


   ইলীশােবেতর যখন ছয় মােসর গভ3  তখন ঈ5র গালীল 6েদেশর নাসরত 8ােমর মিরয়ম 
নােম এক< ক= মারী >মেয়র কােছ গাি?েয়ল দূতেক পাঠােলন। রাজা দায়E েদর বংেশর >যােষফ 
নােম একজন >লােকর সংেগ তঁার িবেয়র কথাবাত3 া Kক হেয়িছল।  Mগ3দূত মিরয়েমর কােছ 
এেস তঁােক NেভOা জািনেয় বলেলন, “6ভ=  >তামার সংেগ আেছন এবং >তামােক অেনক 
আশীব3াদ কেরেছন।”  এই কথা Nেন মিরয়েমর মন খ=ব অিRর হেয় উঠল। িতিন ভাবেত 
লাগেলন এই রকম NেভOার মােন িক।  Mগ3দূত তঁােক বলেলন, “মিরয়ম, ভয় >কােরা না, 
কারণ ঈ5র >তামােক খ=ব দয়া কেরেছন।  >শান, ত= িম গভ3 বতী হেব আর >তামার এক< >ছেল 
হেব। ত= িম তঁার নাম যীN রাখেব।  িতিন মহান হেবন। তঁােক মহান ঈ5েরর পুV বলা হেব। 6ভ=  
ঈ5র তঁার পূব3পুরWষ রাজা দায়E েদর িসংহাসন তঁােক >দেবন।  িতিন যােকােবর বংেশর >লাকেদর 
উপের িচরকাল ধের রাজZ করেবন। তঁার রাজZ কখনও >শষ হেব না।”  মিরয়ম বলেলন, 
“আিম 6ভ= র দাসী, আপনার কথামতই আমার উপর সব িকছ=  >হাক।” এর পের Mগ3দূত 
মিরয়েমর কাছ >থেক চেল >গেলন।      লূক 1:26-33 & 38
   কােজই 6ভ=  িনেজই >তামােদর কােছ একটা িচ] >দখােবন। তা হল, একজন ক= মারী >মেয় 
গভ3 বতী হেব, আর তঁার এক< >ছেল হেব; তঁার নাম রাখা হেব ই^ানূেয়ল।     Isaiah 7:14



   >যােষফ িছেলন রাজা দায়E েদর বংেশর >লাক। রাজা দায়E েদর জ_Rান িছল িযহE িদয়া 6েদেশর 
`বৎ>লহম 8ােম। তাই >যােষফ নাম >লখাবার জনb গালীল 6েদেশর নাসরত 8াম >থেক 
`বৎ>লহম 8ােম >গেলন। মিরয়মও তঁার সংেগ >সখােন >গেলন। এঁরই সংেগ >যােষেফর িবেয় 
Kক হেয়িছল। >সই সময় মিরয়ম গভ3 বতী িছেলন এবং `বৎ>লহেম থাকেতই তঁার সcান 
জে_র সময় এেস >গল।  >সখােন তঁার 6থম >ছেলর জ_ হল, আর িতিন >ছেল<েক কাপেড় 
জিড়েয় যাবপােV রাখেলন, কারণ >হােটেল তঁােদর জনb >কান জায়গা িছল না।  লূক 2:4-7
সদা6ভ=  বলেছন, “িকe, >হ `বৎ>লহম-ইfাথা, যিদও ত= িম িযহE দার হাজার হাজার 8ামgেলার 
মেধb >ছাট, তব=ও >তামার মধb >থেক আমার পেh এমন একজন আসেবন িযিন হেবন 
ইiােয়েলর শাসনকত3 া, যঁার NরW পুরােনা িদন >থেক, অনcকাল >থেক।”  Micah 5:2



