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একিদন ঈশব্েরর মিন্দেরর েভতের, সখিরয় নােম এক বদৃ্ধ 
পেুরািহত ধপূ জব্ালািচ্ছল। বাইের েলাকজন পর্াথর্না করিছল। 
হঠাৎ সখিরয় কাপঁেত লাগল। 



একজন সব্গর্দতূ এেসিছল, িতিন বলেলন, “ভয় েকােরা না, ঈশব্র আমােক 
পািঠেয়েছন, েতামার স্তর্ী এক পতুর্ সন্তান পর্সব করেব, তার নাম হেব েযাহন। েস  
                     জন্ম েথেক পিবতর্ আত্মায় পণূর্  হেব এবং অেনকেক  
                          ঈশব্েরর পেথ েফরােব।” 



বাইের দাঁিড়েয় থাকা েলােকরা অবাক হেয় েগল, তারা বলল, “সখিরয়,  
                 আমােদর সােথ কথা বলনু।” তারা জানত না েয, গয্ািবর্েয়ল  
                   সব্গর্দতূ সখিরয়েক বেলিছল েয, যতিদন না তার সন্তান  
                              জন্মগর্হণ করেব, ততিদন েস কথা বলেত  
                               পারেব না। কারণ সখিরয় ঈশব্েরর বাতর্া  
                              িবশব্াস কেরিন। েস েভেবিছল েয, সন্তান জন্ম  
                                    েদবার জনয্ তার স্তর্ীর যেথষ্ট বয়স  
                                                       হেয়েছ। 



সব্গর্দতূ তােক যা বেলিছল, ঘেরর মেধয্ 
সখিরয় সমস্ত িবষয় িলখল। তার স্তর্ী ইলীশােবৎ 
অবাক। তারা সবসমেয় সন্তান হওয়ার জনয্ 
পর্াথর্না করত। এখন িক হেত পাের? 



শীঘর্ ইলীশােবৎ জানেত 
পারল েয, তার গেভর্ 
একিট সন্তান আসেছ। েস 
ঈশব্েরর ধনয্বাদ করল। 
একিদন ইলীশােবেতর 
েবান মিরয়ম তােক 
েদখেত এল। মিরয়মও 
গভর্বতী িছল। 



মিরয়ম েপৗছঁােতই 
ইলীশােবেতর গেভর্র 
সন্তান নেড় উঠল। 
ইলীশােবৎ পিবতর্ আত্মায় 
পণূর্ হল। েস জানত েয, 
মিরয়েমর সন্তান হেব 
পর্ভু যীশু খর্ীস্ট। 
একসােথ দুই মিহলা 
আনন্দ সহকাের ঈশব্েরর 
পর্শংসা করল। 



ঈশব্েরর পর্িতজ্ঞা অনুসাের ইলীশােবেতর সন্তান জন্মাল। অনয্ পেুরািহেতরা বলল, 
“ওর বাবার নাম অনুসাের ওর নাম সখিরয় েদওয়া েহাক।” িকন্তু সখিরয়  
                        ঈশব্েরর আেদশ মেন েরেখিছল, েস িলখল, “না, ওর  
                             নাম েযাহন।” েসই কথা েলখার সােথ সােথ  
                              সিখরয়র মখু খেুল েগল। েস ঈশব্েরর পর্শংসা  
                                                   করল। 



েযাহন যখন বেড়া হেত লাগল, েস িঠক এিলেয়র  
    মেতা হেত লাগল। এিলয় ঈশব্েরর এক মহান 
    বয্িক্ত িছেলন। েযাহন বলেত লাগল,   
    েতামােদর আশীবর্াদ করেত মশীহ আসেছ।  
    িযহদূী েনতারা তােক ঘণৃা করেত লাগল,  
    কারণ েস তােদর বেলিছল, “অনুতাপ কর,  
    পাপ েথেক দেূর থাক।” িকন্তু তারা তােদর  
     পােপর সমব্েন্ধ শুনেত চাইিছল না।  



