৩১. উদ্ধারকর্তা যীশু
“মশীহ” আর “খ্রীষ্ট” এই দু ট া শব্দ হহব্রু এবং গ্রীক শব্দ থেটক এটেটে আর এই দু ট া শটব্দরই অেত থহাল “মটনানীর্”। যীশুটক
এই দু ট া উপাধীই থদয়া হটয়হেল, কারণ ঈশ্বর র্াটক মানব জাহর্র উদ্ধারকর্তা হহটেটব মটনানীর্ কটরহেটলন। যীশুর েময়কার
হযহূ দীরা পৃহেবীটর্ মশীহ আেবার জনয অটপক্ষা করহেটলন, হকন্তু যীশু যখন পৃহেবীটর্ এটেহেটলন র্ারা র্াটক হিনটর্ পাটরহন। এই
অধযাটয় আমরা থদখব এইেব ঘ নাগুটলা থকন ঘট হেল।

মূ ল পাঠ: লূ ক ২৪:১৩–৩২
যীশুটক থগ্রফর্ার করা, অনযায়ভাটব হবিার কারা, আর জঘনযভাটব মৃর্ুযর থদাটে থদােী করার ঘ নার মধয হদটয় যীশুর হশটেযরা
ভীেণভাটব থভটে পটে, র্াটদর মাোর উপর র্াটদর অকাশ থভটে পটে। যীশু যহদও র্ার হশেযটদরটক বার বার বটলহেটলন র্াটক
একেময় মারা থযটর্ হটব, যীশুর েটে র্ার হশেযটদর েম্পকত এমন ভাটব থভটে যাওয়ার ঘ না হশেযরা থকানভাটবই আশা করটর্
পাটরহন। ইন্মায়ু র গ্রাটম যাবার পটে একজন হশেয বটলহেল থয, “আমরা আশা কটরহেলাম হর্হনই ইস্রাটয়ল জাহর্টক মুক্ত করটবন।
থকবল র্াই নয়, আজ হর্ন হদন হল এই েব ঘ না ঘট টে” (২১ পদ)। এই হবেয়গুটলা পহরষ্কার করার জনয পুনরুহির্ হবার পর
যীশুর র্ার হশেযটদরটক হবহভন্ন বযাখযা হদটর্ হটয়হেল।
এই দু ইজন হশটেযর মটর্ যীশু মারা হিটয়টেন, হকন্তু র্ারা হক পরবর্তীটর্ হবশ্বাে কটরহেটলন থয যীশুই হেটলন মশীহ (বা
খ্রীষ্ট)? র্াটদর ধারণার হক থকান পহরবর্তন ঘট হেল?
ইম্মায়ু শহটর যাবার পটে যীশু বুহিটয় বলার পটর এই দু ইজন হশেয বুিটর্ থপটরহেল থয যীশুর হবেটয় ঈশ্বটরর পহরকল্পনা হক
হেল, হকন্তু এর আটি র্ারা এই হবেটয় থকন বুিটর্ পাটরহন?
যীশুটক থয কষ্টটভাি করটর্ হটব এ হবেয়হ বুিাটর্ এমন থকান থকান পদ আটে যা হয়টর্া যীশু (২৭ পদ) “থমাহশর এবং
েকল ভাববাদীটদর” থলখা থেটক বযবহার কটরহেটলন? এই েমস্ত পটদর থলখাগুটলা আমাটদর জনয থবািা হক খুব েহজ?
মশীহটক থয হক করটর্ হটব এ হবেয়হ যীশুর হনটজর হশটেযরা এবং যীশুর েময়কার প্রায় েকল হযহূ দীরা থকন বুিটর্ পাটরহন?
মশীহ থয থয কাজ কটরহেটলন র্ার দু ট া অংশ থেটক এই প্রটের উত্তর পাওয়া যায়, আর এ দু হ অংশই ঈশ্বটরর পহরকল্পনায়
অর্যন্ত গুরুত্বপূ ণত; হকন্তু হযহূ দীরা এই দু হ পহরকল্পনার মটধয শুধু মাত্র একহ হবেটয় বুিাটর্ থপটরহেল।