   `বৎ>লহেমর কােছ মােঠর মেধb 
রােতর >বলা রাখােলরা তােদর >ভড়ার 
পাল পাহারা িদিOল।  এমন সময় 6ভ= র একজন দূত হঠাৎ তােদর সামেন উপিRত হেলন। 
তখন 6ভ= র মিহমা তােদর চারিদেক উJল হেয় >দখা িদল। এেত রাখােলরা খ=ব ভয় >পল।  
Mগ3দূত তােদর বলেলন, “ভয় >কােরা না, কারণ আিম >তামােদর কােছ খ=ব আনেkর খবর 
এেনিছ। এই আনk সব >লােকরই জনb।  আজ দায়E েদর 8ােম >তামােদর উlারকত3 া 
জে_েছন। িতিনই মশীহ, িতিনই 6ভ= ।  এই কথা >য সিতb >তামােদর কােছ তার িচ] হল 
এই- >তামরা কাপেড় জড়ােনা এবং যাবপােV >শাওয়ােনা এক< িশNেক >দখেত পােব।”  
এই সময় >সই Mগ3দূেতর সংেগ হঠাৎ >সখােন আরও অেনক Mগ3দূতেক >দখা >গল। তঁারা 
ঈ5েরর 6শংসা কের বলেত লাগেলন,  “Mেগ3 ঈ5েরর >গmরব >হাক, পৃিথবীেত যােদর উপর 
িতিন সeo তােদর শািc >হাক।”         লূক 2:8-14
   এই সমp হেব, কারণ এক< >ছেল আমােদর জনb জ_8হণ করেবন, এক< পুV 
আমােদর >দওয়া হেব। শাসন করবার ভার তঁার কঁােধর উপর থাকেব, আর তঁার নাম হেব 
আqয3 পরামশ3দাতা, শিrশালী ঈ5র, িচরRায়ী িপতা, শািcর রাজা।     Isaiah 9:6



  িশN যীN বয়েস >বেড় শিrমান হেয় উঠেলন এবং sােন 
পূণ3 হেত থাকেলন। তঁার উপের ঈ5েরর আশীব3াদ িছল। 
       লূক 2:40



   >সই কথামতই বািtuদাতা >যাহন মরW-এলাকায় িগেয় >লাকেদর বািtu িদিOেলন এবং 
6চার করিছেলন >যন >লােক পােপর hমা পাবার জনb পাপ >থেক মন িফরায় ও বািtu 
8হণ কের।  তােত িযহE িদয়া 6েদশ ও িযরvশােলম শহেরর সবাই >বর হেয় >যাহেনর কােছ 
আসেত লাগল। তারা যখন পাপ Mীকার করল তখন >যাহন যদ3 ন নদীেত তােদর বািtu 
িদেলন।  >যাহন উেটর >লােমর কাপড় পরেতন এবং তঁার >কামের চামড়ার >কামর-বঁাধিন 
িছল।  িতিন পংগপাল আর বনমধ=  >খেতন। িতিন যা 6চার করেতন তা এই, “আমার পের 
একজন আসেছন। িতিন আমার >চেয় শিrশালী। উব=ড় হেয় তঁার জুতার িফতা খ=লবার 
>যাগbও আিম নই।  আিম >তামােদর জেল বািtu িদিO িকe িতিন পিবV আwােত 
>তামােদর বািtu >দেবন।”  >সই সমেয় যীN গালীল 6েদেশর নাসরত 8াম >থেক আসেলন, 
আর >যাহন তঁােক যদ3 ন নদীেত বািtu িদেলন।  জল >থেক উেঠ আসবার সংেগ সংেগই 
যীN >দখেলন, আকাশ িচের >গেছ এবং পিবV আwা কব=তেরর মত হেয় তঁার উপর >নেম 
আসেছন।  >সই সময় Mগ3 >থেক এই কথা >শানা >গল, “ত= িমই আমার ি6য় পুV, >তামার 
উপর আিম খ=ব সeo।”     মাক3  1:4-11



   এর পের যীN পাহােড়র উপের উঠেলন এবং িনেজর ইOামত িকছ=  
>লাকেক তঁার কােছ >ডেক িনেলন। তঁারা যীNর কােছ আসেল পর িতিন 
বােরাজনেক >6িরত্-পেদ িনয=r করেলন >যন তঁারা তঁার সংেগ সংেগ 
থােকন এবং মk আwা ছাড়াবার hমতা িদেয় িতিন তঁােদর 6চার-কােজ 
পাঠােত পােরন। মাক3  3:13-15



