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েফেরস্তা পের মিরয়মের কইেয়েদ
ইবার আত্মীয়া এিলজােবতর
বুিড়কােল বাচ্চা হইত যার ইবাও
আিছেলা েদ উগ্গা আশ্চাযর্য্ কাম।
তাড়াতািড় গির মিরয়ম
এিলজােবেতর ঘরত েবড়াইত
েগইল। ইতারা এক অংেগ
ঈশব্েরর পর্শংসা গইেজ্জ।

আশ্চাযর্য্ হইেয়ের মিরয়ম জাইনেতা চাইেয়,
“ইবা িক গির হইত পাের? আইেতা েকান মরত
েপায়াের ন জািন।” েফেরস্তা মিরয়মের কইেয়েদ
এই েপায়া ঈশব্ররতুন আইেবা। ইবার েকান
মানুষ বাপ ন থািকেবা।
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েযােষফ নাম গির উগ্গা মাইনষর
অংেগ মিরয়মর িবয়ার কথাবাতর্া
িঠক হইল। েযেত্ত েযােষফ
জািনত পাইরেগ মিরয়মরতুন
বাচ্চা হইব এেত্ত েযােষেফরতুন
দুঃখ লাইেগ্গ। েযােষফ িচন্তা
গেরর েদ আর একজন মানুষ
মেনা হয় এই েপায়ার বাপ।
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সব্েপ্নার মইেধয্ ঈশব্রর েফেরস্তা েযােষেফের
কইেয় েদ, এই বাচ্চা ঈশব্রর েপায়া। যীশুের
চাইিচিত রািখবারলাই েযােষফ মিরয়মের
সাহাযয্ গইিজ্জল।
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েযােষফ ঈশব্রর কথা হুইনেতা আর তাঁের িবশব্াস গইেতা। েযােষফ ইতার েদশর
চলমান আইন-কানুেনর কথাও মািন চইলেতা। ইবার কারণ হইলেদ উগ্গা েনায়া
আদশর কথা মািন লই খাজনা িদবার
লাই মিরয়ম আর েযােষফ তারার
িনজর শহর ৈবৎেলহমত
যন পিরব। আর তারা
দুেনাজন েগইেয়।
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মিরয়মর বাচ্চা ইহবার সময় হই
েগইেয় িকন্তু েযােষফ েকানিমক্কা
েকান জাগা েতায়াই নপার,
েকান েহাটলত জাগা নাই।
েবকিমক্কা মানুষ ভরা।
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কােছই, কেয়কজন রাহাল রাইতর েবলা েভড়ার পাল পাহাড়া িদত লাইেগ্গ। এই
সমত ঈশব্রর েফেরস্তা তারার কাছিদ্দ আই কইেয়, েতায়ারার লাই উগ্গা সুখবর
আেছ। আজুয়া দায়ূদর েগরামত েতায়ারার উদ্ধারকতর্া
জন্মাইেয়, ইবাই মশীহ, ইবাই পর্ভু।
আড়াইলত
ফুতােনা উগ্গা
পুয়াের েতায়ারা
েদিখত পাইব।

েশষেমষ েযােষফ উগ্গা গরুর ঘর পাইেয়। এই গরুর ঘরর িভতের যীশুর জন্ম
হইেয়। যীশুর মা যীশুের গরুর আড়াইলত ফুতাই
রাইেক্ক। ইবা েসই জাগা েযেড গরু-ছাগলর
খানা রাখা হইত।
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আিতক্কা এেড আরও েবাউত েফেরস্তা েদহা েগইেয়, ইতারা ঈশব্রর পর্শংসা
গির কইেতা লাইেগ্গ েদ, “সব্গর্ত ঈশব্েরর েগৗরব ওক,
পৃিথবীর মইেধয্ যারার উদ্দী ঈশব্র খুশী তারার
শািন্ত ওক।”

