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অেনক আেগ ঈ�র গাি�েয়ল
�গর্দতূের পাঠাইছইন মিরয়ম 
নামর এক িমি� িযহূদী 
যুবতীর কােছ।



তাইন তাের কইছইন, “আপনার 
একটা েছেল হইব এবং তাঁর 
নাম যীশ রািখেয়ন। তাঁের 
সবর্শি�মােনর েছেল কওয়া 
হইব। তাইন হারাজীবন 

রাজ� 
করবা”



“এইটা েকমেন হইেত পাের?” 
িবি�ত হইয়া েমেয়টা িজগাইেলা। 
“আিম েকান মানষুর লেগ 
আছলাম না।” �গর্দতূ 
মিরয়মের কইছইন 
েয ঈ�রর কাছ 
তািক আইবা। 
এইখােন মানষুর 
লাখান বাবা 

থাকেতা 
নায়।



�গর্দতূ মিরয়মের কইছইন েয তার 
কুটুম স��ীয় েবাইন এিলজােবথ 
তার ব�ৃ বয়েস একটা 
হরত্তার জ� িদবা। 
এইটাও একটা 
অেলৗিকক ঘটনা 
িছল। এরপরই 
মিরয়ম এিলজােবথর 
কােছ সফর কিরয়া 
েগছলা। তারা 
একসােথ ঈ�রর 
�শংসা করছইন।



েযােসফ নােম একজন 
েলােকর লেগ মিরয়মর
িবয়ার মাতকথা িঠক 
অইিছল। মিরয়মর 
হরত্তা অইেবা 
হিনয়া েযােসফ 
দঃুখ পাইিছলা। 
তাইন ভাবছইন 
েয অনয্ েকান 
েলাক হয়ত বাবা।



একটা ��ত, ঈ�রর �গর্দতূ 
েযােসফের কইছইন েয এই 
হরত্তাটা ঈ�রর েছেল। েযােসফ 
মিরয়মের যীশর েদখােশানা 
করেত সাহাযয্ করিছেলন।



েযােসফ ঈ�রর �িত আ�া রাখিছেলন এবং তাঁর 
বাধয্ িছেলন। তাইন তার েদশর আইনও মািনয়া 
চলেতন। একটা নয়া 
আইনর কারেণ তাইন 
এবং মিরয়ম 

কর 

পিরেশাধ 
করার 

লািগ তারার িনজর শহর েবথেলহেম েগছেলন।



মিরয়ম তার হরত্তা
পাওয়ার লািগ ��ত
িছল। িক� েযােসফ 
েকাথাও একটা ঘর 
খুিঁজয়া পাইিছল
না। সবিকছু পূণর্

িছল জাগা 
িমলল না।



েযােসফ অবেশেষ একটা েগায়ালঘর খুিঁজয়া পাইলা। 
েসইখােন, হরত্তা যীশর জ� হইিছল। তাঁর মা 
তাের একটা যাবপাে� শয়াইয়া 
রাখিছেলন, 
এমন জাগাত 
েযখােন 
�াণী

হকলতর খািন 
রাখা হইত।



কাছাকািছ, রাখালরা তারার ঘুম� েভড়ার পােলর 
েদখাশনা করেত আছেলা। ঈ�রর 

�গর্দতূ উপি�ত হইয়া 
তারাের 
আ�যর্য্ 
সংবাদটা 
কইছইন।



“দায়ূদ শহর আইজ েতামরার লািগ একজন 
�াণকতর্ ার জ� হইেছ তাইন �ী� 

�ভু। েতামরা তাের 
একটা 
যাবপাে� 
শয়ােনা 

অব�ায় খুিঁজয়া
পাইবায়।”



হঠাৎ আরও অেনক উ�ল �গর্দতূ উপি�ত 
হইয়া ঈ�রর �শংসা করছইন 

এবং কইছইন, “�শংসা 
সবর্শি�মান ঈ�রর 

এবং দিুনয়াত 
শাি�, মানষুর 

�িত শেভ�া।”



রাখালরা তাড়াহড়া কিরয়া েগায়ালঘরর িদেক 
েগল। হরত্তাটাের েদখার পের তারা মসীেহর 
িবষেয় �গর্দতূর লেগ েদখা হইয়া েযতা মাত 

হইিছল অতা �েতয্কের
কইিছল।



চি�শ িদন পের, েযােসফ এবং 
মিরয়ম যীশের েজরজােলমর 
মি�েরা লইয়া আইিছলা। 
েসইখােন িশিমেয়ান 
নােম এক বয্ি� 
হরত্তার লািগ 
ঈ�রর �শংসা 
করিছেলন, 
আর �ভুর অনয্ 
এক দাস ব�ৃ 
আনা ধনয্বাদ 
জানাইিছেলন।