   ফরীশীেদর মেধb নীকদীম নােম িযহE দীেদর একজন >নতা িছেলন।  একিদন 
রােত িতিন যীNর কােছ এেস বলেলন, “gরW, আমরা জািন আপিন একজন 
িশhক িহসােব ঈ5েরর কাছ >থেক এেসেছন, কারণ আপিন >য সব আqয3 কাজ 
করেছন, ঈ5র সংেগ না থাকেল >কউ তা করেত পাের না।”  যীN নীকদীমেক 
বলেলন, “আিম আপনােক সিতbই বলিছ, নত= ন কের জ_ না হেল >কউ ঈ5েরর 
রাজb >দখেত পায় না।”  তখন নীকদীম তঁােক বলেলন, “মানুষ ব= েড়া হেয় >গেল 
>কমন কের তার আবার জ_ হেত পাের? িzতীয় বার মােয়র গেভ3  িফের িগেয় >স 
িক আবার জ_8হণ করেত পাের?”  উ{ের যীN বলেলন, “আিম আপনােক 
সিতbই বলিছ, জল এবং পিবV আwা >থেক জ_ না হেল >কউই ঈ5েরর রােজb 
ঢ= কেত পাের না।  মানুষ >থেক যা জে_ তা মানুষ, আর যা পিবV আwা >থেক 
জে_ তা আwা।        ইউেহা}া 3:1-6



   এর িকছ=  পের যীN নািয়ন্ 
নােম একটা 8ােমর িদেক চলেলন। 
তঁার িশেষbরা এবং আরও অেনক >লাক তঁার সংেগ 
সংেগ যািOেলন।  যখন িতিন >সই 8ােমর ফটেকর কােছ 
>পm ~ছােলন তখন >লােকরা একজন মৃত >লাকেক বাইের 
িনেয় যািOল। >য >লাক< মারা িগেয়িছল >স িছল তার 
মােয়র একমাV সcান, আর >সই মা-ও িছল িবধবা। 8ােমর অেনক >লাক >সই িবধবার 
সংেগ িছল।  >সই িবধবােক >দেখ 6ভ=  মমতায় পূণ3 হেয় বলেলন, “আর >কঁেদা না।”  
তারপর যীN কােছ িগেয় খাট ছ= ঁ েলন। এেত যারা মৃতেদহ বেয় িনেয় যািOল তারা দঁাড়াল। 
যীN বলেলন, “য=বক, আিম >তামােক বলিছ, ওেঠা।”  তােত >য মারা িগেয়িছল >সই 
>লাক< উেঠ বসল এবং কথা বলেত লাগল। যীN তােক তার মােয়র কােছ িফিরেয় 
িদেলন।  এেত সকেলর অcর ভিr ও ভেয় পূণ3 হল। তারা ঈ5েরর >গmরব কের বলেত 
লাগল, “আমােদর মেধb একজন মহান নবী উপিRত হেয়েছন। ঈ5র দয়া কের তঁার 
>লাকেদর িদেক মেনােযাগ িদেয়েছন।” লূক 7:11-16



