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অনেক আগে, ঈশ্বর দেবদূত 
গ্যাব্রিয়েলকে মেরি নামে 
এক মিষ্টি যুবতী ইহুদি 
দাসীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।



তিনি তাকে বলেছিলেন, "তোমার 
একটি পুত্র হবে এবং তার নাম 
যীশু রাখবে। তাকে সর্বোচ্চ 
পুত্র বলা হবে। তিনি 
চিরকাল রাজত্ব করবেন।"



"এটা কিভাবে হতে পারে?" অবাক 
মেয়েটি জিজ্ঞেস করল। "আমি 
কোন পুরুষের সাথে ছিলাম না।" 
দেবদূত মরিয়মকে বলেছিলেন 
যে শিশুটি ঈশ্বরের 
কাছ থেকে আসবে। 
মানুষের বাবা 
হবে না।



দেবদূত তখন মরিয়মকে বলেছিলেন যে 
তার চাচাতো বোন এলিজাবেথ তার 
বৃদ্ধ বয়সে একটি শিশুর 
জন্ম দিচ্ছে। এটাও 
একটা অলৌকিক 
ঘটনা ছিল। শীঘ্রই, 
মেরি এলিজাবেথ 
দেখতে যান. তারা 
একসাথে ঈশ্বরের 
প্রশংসা করল।



মরিয়ম জোসেফ নামে 
এক ব্যক্তির সাথে
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়েছিলেন। জোসেফ 
দুঃখ পেয়েছিলেন 
যখন তিনি জানতে 
পেরেছিলেন 
যে মেরি একটি 
সন্তানের প্রত্যাশা 
লোকের পিতা।



একটি স্বপ্নে, ঈশ্বরের দেবদূত 
জোসেফকে এই শিশুটি ঈশ্বরের 
পুত্র। যোসেফ মরিয়মকে যীশুর 
দেখাশোনা করতে সাহায্য 
করেছিলেন।



জোসেফ ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখেছিলেন 
এবং তাঁর আনুগত্য 
করেছিলেন।



তিনি তার দেশের আইনও মানতেন। একটি নতুন 
আইনের কারণে, তিনি 
এবং মেরি তাদের কর 
পরিশোধের 
জন্য তাদের 

নিজ শহর রওনা হন।



মেরি তার সন্তানের 
জন্য প্রস্তুত ছিল. 
কিন্তু জোসেফ 
কোথাও ঘর খঁুজে
পেল না। সব 
সরাইখানা পূর্ণ 

ছিল।



জোসেফ অবশেষে একটি 
আস্তাবল খঁুজে পেলেন। 
সেখানে শিশু যিশুর 
জন্ম হয়।



তার মা তাকে একটি খাঁচায় শুইয়েছিলেন, 
এমন একটি জায়গা যেখানে 
সাধারণত পশুদের খাবার 
রাখা হত।



কাছাকাছি, মেষপালকরা তাদের ঘুমন্ত মেষপালকে 
পাহারা দিত। ঈশ্বরের ফেরেশতা 
উপস্থিত হয়ে তাদের বিস্ময়কর 

সংবাদ জানালেন।



"আজ ডেভিডের শহরে আপনার জন্য একজন 
ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছে ঘুমন্ত 
মেষপালকে পাহারা যিনি খ্রিস্ট 

প্রভু।



হঠাৎ, আরও অনেক উজ্জ্বল ফেরেশতা
আবির্ভূত হলেন, ঈশ্বরের প্রশংসা

করলেন এবং বললেন, …



… "সর্বোচ্চ ঈশ্বরের মহিমা এবং 
পৃথিবীতে শান্তি, মানুষের প্রতি

মঙ্গল কামনা।"



রাখালরা আস্তাবলের দিকে ছুটে গেল। শিশুটিকে 
দেখার পর তারা সবাইকে বলেছিল যে তারা যীশু 

সম্পর্কে ফেরেশতারা যা বলেছিল 
তা দেখা হয়েছিল।



চল্লিশ দিন পর, জোসেফ এবং 
মেরি যিশুকে জেরুজালেমের 
মন্দিরে নিয়ে আসেন। 



সেখানে শিমিওন নামে এক 
ব্যক্তি শিশুর জন্য ঈশ্বরের 
প্রশংসা করেছিলেন, 
যখন প্রভুর আরেক 
দাস বৃদ্ধ আন্না 

