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ব�িদন আেগােত, ঈ�র উয়ার 
দুত গাবিরেযেলাক মিরয়্ম 
নামক একটা যী�িদ গাবুর 
েচংড়ীরেঠ েপঠাইেছ। 



উয়াই উয়াক কইেলক,  
“েতার একটা েচংরা  
ছাউয়া হেব আর উয়ার  
নাম রািখবু যী�, ... 



... উয়ায় সবাই সবেচ 
উেপােরর েবটা কইেব  
আর ও িচর্’িদন রাজ   
কিরেব।” 



মিরয়্ম অবাক হ�া পুিছেলক্, 
“এইটা েকং কিরয়া বা�ব 
হইেব?” েমার েতা এলাও 
িবয়া হয় নাই। 



�গ �দুত তাক কইেলক েয 
ছাওয়াটা পিব� আ�া  
থািক আিসেব আর  
তার মানিষ  
বাপ হইেবনা। 



ইয়ার পাছত খবিরয়াটা মিরয্মক 
কইেলক েয উয়ার মািমর েব�ট 
বইিন এিলজােবত  
বুড়া বয়সত েচংরা  
ছাওয়া পাইেব।  
এইটা একটা  
মারাত্ম্ক  
ব�াপার। 



েসজন� তারাতািড় মিরয়্ম 
এিলজ�ােবেতর সােথাত েদখা  
কিরেছ। উমরা  
দুইজেন  
ভগবােনর  
�নগান  
কিরেছ। 



মিরয়্ম েসলা  
েযােসেপর সােথ িবয়ার 
পাকা-পািক ভােব 
আশবূ �াদ হইেছ।  
েযােসপ খুেব  
দুঃখ পাইেলক  
েযলা উয়ায়  
জািনবার পাইেলক  
েয মিরয়্ম  
গাভ্-ভারী হইেছ। 



উয়ায় মেন  
কিরল েয মিরয্ম  
হয়েতা অন�  
মানিষর নগদ  
আেছ। 



ভগবােনর খবিরয়া ��েত েযােসপ’ক 
েদখা িদয়া কইেলক েয ছাওয়াটা হইেলক  
ঈ�েরর েবটা। এজন� েযােসপ  
মিরয়্মক িবয়া কিরর েযন  
হাতাস না খায়। 



ঈ�েরর উপরত িনভ�রশীল আর বাধ� 
আিছেলক েযােসপ। 



েদশত েযইলা িনয়ম আিছেলক উয়ায় 
েসইলা মািনয়া    েযােসপ আর 
       মিরয়্ম  
       জ�িভটা,  
 
 
 
 
 
েবতেলেহেমাত  
জাওয়া নািগেলক। 



মিরয়েমর এলা 
বা�া েদওয়ার 
সময় হইেছ। 



িকন্তূ েযােসপ 
কুেনােঠ একটা ঘর 
পায় নাই। তামান 
 সরাইখানা 
 আর েহােটল 
  ভিত�  
       
 
 
  হইেছ। 



েশষ্-েমষ েযােসপ একটা েগায়াল ঘর 
পাইেলক। ওইেঠেকানা 

 বা�াটা 
 জ��েলক। 



বা�টার মাও, মিরয়্ম, েগায়ািল’ঘরত  
গ�র েটাপাত েখড় িদয়া 

 বা�া ছাওয়া যী�েক 
 �িতয়া  
থুইেস। 



রাখুিলয়ারা িনন েগইেছ েভড়ার পােলর 
পহরা িদবার নািগিসেলক। 



ওেঠেকানা ভগবােনর খবিরয়া উমারেঠ   
    েগেলক আর এই ব�  
        খবরটাও িদেলক। 



“এই দায়ুত নগরত আ�জ 
�ীশ্ঠ যী� জ��েলক। 



েতামরালা আ�জ েগায়ািল ঘেরর েটাপাত  
 বা�া যী�ক েদিখবার  
            পােবন”। 



আচি�ত্, ঈ�েরর �ন্-গান  
কিরেত কিরেত �গ �দুত প�্কট  
   হইেলক আর  
      
 
 
 
     কইেলক্, ... 



... “ঈ�েরর মিহমা হউক্, আর 
দুিনয়াত শাি� আসুক্,  
            ঈ�েরর আশা  
 
 
 
 
 
                   পুরন  
                   হউক”। 



েভড়ার রাখুয়ািলরা ও�ঠেকানা 
তাড়াতািড় খুিশেত িচিকিরবার  

নািগল। 



বা�া ছাওয়া যী�ক েদিখয়া 
উমরা প�্চার কিরর নািগল েযই 
কিরয়া খবিরয়ালা কইেচ। 



৪০-িদন পাছত্, 
েযােসপ আর 
মিরয়্ম যী�ক 
িনয়া 
েজ�সােলেমর 
মনিদরত 
েগইেছ। 



িশেমান নােমর 
একটা মানিষ 
আর একটা 
েব�ঠছাওয়া 
যী�র জন�  
ভগবানেঠ 
ধন�বাদ  
িদেছ। 



উমরা দুইজেন 
মু��েদওয়া 
ভগবােনর  
কতা িগলার 
বােদ বু�ঝবার 
পাইেছ েয যী� 
ঈ�েরর েবটা। 
েযােসপ দুইটা 
পখী ছািড় িদেছ। 



ঐটা হেলক 
গিরবখান দান 
েযলা উেমরা 
ঈ�েরর-েঠ 
নত�ন  
েবটা-েব�ঠ 
ছাওয়া পাইয়া 
তার কােছ 
আিনল। 



িকছ�  সময়  
পের পুেব �র  
েদশ থািক  
িকছ�   
 
 
 

প��ত মানিষ  
একটা ব� তারা  
েদিখয়া েজ�সােলেমাত  
আিসর নািগল। 



যী�দীর  
রাজা  
কেঠ?  
 