মশীটহর হবেটয় জনহপ্রয় হবশ্বাে: মহশহ হটলন উদ্ধারকারী রাজা
পুরার্ন হনয়টম “মশীহ” এবং মটনানীর্ বযাহক্ত েম্পটকত খুব কমই উটেখ করা হটয়টে, হকন্তু এমন অটনক পদ আটে যা থেটক থবািা
যায় থয, থনর্ৃত্ব থদবার জনয একজন রাজা আেটবন। দাহনটয়ল ভাববাদী র্ার থলখায় বটলটেন “অহভহষ্কর্ বযাহক্ত” (দাহনটয়ল ৯:২৫
KJV আর CLV হমহলটয় থদখুন)। িীর্েংহহর্ায় থকান থকান েমটয় রাজা দায়ূ দ থকান একজনটক েদাপ্রভুর অহভহেক্ত বযাহক্ত বটল
অহভহহর্ কটরটেন (িীর্েংহহর্া ২:২ থদখুন)। হযহূ দীটদর েমাটজ কাউটক থর্ল হদটয় অহভহেক্ত করার একহ হবটশে অেত হেল। এর
অেত হেল থকান রাজাটক র্ার হেংহােটন আেন গ্রহণ করা, বা একজন পুটরাহহর্ বা ভাববাদীটক ঈশ্বর থেটক দাহয়ত্ব গ্রহণ করার
একহ হিহ্ন। কাউটক যখন বলা হয় “ঈশ্বটরর মটনানীর্’’ (বা অহভহেক্ত) র্খন এই দাহয়ত্বগুটলা গ্রহণ করার হবেটয়ই বুিাটনা হয়।

বাইটবটলর হবহভন্ন পটদ একজন জ্ঞানী এবং নযায়পরায়ণ রাজার হবেটয় বলা হটয়টে, হযহন এক া হবশাল েম্রাজয পহরিালনা করটবন।
যীশুর েময়কার হযহূ দীরা, এমন একজন মশীটহর জনয অটপক্ষা কটরহেটলন হযহন একজন হবজয়ী রাজা হহটেটব আেটবন, হযহন থেই
েময়কার থরামীয়টদর পরাহজর্ কটর ইস্রাটয়টলর হাহরটয় যাওয়া মহীমা হফহরটয় আনটবন। র্াটদর আশা হেল থয হর্হন রাজা দায়ূ টদর
হেংহােটন বেটবন এবং থেখান থেটক ধাহমতকর্া আর ভহবেযৎবাণী েম্পটকত হনটদতশনা থদটবন। আর এই ধারণা োধারণ মানু টের জনয
হেল হবশাল এক প্রর্যাশা।
মশীহ েম্পটকত োধারণ মানু টের এই ধারণা আেটল হঠকই হেল – ঈশ্বটরর রাজয একেময় এই পৃহেবীটর্ হঠহকই প্রহর্হির্ হটব, আর
যীশু হটবন থেই রাটজযর রাজা। হর্হন হযরুশাটলম থেটক েমস্ত পৃহেবী শাহন্তর োটে পহরিালনা করটব। হকন্তু মানু টের মটন হবভ্রাহন্তর
েৃ হষ্ট হটয়হেল কারণ র্ারা বুিটর্ পাটরহন হযশু রাজা হটয় পৃহেবীটর্ আোর আটি র্াটক কষ্ট বহন করটর্ হটব।

মশীটহর েম্পটকত থয ধারণাহ থবশীরভাি মানু ে মটন রাটখহন: হর্হন হটলন
কষ্টটভািকারী একজন দাে
হযশাইয় ভাববাদী েবটিটয় েু ন্দর আর হবস্তাহরর্ভাটব মশীহ হক করটবন র্ার বণতনা কটরটেন। হর্হন মশীহটক একজন থমে হহটেটব
উপস্থাপন কটরটেন যাটক জবাই কটর হর্যা করবার জনয হনটয় যাওয়া হটে। হযশাইটয়র মটর্ মশীহ হটলন এমন একজন মানু ে
হযহন নীরটব এবং থেোয় ঈশ্বটরর ইো পূ রণ করার জনয কষ্ট থভাি করটবন।
থলাটক র্াাঁটক ঘৃ ণা কটরটে ও অগ্রাহয কটরটে; হর্হন যন্ত্রণা থভাি কটরটেন এবং থরাটির েংটি র্াাঁর পহরিয় হেল। থলাটক যাটক
থদখটল মুখ হফরায় হর্হন র্ার মর্ হটয়টেন; থলাটক র্াাঁটক ঘৃ ণা কটরটে এবং আমরা র্াাঁটক েম্মান কহর হন। েহর্য, হর্হনই আমাটদর
েব থরাি র্ুটল হনটয়টেন আর আমাটদর যন্ত্রণা বহন কটরটেন; হকন্তু আমরা থভটবহে ঈশ্বর র্াাঁটক আঘার্ কটরটেন, র্াাঁটক থমটরটেন
ও কষ্ট হদটয়টেন। আমাটদর পাটপর জনযই র্াাঁটক হবদ্ধ করা হটয়টে; আমাটদর অনযাটয়র জনয র্াাঁটক িুরমার করা হটয়টে। থয শাহস্তর
ফটল আমাটদর শাহন্ত এটেটে থেই শাহস্ত র্াাঁটকই থদওয়া হটয়টে; হর্হন থয আঘার্ থপটয়টেন র্ার দ্বারাই আমরা েু স্থ হটয়হে।