েমষ চরােদ্দ ইতারা েছাড পুয়া ইবাের চাইবারলাই
তাড়াতািড় গির গরুর ঘরত েগইেয়। েযেড পুয়াইবাের
রাহা হইেয়, পুয়াইবাের চাইবার পের ইতারা খবরগান
েবয়াকের জানাই িদেয়।
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চিল্লশিদন বােদ, েযােষফ আর মিরয়ম গুরা যীশুের
িযরূশােলমর মিন্দরত লই েগইেয়। েযেড
িশিমেয়ান নামত উগ্গা বুড়া মানুষ গুরা
পুয়াইবার লাই ঈশব্রর পর্শংসা
গইেজ্জ। ইয়ানবােদ সদাপর্ভর
উগ্গা বুিড় দাসী হান্না, ইবাও
ঈশব্রের ধইনয্বাদ িদেয়। ইতারা
দুেনাজনই জাইনেতা যীশু ঈশব্েরর
পুয়া পর্িতজ্ঞাত মুিক্তদাতা।
েযােষফ মিন্দরত দুয়া পাখী উৎসগর্
গইেজ্জ। ঈশব্রর আইন কয় েদ এই
দান আনাপিরব। েযেত্ত গরবী
মানুষঅল তারার েনায়া জন্মাইেয়েদ
এন গুরা পুয়াের সদাপর্ভুর সামনিদ
হািজর গিরব।
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েবশ িকছু বছর বােদ,
পুকেদশতুন কেয়কজন
জ্ঞানী পিণ্ডত মানুষ
এককান িবেশষ তারার
মাইধয্েম

িযরূশােলমত আইেষয্। ইতারা িজজ্ঞাসা
গইেজ্জ, “িযহুদীঅলর েয রাজা জন্মাইেয়
ইবা কেড? আরা ইবার উপাসনা
গাইতাম চাই।”
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েছাড যীশুের লই েযােষফ আর মিরয়ম েয ঘরত আিছল
তারা ইবা জ্ঞানী পিণ্ডল অলের এেড েপৗঁিছ িদেয়। ইতারা
যীশুের দামী সুগিন্ধওয়ালা আর েসানা
উপহার িহসােব িদেয় আর উবুর
হইেয়েন পর্নামও গইেজ্জ।

জ্ঞানী পিণ্ডত মাইনষর বয্াপাের রাজা
েহেরাদ উইনিনল। রাজা ছটপট
গইেতা লাইেগ্গ আর ইতারাের
কইেয়েদ, ‘যীশুের খুঁিজ পাইেল েযন
রাজাের জানায়। েহেরাদ রাজা কইেয়,
“আইও ইবার উপাসনা গইেত্তা চাই।”
িকন্তু রাজা িমথয্া কথা কইেয়। েহেরাদ
রাজা আসেল যীশুের মাির েফইলেতা
চাইেয়।
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ঈশব্র পিণ্ডত অলের সাবধান গির িদইল। েযন
ইতারা চুিপচুিপ ইতারার বাড়ীর মইেধয্
িফির যায়। েহেরাদ েবশী রাগ হইেয়।
যীশুের মাির েফলাইবারলাই মন িঠক গইেজ্জ।
এই দুষ্ট রাজা ৈবৎেলহমর মইেধয্ যত পুয়া
বাইচ্চা আেছ েবয়াকের মাির েফলােয়ই।
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িকন্তু েহেরাদ ঈশব্রর পুয়ার েকান ক্ষিত
গিরত নপাের। সব্প্নর মইেধয্ িদ েযােষফ
ক্ষিত আর মিরয়েমর সাবধান গির িদেয়
বিল ইতারা যীশুের লই িনরাপদত
িমশরত চল েগইেয়।
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17
েহেরাদ েযেত্ত মারা
েগইেয় েহেত্ত েযােষফ
যীশু আর মিরয়মের
লই িমশরতুন িফির
আইেসয্।

যীশুর জন্ম
ঈশব্রর বাইকয্ পিবতর্ বাইেবেলর তুন গল্পওয়া লওয়া অইেয়
গল্প ইবার মইেদয্ আেছ েদ
মিথ ১-২, লূক ১-২ অধয্ায়

ইতারা নাসারত নাম উগ্গা েছাড
গর্ামত বসবাস গইেত্তা আরম্ভ গইেজ্জ।
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“েতাঁয়ার বাইকয্ই আঁর জীবনর আেলার েকবার (দরজা).” গীতসংিহতা
১১৯:১৩০ পদ
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This Bible story tells us about our wonderful God who
made us and who wants us to know Him.
God knows we have done bad things, which He calls sin.
The punishment for sin is death, but God loves us so
much He sent His Son, Jesus, to die on a Cross and be
punished for our sins. Then Jesus came back to life and
went home to Heaven! If you believe in Jesus and ask
Him to forgive your sins, He will do it! He will come and
live in you now, and you will live with Him forever.

েশষ

If you want to turn from your sins, say this to God:
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Dear God, I believe that Jesus died for me and
now lives again. Please come into my life and
forgive my sins, so that I can have new life now,
and one day go to be with You forever. Help me
to live for You as Your child. Amen.
Read the Bible and talk with God every day! John 3:16
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