   যীN >চেয় >দখেলন অেনক >লাক তঁার কােছ আসেছ। িতিন িফিলপেক বলেলন, “এই 
>লাকেদর খাওয়াবার জনb আমরা >কাথা >থেক রW< িকনব?”  িফিলপেক পরীhা করবার 
জনb িতিন ঐ কথা বলেলন, কারণ িক করেবন তা িতিন জানেতন।  িফিলপ যীNেক বলেলন, 
“ওরা যিদ 6েতbেক অ� কেরও পায় তব=  দু’>শা দীনােরর রW<েতও ক= লােব না।”  যীNর 
িশষbেদর মেধb একজেনর নাম িছল আিDয়। ইিন িছেলন িশেমান-িপতেরর ভাই।  আিDয় 
যীNেক বলেলন, “এখােন একটা >ছাট >ছেলর কােছ প~াচটা যেবর রW< আর দু’টা মাছ আেছ, 
িকe এত >লােকর মেধb ওেত িক হেব?”  যীN বলেলন, “>লাকেদর বিসেয় দাও।” >সই জায়গায় 
অেনক ঘাস িছল। >লােকরা তারই উপর বেস >গল। >সখােন পুরWেষর সংখbাই িছল কমেবিশ 
প~াচ হাজার।  এর পের যীN >সই রW< কয়খানা িনেয় ঈ5রেক ধনbবাদ িদেলন এবং যারা বেস 
িছল তােদর ভাগ কের িদেলন। >সইভােব িতিন মাছও িদেলন। >য যত চাইল তত >পল।  
>লােকরা >পট ভের >খেল পর যীN তঁার িশষbেদর বলেলন, “>য ট= করাgেলা বাকী আেছ 
>সgেলা একসংেগ জেড়া কর >যন িকছ= ই নo না হয়।”  >লােকরা খাবার পের >সই প~াচখানা 
রW<র যা বাকী িছল িশেষbরা তা জেড়া কের বােরাটা ট= কির ভ�ত� করেলন।  যীNর এই আqয3 
কাজ >দেখ >লােকরা বলেত লাগল, “জগেত >য নবীর আসবার কথা আেছ ইিন সিতbই >সই 
নবী।”    ইউেহা}া 6:5-14



   স�bা হেল পর যীNর িশেষbরা সাগেরর ধাের >গেলন, আর >নৗকায় উেঠ 
কফরনাহE ম শহের যাবার জনb সাগর পার হেত লাগেলন। >সই সময় অ�কার 
হেয়িছল, আর তখনও যীN তঁােদর কােছ আেসন িন।  খ=ব >জাের বাতাস 
বইিছল বেল সাগেরও বড় বড় >ঢউ উঠিছল।  প~াচ-ছয় িকেলািমটার >নৗকা 
>বেয় যাবার পর তঁারা >দখেলন, যীN সাগেরর উপর িদেয় >হঁেট তঁােদর 
>নৗকার কােছ আসেছন। এ >দেখ িশেষbরা খ=ব ভয় >পেলন।  তখন যীN 
তঁােদর বলেলন, “ভয় >কােরা না; এ আিম।”    ইউেহা}া 6:16-20



   পের >লােকরা >ছাট >ছাট >ছেলেমেয়েদর যীNর কােছ িনেয় আসল >যন িতিন 
তােদর উপর হাত রােখন। িকe িশেষbরা >সই >লাকেদর বক= িন িদেত লাগেলন।  
যীN তা >দেখ অসeo হেয় িশষbেদর বলেলন, “>ছেলেমেয়েদর আমার কােছ 
আসেত দাও, বাধা িদেয়া না; কারণ ঈ5েরর রাজb এেদর মত >লাকেদরই।  
আিম >তামােদর সিতb বলিছ, >ছাট >ছেলেমেয়র মত কের ঈ5েরর শাসন >মেন 
না িনেল >কউ >কানমেতই ঈ5েরর রােজb ঢ= কেত পারেব না।”  তারপর যীN 
>সই >ছেলেমেয়েদর >কােল িনেলন এবং তােদর মাথায় হাত >রেখ আশীব3াদ 
করেলন। মাক3  10:13-16



   “আিমই উ{ম >মষপালক। উ{ম >মষপালক তার >মষেদর জনb 
িনেজর জীবন >দয়।  আমার >মষgেলা আমার ডাক >শােন। আিম 
তােদর জািন আর তারা আমার িপছেন িপছেন চেল।   আিম তােদর 
অনc জীবন িদই। তারা কখনও িবনo হেব না এবং >কউই আমার হাত 
>থেক তােদর >কেড় >নেব না।” ইউেহা}া 10:11 & 27-28



