িবখয্াত এবং পি�ত কােজর েলখক, বেলেছন: 

 চাচর্ ...মুি�েময় অিশি�ত েজেল এবং কর-সং�াহক েথেক শর কের পরবত� িতনশ বছের পুেরা পিরিচত িব� জেুড় 

ছিড়েয় পেড়। এিট একিট শাি�পূণর্ িব�েবর একিট িনখঁুত আ�যর্জনক গ� যার পৃিথবীর ইিতহােস েকান সমা�রাল  

েনই। এিট ঘেটেছ কারণ ি��ানরা অনুস�ানকারীেদর বলেত পাের: "যীশ শধুমা� আপনার জনয্ মারা যানিন। 

িতিন জীিবত! আপিন তার সােথ েদখা করেত পােরন এবং আমরা েয বা�বতার কথা বলিছ তা িনেজর জনয্ 



আিব�ার করেত পােরন!" তারা কেরিছল এবং িগজর্ ায় েযাগ িদেয়িছল এবং েসই ই�ার কবর েথেক জ� েনওয়া 

িগজর্ া সবর্� ছিড়েয় পেড়িছল। 

6. ি��ান অিভ�তা। 

িসএস লুইস এিটেক এভােব তুেল ধেরন: 

আমরা একিট ভয়�র িবক� সে� তারপর স�ুখীন হয়. আমরা েয েলাকিটর কথা বলিছ েস িছল (এবং আেছ) 

িতিন যা বেলিছেলন তা না হেল একজন পাগল বা আরও খারাপ িকছু। এখন আমার কােছ �� মেন হে� েয, েস 

পাগলও িছল না, শয়তানও িছল না; এবং ফল�রপ, যিদও অ�ুত বা ভয়�রবা অস�াবয্ মেন হেত পাের, আমােক 

এই দৃি�ভি� �হণ করেত হেব েয িতিন িছেলন এবং ঈ�র। ঈ�র মানবরেপ এই শ�-অিধকৃত পৃিথবীেত অবতরণ 

কেরেছন। 

আপিন িক এখনও িনি�ত? যিদ আপিন হন, দয়া কের আজ এই বাতর্ ািটর উত্তর েদওয়া ব� করেবন না। আমরা 
েয ঈ�েরর কথা বলিছ িতিন আপনার স�ে� সবিকছু জােনন এবং আপনােক িচর�ন ে�েমর সােথ ভালবােসন 
(েজিরিময়া 31:3)। িতিন অসাধারণ উপােয় চেল েগেছন-তাঁর পু�, �ভু যীশর বয্ি�ে� আসা, পােপর ঋণ পিরেশাধ 

করেত যা আপিন এবং আিম পৃিথবীেত আমােদর পাপপূণর্ জীবেনর কারেণ �াপয্। বাইেবল বেল েয েয েকউ �ভুর 

নােম ডাকেব েস পির�াণ পােব (েরামানস 10:13)। আপিন যিদ আ�িরকভােব েসই ঈ�েরর িদেক িফের যান িযিন 

আপনােক ৈতির কেরেছন, পাপ েথেক িফের যান এবং �ভু যীশ �ী�েক আপনার পাপ �মা করার জনয্ আপনার 

জীবেন আম�ণ জানান, বাইেবল বেল েয আপিন পির�াণ পােবন। বতর্ মান সমেয়র েচেয় ভােলা সময় আর েনই। 

এখােন একিট �াথর্না রেয়েছ যা আপিন �াথর্না করেত পছ� করেত পােরন: িপতা, আিম আজ ন�ভােব আপনার 
কােছ এেসিছ েসই মহান ভালবাসা স�েকর্  সেচতন যা �ভু যীশ �ী�েক আমার জায়গায় পােপর শাি� িদেত 
পৃিথবীেত িনেয় এেসিছল। যিদও িতিন েয ধরেনর মৃতুয্র েযাগয্ নন, িতিন মারা েগেছন, আিম েদখেত পাি� েয 

িতিন আমার জনয্ এিট কেরেছন, আমার �ান �হণ কেরেছন এবং �ুেশ আমার জনয্ মৃতুয্বরণ কেরেছন। আিম 

আমার পােপর জীবন েথেক ঘুের েতামার কােছ এেসিছ। আমােক আমার পাপ �মা করন এবং আমার জীবেন 

আসুন - আিম এই মুহূতর্  েথেক আপনার জনয্ বাঁচেত চাই। আপিন আমােক �ীে� েয িবনামূেলয্ জীবন উপহার 

িদেয়েছন তার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ। আিম আজ জীবেনর েসই উপহারিট েপেয়িছ। আমীন! 

আিম আপনােক "েকন যীশ মারা েগেলন?" 

এই গেবষণার অেনক িচ�া িনিক গাে�েলর আলফা েকাসর্ েথেক এেসেছ। আিম িকংসওেয় পাবিলশাসর্ �ারা মুি�ত 

িনিকর বই, জীবেনর ��গিল সুপািরশ করব। আরও অধয্য়েনর জনয্, আিম েজাশ ময্াকডওেয়ল-এর েলখা এিভেড� 

দয্াট িডমা�স এ রায়িড� বইিটরও সুপািরশ করব। 

িকথ টমাস �ারা অিভেযািজত 

ইেমইল: keiththomas@groupbiblestudy.com  ওেয়বসাইট: www.groupbiblestudy.com 
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