দইুজেনই জানেতা যীশ 
ঈ�রর েছেল, �িত�িত �া�
�াণকতর্ া। েযােসফ দইুটা
পািখ বিল িদছেলন। 
ঈ�রর আইনটা 
এই ৈনেবদয্ িহসােব 
একটা নয়া জ� 
লওয়া হরত্তাের �ভুর
কােছ উপ�াপন করার 
সময় গরীব মানষুের 
আনা উিচত। 



এর িকছু পের একটা 
িবেশষ তারা পি�ত 
পুরষেলাক হকলতের 
একটা পূবর্ েদশ তািক 
েজরজােলেমা 

লইয়া েগছেলন। 
তারা িজগাইছইন “িযহূদী
হকলতর েয রাজা জ��হণ 
করছইন তাইন কই?” “আমরা 
তাঁর উপাসনা করেত চাই।”



রাজা েহেরাদ পি�ত 
েলাকেদর িবষেয় 
হনেলন। িবি�ত 
হইয়া তাইন 
তারাের িজগাইছইন 
তাের কইত, কখন 
যীশের পাইেছ।



েহেরাদ কইছইন, 
“আিমও তাঁর উপাসনা 
করেত চাই।” তেব 
তাইন িমথয্া কইিছলা। 
েহেরাদ যীশের হতয্া
করেত চাইিছেলন।



তারাটা পি�ত েলাকেদরেক সিঠক 
বািড়েত িনয়া েগছেলা েযখােনা মিরয়ম 

এবং েযােসফ তারার হরত্তার 
লেগ আিছল। �মণকারীরা 

যীশের �ণর্ এবং 
সুগি� সম�ৃ 
উপহার িদছইন।



ঈ�র পি�ত বয্ি�েদরেক 
েগাপেন েদেশ িফিরয়া
যাইেত সতকর্  করিছেলন।



েহেরাদ �চ� গসা 
করিছেলন। যীশের �ংস 
করার লািগ িনধর্ািরত, 
ম� শাসক েবথেলহেমর 
সব েছেল হরত্তাের খুন 

করিছল।



িক� েহেরাদ ঈ�রর 
েছেলর েকান �িত 
করেত পারেছ না! �ে� 
সতকর্  হইয়া েযােসফ 
এবং মিরয়ম যীশের 
িমশের সুর�ার লািগ
লইয়া েগিছেলন।



যখন েহেরাদ মারা 
েগেলন েযােসফ 
মিরয়ম এবং যীশের 
িমশর তািক 

িফরাইয়া আনিছেলন। 
তারা গালীল সাগরর িনকটবত�
নাসরত শহের বাস করত।



যীশর পয়দা

বাইেবল, ঈ�রর বাকয্ তািক একটা 
গ�,

পাওয়া যায়

মিথ ১-২, লকূ ১-২

“আপনার বাণীর শ� আেলা েদয়।”
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০



েশষ অইল



বাইেবলর এই গ�টা আমরাের িব�য়কর 
ঈ�র স�েকর্  কইেছ এবং েক তাঁের জানেত চায়।

ঈ�র জােনাইন েয আমরা খারাপ কাজ করিছ, 
যাের তাইন পাপ কইছইন। পােপর সাজা অইেছ
মৃতুয্, িক� ঈ�র আপনাের অত ভালাফাইন েয 
তাইন তাঁর একমা� েছেল, যীশের �ুেশা িদয়া 
মারার লািগ এবং আপনার পাপর সাজা েভাগ 
করার লািগ পাঠাইছলা। এরপের যীশ পুনরিত্থত 
অইয়া �েগর্ িফিরয়া েগছইন! আপিন যিদ যীশর 
�িত িব�াস রাখইন এবং তাঁনের আপনার পাপর 
�মা করার লািগ কইন, তাইন করবা! তাইন 

অখন আইয়া আপনার মইেধয্ থাকবা এবং আপিন 
তাঁর লেগ হারাজীবন বাঁিচয়া থাকবা।



আপিন যিদ সতয্ের িব�াস করইন তাইেল ঈ�রর 
কােছ ওটা কউ�া: ি�য় যীশ, আিম িব�াস কির েয 
আপিন ঈ�র, এবং আমার পাপর লািগ মরেত

একজন মানুষ অইিছলা এবং এখন আপিন আবারও 
বাঁিচয়া আছইন। দয়া কিরয়া আমার জীবেনা আউ�া 
এবং আমার পাপ �মা কির েদইন, যােত অখনই 
আিম নয়া জীবন পাই এবং একিদন িচরকাল 

আপনার লেগ থাকমু। আমাের আপনার আনুগতয্
অইেত এবং আপনার হরত্তার লাখান জীবনযাপন 

করেত আমাের সাহাযয্ করইন। আেমন।

�িতিদন বাইেবল পড়ইন এবং ঈ�রর লেগ 
মাতইন! েযাহন ৩:১৬
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