 
 
 
হামরা  
উয়াক ভ��  
িদবার চািছ। 



ঐ প��ত  
মানিষলার কতা  
রাজা েহেরাদ  
�িনেচ। 



েহেরাদ রাজা প��ত 
মানিষলাই কইেলক্  
েয উমুরা যী�ক  
েযলা েদিখেব েসলা 
েযন িফিরয়া উয়াক 
জানাই, আর উয়াই 
প��ত মানিষলাই 
কইেলক  
েয, ... 



... “মুইেয়া উয়াক 
ভ�� িদবার চাও”। 
িকন্তূ উয়ার িমছা  
কতা কইেছ। আসেল 
েহেরাদ রাজা যী�ক  
মািরবার চাইেছ। 



েযােসপ আর মিরয়েমর 
সােথাত যী� েযেটেকানা 
িছেলক ঐ ব� তারাটা 
প��ত মানিষলাক  
          ওেঠেকানা িনয়া  
           যাবার বােদ  
            সহয়্তা  
             কিরেলক। 



প��ত মানিষলা হাট�য়া 
েফেলয়া ভ�� িদয়া 
যী�ক েসানা আর  
    ভাল গে�র  
    �জিনস পািত  
    িদেছ। 



ঈ�র প��ত  
মানিষলাক কইেছ েয 
উমরা েযন চ�প্-চাপ 
কড়ী িফিরয়া জাই। 



েহেরাদ খুব রাগ 
কিরেচ।রাজা ব�  
েগাসা হ�া িয�ক 
মািরবার বােদ ... 



... েবতেলেহেমাত  
তামান েবটা  
ছাওয়ালাক  
মািরেলক।  



িকন্তূক েহেরাদ 
রাজা ঈ�েরর 
েবটার েকােনা 
�িত কিরর পায় 
নাই। 



�পেনােত ঈ�র 
েযােসপ্’ক সাবধান 
কিরেলক তাই উয়াই  

মিরয়্ম ও েবটা 
যী�ক িনয়া 

 এ�জ� জাগাত 
ভাল কির 

 
 

 িনয়া েগেছ। 



েযলা েহেরাদ  
মিরেলক েসলা  
েযােসপ  
তার  
 
 
 
 
 
পিরবারক িনয়া  
ই�জ� েথেক িফিরেলক। 



উমরা গালীল  
শাগেরর  
 
 
 
 
 
 

েগােরাত  
নাজারত নামক  
েছা� শহের থািকবার নািগল। 



যী�র জ� 
 

ভগবােনার গ�িগলা হামরা বাইেবেলাত  
িদিখবার পাই 

 
মিথ ১-২, লুক ১-২ 

“ভগবােনার কতা েজ�াতী আেন।”  
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০ 



সমা� 



এই বাইেবেলর গ�খান হামারলাক কইেচ েয  
হামার আ�য �জনক ঈ�র হামাক সজৃন কিরেচ  
আর উয়ায় চাই েয হামারলা উয়াক েজ�েনা জািন। 

 
ভগবান জােন েয হামরা সব সমায় খারাপ কাজ কির 
আর উয়ায ইয়াক পাপ কইেচ। পােপর শা�� মরন, 
িকন্তূক উয়ায় হামারলাই এমন ভালবািসেলক েয 

উয়ার একমা� েবটাক- (যী�ক) এই দুিনয়াত েপেঠয়া 
িদেচ েযন উয়ায় হামার আর যাই েতার পােপর বােদ 
ক্রুশত মিরেলক। িকন্তূক যীশূ আবার �জিবত 

হইেলক আর �গ �ত্, তার আসল বািড়ত চিল েগেলক। 
যিদ ত�ই  

যীশূক িব�াস কিরস আর পােপর �মা চাইস তাহেল  
উয়ায় েশটা েতাক িদেব। উয়ায় এলা আিসেব  
আর েতারেঠ থািকেব আর ত�ইও উয়ার নগদ  

িচরকাল থািকর পােবা। 



যিদ ত�ই িব�াস কিরস  
এইটা সত�, তাহেল ঈ�রক ত�ই ক। 

  
ি�য় যীশূ, মুই িব�াশ কর েয ত�ই ভগবান আর  
মানিষ �প ধিরয়া েমার পােপর বােদ মিরল আর  

এলা ত�ই আরও িফিরয়া আিসিছত। দয়া কিরয়া েমার 
জীবেনাত আিসয়া েমার পাপ �মা কেরা যােত মুই  
নত�ন �জবন পাই, আর এক িদন েতারেঠ জাবার  

পাির িচরকােলর জন�। মক সাহা�� কর যােদ মুই  
েতার বাধ� হয় আর েতার েবটা িহসােব  

বািচবার পাও। আেমন। 
 

প�্িতিদন বাইেবল পর আর উয়াক সেথ  
কতা কও! েযাহন ৩:১৬ 
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