(হযশাইয় ৫৩:৩–৫)
যীশুটক থয কষ্ট থপটর্ হটব এ ধারণাহ থেই েময়কার হযহূ দীরা আর ধমত থনর্ারা েম্পু ণভ
ত াটব ভুটল হিটয়হেল। যীশুর স্পষ্টবাদী হশেয
হপর্রও পযতন্ত যীশুর এই কষ্ট বহটনর পহরণহর্র র্ীব্রভাটব প্রর্যাখযান কটরহেল (মহে ১৬:২১-২৩)। থরামীয়টদরটক পরাজীর্ করার
কো না বটল যীশু যখন কষ্টটভাি আর আত্মর্যাটির কো বলটর্ শুরু কটরন র্খন র্ার প্রেমহদটকর অটনক অনূ োরীরা র্াটক থেটে
িটল থযটর্ শুরু কটরন।
প্রােহেক হকেু পদ
পুরার্ন হনয়টম মেীহ/মটনানীর্:
িীর্েংহহর্া ২:২; ৪৫:৭; ৮৯:২০; হযশাইয় ৬১:১–৩; দাহনটয়ল ৯:২৪–২৬।
মেীটহর কষ্টটভাি:
িীর্েংহহর্া ২২:১–২১; হযশাইয় ৫৩; দাহনটয়ল ৯:২৬; েখহরয় ১২:১০।
রাজা হটয় হফটর আো:

২ শমূ টয়ল ৭:১২–১৬; িীর্েংহহর্া ৭২; হযরহময় ২৩:৫–৬; ৩০:৮–৯; হযহহটষ্কল ৩৭:২৪–২৫; মীখা ৫:২–৪; েখহরয়
৯:৯–১০; মহে ২:২।
নর্ুন হনয়টম খ্রীষ্ট:
মহে ২:৪; ২২:৪১–৪৫; মাকত ১৫:৩২; লূ ক ২:১১; থযাহন ১:৪১; ৪:২৫–২৬; ৭:২৬–৩১;থপ্রহরর্ ২:২৯–৩৬; ৯:২০–
২২; ২৬:২২–২৩।
ঈশ্বটরর থমে/টমেটশবক:
থযাহন ১:২৯,৩৬; থপ্রহরর্ ৮:৩২–৩৫; ১ হপর্র ১:১৮–২১; প্রকাহশর্ বাকয ৫:৫–১২.।