   তখন 6ধান পুেরািহেতরা ও ফরীশীরা মহাসভার >লাকেদর একV কের বলেলন, “আমরা 
এখন িক কির? এই >লাকটা >তা অেনক আqয3 কাজ করেছ।  আমরা যিদ তােক এইভােব 
চলেত িদই তেব সবাই তার উপের িব5াস করেব, আর >রামীেয়রা এেস আমােদর উপাসনা-ঘর 
এবং আমােদর জািতেক �ংস কের >ফলেব।”  তঁােদর মেধb কাইয়াফা নােম একজন >সই বছেরর 
মহাপুেরািহত িছেলন।  িতিন তঁােদর বলেলন, “>তামরা িকছ= ই জান না, আর >ভেবও >দখ না >য, 
>গাটা জািতটা নo হওয়ার >চেয় বরং সমp >লােকর বদেল একজন মানুেষর মৃত= b অেনক ভাল।”  
কাইয়াফা >য িনেজ >থেক এই কথা বেলিছেলন তা নয় িকe িতিন িছেলন >সই বছেরর 
মহাপুেরািহত। >সইজনb িতিন ভিবষbেতর কথা বেলিছেলন >য, িযহE দী জািতর জনb যীNই 
মরেবন।  >কবল িযহE দী জািতর জনbই নয়, িকe ঈ5েরর >য সcােনরা চারিদেক ছিড়েয় রেয়েছ 
তােদর জেড়া কের এক করবার জনbও িতিন মরেবন।  >সই িদন >থেক িযহE দী >নতারা যীNেক 
>মের >ফলবার ষড়যT করেত লাগেলন। ইউেহা}া 11:47-53



   পের স�bা হেল যীN >সই বােরাজন িশষbেক িনেয় >খেত বসেলন।  
খাবার সমেয় িতিন বলেলন, “আিম >তামােদর সিতbই বলিছ, >তামােদর 
মেধb একজন আমােক শVWেদর হােত ধিরেয় >দেব।”  এেত িশেষbরা খ=ব 
দুঃিখত হেয় একজেনর পর একজন যীNেক িজsাসা করেত লাগেলন, 
“>স িক আিম, 6ভ= ?”  উ{ের িতিন তঁােদর বলেলন, “>য আমার সংেগ 
পােVর মেধb হাত িদেO >স-ই আমােক ধিরেয় >দেব।     মিথ 26:20-23



 
িযহE দীেদর 

রাজা। 

   `সেনbরা দু’জন >দাষী >লাকেকও >মের >ফলবার জনb যীNর সংেগ িনেয় চলল।  >য 
জায়গাটােক মাথার খ= িল বলা হত >সখােন >পm ~েছ তারা যীNেক ও >সই দু’জন >দাষীেক 
�ুেশ িদল-একজনেক যীNর ডান িদেক ও অনbজনেক বঁািদেক।  >য দু’জন >দাষী 
>লাকেক >সখােন �ুেশ টাংগােনা হেয়িছল তােদর মেধb একজন যীNেক <ট্কাির 
িদেয় বলল, “ত= িম নািক মশীহ? তাহেল িনেজেক ও আমােদর রhা কর।”  তখন অনb 
>লাক< তােক বক= িন িদেয় বলল, “ত= িম িক ঈ5রেক ভয় কর না? ত= িম >তা একই রকম 
শািp পাO।  আমরা উিচত শািp পািO। আমােদর যা পাওনা আমরা তা-ই পািO, 
িকe এই >লাক< >তা >কান >দাষ কের িন।”  তারপর >স বলল, “যীN, আপিন যখন 
রাজZ করেত িফের আসেবন তখন আমার কথা মেন করেবন।”  উ{ের যীN তােক 
বলেলন, “আিম >তামােক সিতb বলিছ, ত= িম আজেকই আমার সংেগ পরমেদেশ 
উপিRত হেব।” লূক 23:32-33 & 39-43



িযহE দীেদর 
রাজা। 

   তখন >বলা 6ায় দুপুর। সূয3 আেলা >দওয়া ব� করল এবং সারা >দশ অ�কার 
হেয় >গল। >বলা িতনটা পয3c >সই রকমই রইল। িযরvশােলেমর উপাসনা-ঘেরর 
পদ3 াটা মাঝখােন িচের দু’ভাগ হেয় >গল।  যীN িচৎকার কের বলেলন, “িপতা, 
আিম >তামার হােত আমার আwা ত= েল িদলাম।” এই কথা বেল িতিন 6াণতbাগ 
করেলন।  এই সব >দেখ >রামীয় শত->সনাপিত ঈ5েরর >গmরব কের বলেলন, 
“সিতbই >লাক< িনেদ3 াষ িছল।” লূক 23:44-47