ধন্যবাদ 
দিয়েছিলেন।



উভয়েই জানত যীশু ঈশ্বরের 
পুত্র, প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা। 
জোসেফ দুটি পাখি বলি
দিলেন। এই নৈবেদ্য 
ছিল ঈশ্বরের আইন 
বলেছিল যে দরিদ্র 
লোকেদের আনা 
উচিত যখন তারা 
একটি নবজাতক 
শিশুকে প্রভুর কাছে 
উপস্থাপন করে।



কিছুকাল পরে, 
একজন বিশেষ 
তারকা পূর্বের 
দেশ থেকে 

জেরুজালেমে 
জ্ঞানী ব্যক্তিদের 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 



"ইহুদীদের রাজা যিনি জন্মেছেন 
তিনি কোথায়?" তারা জিজ্ঞাসা 
করেছিল. "আমরা তাঁর উপাসনা 
করতে চাই।"



রাজা হেরোদ জ্ঞানী 
ব্যক্তিদের কথা 
শুনেছিলেন। বিচলিত 
হয়ে, তিনি তাদের 
যীশুকে খঁুজে পেলে 
তাকে বলতে বললেন।



হেরোদ বললেন, 
"আমিও তাঁর উপাসনা 
করতে চাই।" কিন্তু
সে মিথ্যা বলছিল। 
হেরোদ যীশুকে হত্যা 
করতে চেয়েছিলেন।



তারকাটি জ্ঞানী ব্যক্তিদের ঠিক সেই 
বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে মেরি এবং 

জোসেফ ছোট শিশুর সাথে 
থাকতেন। উপাসনায় নতজানু 
হয়ে ভ্রমণকারীরা যীশুকে 

সোনা ও সুগন্ধি 
উপহার দিয়েছিল।



ঈশ্বর জ্ঞানীদের সতর্ক 
করে দিয়েছিলেন গোপনে 
বাড়ি ফিরে যেতে। হেরোদ 
রেগে গেলেন। 



যিশুকে ধ্বংস করার জন্য 
দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, দুষ্ট 
শাসক বেথলেহেমের 
সমস্ত বালক শিশুদের
হত্যা করেছিল।



কিন্তু হেরোদ ঈশ্বরের 
পুত্রের ক্ষতি করতে 
পারেনি! স্বপ্নে সতর্ক 
করে, জোসেফ মেরি
এবং যীশুকে মিশরে
নিরাপদে নিয়ে যান।



হেরোদ মারা গেলে 
জোসেফ মেরি ও 
যীশুকে মিশর থেকে 
ফিরিয়ে 

আনেন। তারা গালীল 
সাগরের কাছে নাজারেথের 
ছোট্ট শহরে বাস করত।



যিশুর জন্ম

ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেল থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

ম্যাথিউ 1-2, লুক 1-2

“তোমার শব্দের প্রবেশদ্বার আলো দেয়।” 
গীতসংহিতা 119:130



দ্য এন্ড



এই বাইবেলের গল্প আমাদেরকে আমাদের
বিস্ময়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে যিনি আমাদের তৈরি 

করেছেন এবং যিনি চান আপনি তাঁকে জানুন।
ঈশ্বর জানেন আমরা খারাপ কাজ করেছি, যাকে তিনি 

পাপ বলেছেন। পাপের শাস্তি মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর 
আপনাকে এত ভালোবাসেন তিনি তাঁর একমাত্র 
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপের 

জন্য শাস্তি পেতে পাঠিয়েছেন। তারপর যীশু আবার 
জীবিত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন! আপনি যদি যীশুতে 

বিশ্বাস করেন এবং তাঁর কাছে আপনার পাপের ক্ষমা 
চান, তিনি তা করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন 

আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি চিরকাল 
তাঁর সাথে বসবাস করবেন।



যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে এটি সত্য, 
তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:

প্রিয় যীশু, আমি বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বর, 
এবং আমার পাপের জন্য মরতে একজন মানষু 
হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবিত 

হয়েছেন। দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার 
পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি এখন নতুন জীবন পেতে 
পারি, এবং একদিন চিরকাল আপনার সাথে থাকতে 

পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং 
আপনার সন্তান হিসাবে আপনার জন্য বাঁচতে 

সাহায্য করুন। আমীন।
বাইবেল পড়ুন এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে কথা 

বলুন! জন 3:16
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