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বহুত িদনৰ আগেত, ঈ�েৰ গাি�েয়ল দূতক 
মিৰয়ম নােম এগৰাকী অিত মৰমলগা িযহূদী 
কনয্াৰ ওচৰৈল পঠাইিছল৷ েতওঁ মিৰয়মক 
কেল, “তুিম এিট পু� স�ান �সৱ কিৰবা 
আ� েতওঁৰ নাম যীচু থবা৷ েতওঁক 
সে�র্াপিৰ ঈ�ৰৰ পু� বুিল জনা যাব, 

েতওঁ িচৰকাল 
ৰাজ� কিৰব৷
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মিৰয়ম স�ান �সৱৰ 
সময় ওচৰ চািপিছল৷ িক�
েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েযােচেফ 
ক’েতা ঠাই িবচািৰ েপাৱা

নািছল৷ আলহী ঘৰেবাৰ 
মানুেহেৰ ভিৰ পিৰিছল৷

সেপানত দশর্ণ িদ ঈ�ৰৰ দূেত েযােচফক 
ৈকিছল েয, এই স�ান ঈ�ৰৰ পু�৷ 
যীচুৰ ত�ৱধান েলাৱা েক্ষ�ত েযােচেফ 
মিৰয়মক সহায় কিৰব লািগব৷ 

দূেত মিৰয়মক ৈকিছল েয
তাইৰ জ্ঞািত এলীচােবেথও 
বৃ� বয়সত গভর্ৱতী ৈহেছ৷ 
ইেয়া এক আচিৰত ক�র্
আিছল৷ ইয়াৰ িকছুিদন 
িপছেত মিৰয়েম 
এলীচােবথৰ ঘৰৈল গ’ল৷ 
েতওঁেলােক এেকলেগ 
ঈ�ৰৰ �শংসা কিৰেল৷

েযােচেফ ঈ�ৰক িব�াস কিৰ আ� েতওঁৰ বাধয্ ৈহিছল৷ েতওঁ িনজৰ 
েদশৰ িবধানেৰা বাধয্ আিছল৷ এক নতুন িবধানৰ কাৰেণ, েতওঁ 
আ� মিৰয়েম, কৰ িদব উে�েশয্ 
েতওঁেলাকৰ িনজা ঘ�ৱা নগৰ 
ৈবৎেলেবমৈল ৈগিছল৷

েযােচফ নােম এগৰাকী
বয্ি�ৰ লগত িববাহ হবৰ 
বােব মিৰয়মক বা�ান 
কৰা ৈহিছল৷ মিৰয়ম স�ান 
স�ৱা শুিন েযােচেফ দুখ 
পাইিছল৷ েতওঁ ভািবিছল 
েয অনয্ েকােনাৱা এজন 
েসই স�ানৰ িপতৃ৷

আচিৰত ৈহ েছাৱালীজনীেয় কেল, “ই 
কেনৈক হ’ব পােৰ? মই েকােনা পু�ষৰ 
লগত থকা নাই৷” দূেত মিৰয়মক ক’েল
েয এই স�ান ঈ�ৰৰ পৰা আিহব৷ 
েতওঁৰ েকােনা জাগিতক 
িপতৃ নাথািকব৷
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আঠ িদনৰ িপছত, 
েযােচফ আ� মিৰয়েম 
যীচুৰ িয�চােলম মি�ৰৈল ৈল 
ৈগিছল৷ তাত িচিমেয়ান নােম 
এজন বয্ি�েয় যীচুৰ কাৰেণ 
ঈ�ৰৰ �শংসা কিৰিছল আ� 
ঈ�ৰৰ দাসী 
হা�া নােম 
এগৰাকী 
বৃ� 
মিহলাই 
�ভুক 
ধনয্বাদ 
িদিছল৷

হঠােত আ� অেনক উ�ল দূতৰ আিবর্ভাৱ ৈহিছল, েতওঁেলােক ঈ�ৰৰ 
�শংসা কিৰ ৈকিছল, “উ�র্েলাকত ঈ�ৰৰ মিহমা, 
আ� পৃিথৱীত, �ীিতৰ পা� মানুহিবলাকৰ 

মাজত শাি�৷”

ওচৰৰ পথাৰেত েমৰৰখীয়াসকেল েতওঁেলাকৰ শুই থকা েমৰেবাৰ 
পৰিদ ৰিখ আিছল৷ ঈ�ৰৰ দূেত েতওঁেলাকৰ আগত 
েদখা িদ েতওঁেলাকক শুভসংবাদিট িদিছল৷

েমৰৰখীয়াসকল ততাতয়াৈক েগাহালীৈল গল৷ 
েকচুৱািটক েদখা িপছত, েতওঁেলােক লগ েপাৱা 
সকেলােক দূেত েতওঁেলাকক যীচুৰ িবষেয় জেনাৱা 
সকেলা কথা জনােল৷ 