   স�bা হেল পর অিরমািথয়া 8ােমর >যােষফ নােম একজন ধনী >লাক 
>সখােন আসেলন। ইিন যীNর িশষb হেয়িছেলন।  পীলােতর কােছ িগেয় 
িতিন যীNর >দহটা চাইেলন। তখন পীলাত তঁােক >সই >দহটা িদেত আেদশ 
িদেলন।  >যােষফ যীNর >দহটা িনেয় িগেয় পির�ার কাপেড় জড়ােলন,  আর 
>য নত= ন কবর িতিন িনেজর জনb পাহােড়র মেধb >কেট >রেখিছেলন >সখােন 
>সই >দহটা রাখেলন। পের >সই কবেরর মুেখ বড় একটা পাথর গিড়েয় িদেয় 
িতিন চেল >গেলন।  িকe মগ্দলীনী মিরয়ম ও >সই অনb মিরয়ম >সখােন 
>সই কবেরর সামেন বেস রইেলন।    মিথ 27:57-61



   সtার 6থম িদেনর খ=ব সকালেবলা >সই Tীেলােকরা >সই সুগি� মশলা িনেয় 
কবেরর কােছ >গেলন।  তঁারা >দখেলন কবেরর মুখ >থেক পাথরখানা সিরেয় রাখা 
হেয়েছ, িকe কবেরর িভতের িগেয় তঁারা 6ভ=  যীNর >দহ >দখেত >পেলন না।  যখন 
তঁারা অবাক হেয় >সই িবষেয় ভাবিছেলন তখন িবদুbেতর মত ঝক্ঝেক কাপড় 
পরা দু’জন >লাক তঁােদর পােশ এেস দঁাড়ােলন।  এেত Tীেলােকরা ভয় >পেয় মাথা 
নীচ=  করেলন। >লাক দু’< তঁােদর বলেলন, “িযিন জীিবত তঁােক মৃতেদর মেধb 
>খ~াজ করছ >কন?  িতিন এখােন >নই; িতিন জীিবত হেয় উেঠেছন। িতিন যখন 
গালীেল িছেলন তখন িতিন >তামােদর কােছ যা বেলিছেলন তা মেন কের >দখ।  
িতিন বেলিছেলন, মনুষbপুVেক পাপী >লাকেদর হােত ধিরেয় >দওয়া হেব। তার পের 
তঁােক �ুেশ >দওয়া হেব এবং ত� তীয় িদেন তঁােক আবার জীিবত হেয় উঠেত হেব।”  
তখন তঁােদর >সই কথা মেন পড়ল।    লূক 24:1-8



   তখনই >সই দু’জন উেঠ িযরvশােলেম >গেলন এবং >সই এগােরাজন 
িশষb ও তঁােদর সংেগ অনbেদরও এক জায়গায় >দখেত >পেলন।  6ভ=  >য 
সিতbই জীিবত হেয় উেঠেছন এবং িশেমানেক >দখা িদেয়েছন তা িনেয় 
তখন তঁারা আেলাচনা করিছেলন।  >সই দু’জন িশষb রাpায় যা হেয়িছল 
তা তঁােদর জানােলন। তঁারা আরও জানােলন, িতিন যখন রW< ট= করা 
ট= করা করিছেলন তখন >কমন কের তঁারা তঁােক িচনেত >পেরিছেলন।  
>সই িশেষbরা যখন এই কথা বলিছেলন তখন যীN িনেজ তঁােদর মেধb 
এেস দঁািড়েয় তঁােদর সবাইেক বলেলন, “>তামােদর শািc >হাক।”  তঁারা 
ভE ত >দখেছন >ভেব খ=ব ভয় >পেলন।  যীN তঁােদর বলেলন, “>কন 
>তামরা অিRর হO আর >কনই বা >তামােদর মেন সেkহ জাগেছ?  
আমার হাত ও পা >দখ। >দখ, এ আিম। আমােক ছ= ঁ েয় >দখ, কারণ ভE েতর 
>তা আমার মত হাড়-মাংস >নই।”  এই কথা বেল যীN তঁার হাত ও পা 
তঁােদর >দখােলন। লূক 24:33-40