আর অনয্ েলােকরা তােক বািপ্তস্মদাতা েযাহন বেল ডাকেত লাগল। কারণ িতিন 
তােদর জেল বািপ্তস্ম িদেতন এই পর্কােশর জনয্  
েয, তারা তােদর পােপর জনয্ দুঃিখত। একিদন  
যীশু বািপ্তস্ম েনওয়ার জনয্  
েযাহেনর কােছ এেলন। েযাহন  
বলল, “আপিন আমােক  
বাপ্তাইিজত করুন।” িকন্তু  
যীশু বলেলন, “যা হেচ্ছ,  
তা হেত দাও”, এবং  
েযাহন যীশুেক  
বািপ্তস্ম  
িদেলন। 



যীশুর বািপ্তস্ম হওয়ার পর, 
েযাহন েদখল পিবতর্ আত্মা 
কেপােতর নয্ায় যীশুর 
উপের েনেম এেলন। এটা 
িছল ঈশব্েরর িচহ্ন। েযাহন 
জানত েয, যীশু ঈশব্েরর 
পতুর্। িতিন যীশুেক ‘ঈশব্েরর 
েমষশাবক’ নােম ডাকেতন, 
িযিন পিৃথবীর পাপ সিরেয় 
েদেবন। 



েযাহন অেনক মানুষেক ঈশব্েরর পেথ িনেয় এেসিছেলন, িকন্তু দুষ্ট রাজা েহেরাদ 
েযাহনেক কারাগাের বন্ধ কের িদল। কারণ েযাহন েহেরাদেক বেলিছল, “তিুম 
                                             েতামার ভাইেয়র স্তর্ীেক  
                                             েতামার কােছ েরেখ পাপ  
                                             করছ।” েহেরাদ জানত 
                                             েয, তা সতয্। েস জানত,  
                                             েযাহন ঈশব্েরর একজন 
                                             েসবক, নয্ায় আর পিবতর্ 
                                             েলাক। িকন্তু েস পাপ েথেক 
                                             িনেজেক বার করেত চাইিছল 
                                             না। আর েযাহনও পােপর  
                                             িবরুেদ্ধ পর্চার করা থামােব 
                                             না, যিদও তােক েজেল  
                                             েযেত েহাক না েকন। 



তার জন্মিদেন েহেরাদ একটা বেড়া অনুষ্ঠান 
কেরিছল। েহেরােদর েমেয় তার জনয্ নাচ 
কেরিছল। েহেরাদ খুিশ হেয় পর্িতজ্ঞা করল, “তিুম 
যা চাইেব, তাই পােব; এমনিক আমার রােজয্র 
অেধর্কও।” 



েমেয়িট আশ্চযর্ হেয় েগল, 
“আিম কী চাইব?” তার 
দুষ্ট মা েহেরািদয়াস, 
েযাহনেক পছন্দ করত না। 
েস তােক বেল িদল কী 
চাইেত হেব। আর েসটা 
িছল এক ভয়ঙ্কর চাওয়া। 



েমেয়িট েহেরাদেক বলল, “আমােক একটা 
থালায় কের েযাহন বাপ্তাইজেকর মাথা 
দাও।” তার পর্িতজ্ঞার জনয্ েহেরাদ দুঃিখত 
হেয়িছল, িকন্তু অহঙ্কােরর জনয্ তা ভাঙ্গা 
অসম্ভব িছল। েহেরাদ আেদশ িদল, 
“েযােহনর মাথা কাট ও এখােন িনেয় এস।” 
তার ৈসনয্রা তার কথা মানয্ করল। 



েযাহেনর দুঃখাতর্ বন্ধরুা ঈশব্েরর সাহসী 
ও িবশব্স্ত েসবকেক কবর িদল। ঈশব্েরর 
জনয্ েযাহেনর কাজ করা েশষ হেয় 
েগল। েবাধহয় তারা জানত েয,  
তােদর দুঃেখ যীশু তােদর  
সান্তব্না েদেবন। 



ঈশব্র েথেক েপর্িরত এক বয্িক্ত 
 

 Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

মাকর্ ৬; লকু ১, ৩ 

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó 
MxZmswnZv 119:130 



mgvß  

37 60 



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb|  

 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz¨, 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯îƒc wZwb µz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯‡̂M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|  

 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb:  
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš —vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|    

 

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16 
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