“আিজ দায়ূদৰ নগৰত েতামােলাকৰ িনিমে� �াণক�র্া জি�ল, েতওঁ 
অিভিষ� �ভু৷ েতামােলােক লৰািটক কােপােৰেৰ 
েমিৰয়াই দানাপা�ত শুৱাই েথাৱা েদখা পাবা৷”

অৱেশষত েযােচেফ এিট েগাহালীঘৰ িবচািৰ পাইিছল৷ েসই ঠাইেত 
েকচুৱা যীচুৰ জ� ৈহিছল৷ জ�েবােৰ দানা েখাৱা পা�ত েতওঁৰ মাতৃ 

মিৰয়েম েতওঁক শুৱাই ৈথিছল৷
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িক� েহ�েদ ঈ�ৰৰ পু�ৰ 
েকােনা ধৰণৰ অপকাৰ 
কিৰব েনাৱািৰেল! সেপানত 
এিট সাৱধান বানী পায়
েযােচেফ মিৰয়ম আ� 
যীচুক িনৰাপদ ঠাই িমচৰৈল 
ৈল ৈগিছল৷

তৰািটেয় মিৰয়ম েযােচফ আ�
িশশুিট থকা সিঠক ঘৰৈল জ্ঞানী 
পি�তসকলক চলাই লই আিনিছল৷ 
েতওঁৰ আগত �িণপাত কিৰ যা�ী 
েকইজেন যীচুক েসাণ আ� সুগি� 
�বয্ৰ বহুমূলীয়া উপহাৰ িদিছল৷ 

িকছুিদনৰ িপছত, 
এিট িবেশষ তৰাই 
পূৱ েদশৰ জ্ঞানী 
পি�ত েকইজনমানক 
িয�চােলমৈল ৈল 
আিনিছল৷ 

েতওঁেলােক সুিধেল, “যীহূদীিবলাকৰ 
িয ৰজা জি�ল েতওঁ ক’ত? িকয়েনা 
আিম েতওঁক �িণপাত কিৰবৈল
আিহেলা৷”

গুপুেত িনজ িনজ ঘৰৈল 
উলিট যাবৈল ঈ�েৰ জ্ঞানী পি�ত 
েকইজনক সাৱধান কিৰ িদিছল৷ 
েহ�দ ে�ািধত ৈহ পিৰিছল৷ যীচুক 
�ংস কৰা দৃঢ়তােৰ, ধূ�র্ শাসকজেন 
ৈবৎেলেহমৰ �িতেটা লৰা’ স�ানক 

বধ কিৰিছল৷ 

ৰজা েহ�েদ জ্ঞানী পি�তসকলৰ 
িবষেয় শুিনিছল৷ েতওঁ িচি�ত 
ৈহিছল, আ� যীচুক িবচািৰ
পােল েতওঁেকা খবৰ িদবৈল
েতওঁেলাকক ৈকিছল, “মেয়া 
েতওঁক �িণপাত কিৰব 
িবচােৰা”৷ িক� েতওঁ িমছা 
মািতিছল৷ েতওঁ যীচুক বধ 
কিৰবৈল িবচািৰিছল৷

েতওঁেলাক দুেয়া জািনিছল 
েয, যীচু ঈ�ৰৰ পু�, আ� 
�িতজ্ঞা কৰা �াণক�র্াজনা৷ 
েযােচফ এেজাৰ চৰাই বিল
িদিছল৷ এিট নবজাত িশশুক 
ঈ�ৰৰ স�ুখত আগবেঢ়াৱাৰ 
সময়ত দুখীয়া 
সকেল �ভুৰ 
উে�েশয্ 
িদবলগীয়া 
দান, িয 
দানৰ িবষেয় 
ঈ�ৰৰ 
িবধােন 
ৈকিছল৷ 15 16
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বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্াণ কিৰেল আ� িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� 
ৈহেছ মৃতুয্, িক� ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক 
পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ 
িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আ� েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷ তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আ� 
েতামাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! েতওঁ এিতয়াই 

আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আ� তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ 

কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ �প ধাৰণ কিৰেল, আ� এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷ 
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আ� েমাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আ� এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল 
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ 

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আ� �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷

যীচুৰ জ�

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

মিথ ১ – ২, লূক ১ – ২ অধয্ায়

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ

36 60

সমা�

েহ�দৰ মৃতুয্ েহাৱাত 
েযােচেফ মিৰয়ম আ� 
যীচুক িমচৰৰ পৰা ৈল 
আিনিছল৷ 

গালীল সাগৰৰ কাষত নাচৰত্ নােম 
এখন স� নগৰত েতওঁেলােক িনবাস কিৰিছল৷ 21 22

23 24