   পিবV শাT ব=ঝবার জনb িতিন িশষbেদর ব= িl খ= েল িদেলন এবং তঁােদর 
বলেলন, “>লখা আেছ, মশীহেক কo >ভাগ করেত হেব এবং িতন িদেনর িদন 
মৃত= b >থেক জীিবত হেয় উঠেত হেব।  আরও >লখা আেছ, িযরvশােলম >থেক 
আর� কের সমp জািতর কােছ মশীেহর নােম এই খবর 6চার করা হেব >য, পাপ 
>থেক মন িফরােল পােপর hমা পাওয়া যায়।  >তামরাই এই সমp িবষেয়র সাhী।    
পের যীN তঁার িশষbেদর িনেয় `বথিনয়া পয3c >গেলন। >সখােন িতিন হাত ত= েল 
তঁােদর আশীব3াদ করেলন।  আশীব3াদ করেত করেতই িতিন তঁােদর >ছেড় >গেলন 
এবং তঁােক Mেগ3 ত= েল >নওয়া হল।     লূক 24:46-48 & 50-51



“ঈ5র মানুষেক এত ভালবাসেলন >য, তঁার একমাV পুVেক িতিন দান করেলন, 
>যন >য >কউ >সই পুেVর উপের িব5াস কের >স িবনo না হয় িকe অনc জীবন 
পায়।  ঈ5র মানুষেক >দাষী 6মাণ করবার জনb তঁার পুVেক জগেত পাঠান িন, বরং 
মানুষ >যন পুেVর zারা পাপ >থেক উlার পায় >সইজনb িতিন তঁােক পাKেয়েছন।  
>য >সই পুেVর উপের িব5াস কের তার >কান িবচার হয় না, িকe >য িব5াস কের না 
তােক >দাষী বেল আেগই িRর করা হেয় >গেছ, কারণ >স ঈ5েরর একমাV পুেVর 
উপের িব5াস কের িন। ইউেহা}া 3:16-18

যিদ আমরা বিল আমােদর মেধb পাপ >নই তেব আমরা িনেজেদর ফঁািক িদই। তােত 
এটাই ব=ঝা যায় >য, আমােদর অcের ঈ5েরর সতb >নই।  যিদ আমরা আমােদর 
পাপ Mীকার কির তেব িতিন তখনই আমােদর পাপ hমা কেরন এবং সমp অনbায় 
>থেক আমােদর Nিচ কেরন, কারণ িতিন িনভ3 রেযাগb এবং কখনও অনbায় কেরন 
না। ১ ইউেহা}া 1:8-9

যীN >থামােক বলেলন, “আিমই পথ, সতb আর জীবন। আমার মধb িদেয় না 
>গেল >কউই িপতার কােছ >যেত পাের না।  ইউেহা}া 14:6 

“>তামরা যারা �াc ও >বাঝা বেয় >বড়াO, >তামরা সবাই আমার কােছ এস; আিম 
>তামােদর িব�াম >দব।  আমার >জায়াল >তামােদর উপর ত= েল নাও ও আমার কাছ 
>থেক >শেখা, কারণ আমার Mভাব নরম ও ন�।  এেত >তামরা অcের িব�াম পােব, 
কারণ আমার >জায়াল বেয় >নওয়া সহজ ও আমার >বাঝা হালকা।”

মিথ 11:28-30

যীN িশষbেদর সামেন িচ] িহসােব আরও অেনক আqয3 কাজ কেরিছেলন; 
>সgেলা এই বইেয় >লখা হয় িন।  িকe এই সব >লখা হল যােত >তামরা িব5াস কর 
>য, যীNই মশীহ, ঈ5েরর পুV, আর িব5াস কের >যন তঁার মধb িদেয় জীবন পাও।

ইউেহা}া 20:30-31

আিম আল্ফা এবং ওিমগা, 6থম ও >শষ, আর� ও >শষ।   
      6কািশত কালাম 22:13
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