দুট া হবশ্বাে এর হমলন: ঈশ্বটরর মহা পহরকল্পনা
মশীটহর এই পৃহেবীটর্ আোর উটেশয হেল পুরার্ন হনয়টমর অটনক ধারনার বাস্তবায়ন ঘ াটনা। ঈশ্বটরর পহরকল্পনা বস্তবায়ন করার
জনয এমন একজন মানু টের প্রটয়াজন হেটলা হযহন হটবন হনখুাঁর্, এবং মানব জাহর্র পাটপর জনয হযহন হনটজটক উৎেিত করটর্ হদ্বধা
করটবন না। র্ার উপটর হবশ্বাে এর মধয হদটয় ঈশ্বর এর কাটে যাবার পে েবার জনয খুটল থিটে, আর ক্ষমা লাভ করা েম্ভব
হটয়টে। আর এই ঘ নার মধয হদটয় মানু েটক ধাহমতক বটল গ্রহন করা এখন ঈশ্বটরর পটক্ষও েম্ভব হটয়টে। মানু ে এখন হবশ্বাে
করটর্ পাটর থয র্াটদর পাটপর থেটক ক্ষমা পাওয়াটনার জনয যীশুটক মৃর্ুযবরণ করটর্ হটয়হেটলা আর র্াই আমাটদর েবার পটক্ষও
আজ ক্ষমা পাওয়া আর অনন্ত জীবন লাভ করা েম্ভব।
ঈশ্বর যাটদর থেটক হিরকাটলর অহধকার থদবার প্রহর্জ্ঞা কটরহেটলন র্ারা থযন র্া পায় থেইজনযই খ্রীষ্ট এক া নর্ুন
বযবস্থার মধযস্থ হটয়টেন। এই অহধকার পাওয়া মানু টের পটক্ষ েম্ভব হটয়টে, কারণ প্রেম বযবস্থা বহাল োকবার েমটয়
মানু ে থয েব পাপ কটরহেল থেই েব পাটপর হার্ থেটক মানু েটক মুক্ত করবার মূ লয হহোটব খ্রীষ্ট প্রাণ হদটয়হেটলন।
(ইব্রীয় ৯:১৫)
থমাশীর েমটয় পশু বহলদান আর উপােনার থয েমস্ত আইন-কানু ন মানু ে অনু েরণ করর্, র্া হেটলা ভহবেযটর্ যীশুটক যা করটর্
হটব র্ার হকেু দৃ ষ্টান্ত বা নমূ না। যারা এখন যীশুর থদওয়া অনু গ্রহ গ্রহন কটরটে যীশু এখন র্াটদর জনয মহাপুটরাহীর্ হহটেটব কাজ
করটেন। হর্হন এখন আমাটদর পক্ষ হটয় ঈশ্বর আর মানু ে আর মটধয একজন মধযস্তর্াকাহর হহটেটব কাজ কটরন। হর্হন আমাটদর
োহাযয কটরন থযন আমরা আমাটদর িহরত্র র্ার মর্ কটর িটে র্ুলটর্ পাহর। যীশু যখন পৃহেহবটর্ হফটর আেটবন র্খন হর্হন েমস্ত
জীহবর্ আর মৃর্ মানু টের হবিার করটবন। হর্হন পৃহেহবটর্ ঈশ্বটরর রাজয প্রহর্হির্ করটবন, আর যারা পাপ আর মৃর্ুয থেটক উদ্ধার
থপটয়টে র্াটদরটক েটে হনটয় হর্হন থযরুশাটলম থেটক পৃহেবী পহরিালনা করটবন। আর এর মধয হদটয়
মশীহ/খ্রীষ্ট/রাজা/ভাববাদী/দাে/টমে/টমেশাবক েম্পটকত থয েব ভহবেযর্বাণী বাইটবটল করা হটয়টে র্া েম্পূ ণত ভাটব পহরপূ ণত হটব।
অটনক থলাটকর পাটপর থবািা বইবার জনয খ্রীষ্টটকও একবারই উৎেিত করা হটয়টে। হর্হন হদ্বর্ীয় বার আেটবন, হকন্তু
র্খন পাটপর জনয মরটর্ আেটবন না, বরং যারা র্াাঁর জনয আগ্রটহর েংটি অটপক্ষা কটর আটে র্াটদর েম্পূ ণত ভাটব
উদ্ধার করবার জনয আেটবন। (ইব্রীয় ৯:২৮)
হযশু পুনুরুহির্ হটয় ওঠবার আটি ঈশ্বটরর এই েম্পূ তণত পহরকল্পনা যীশুর হশেযটদর েম্পটকত বুটি ওঠা েম্ভব হেটলানা। হিয়পা এবং
ইম্মায়ু টর্ যাওয়ার পটে র্ার েটে আটরকজন থয হশেয হেল র্ারাই হয়র্ প্রেম বাটরর মর্ মশীহ হহটেটব যীশুর দাহয়ত্ব েম্পটকত

বুিটর্ থপটরহেল (লু ক ২৪:১৩-৩৫)। এই েমস্থ ঘ নার পটর যখন হশটেযরা যখন হযহুহদ আর অহযহুহদটদর কাটে যীশুর হবেয় হশক্ষা
থদয়, থেই েব প্রিাটরর মটধয হদটয় মানু ে আটস্ত আটস্ত যীশুর হবেটয় ঈশ্বটরর আেল পহরকাল্পনা বুিটর্ শুরু কটর।
থপৌল র্াাঁর হনয়ম মর্ই থেই েমাজ-ঘটর থিটলন এবং পর পর হর্ন হবশ্রামবাটর থলাকটদর েংটি পহবত্র শাস্ত্র থেটক
আটলািনা করটলন। হর্হন থলাকটদর বুিাটলন এবং প্রমাণ করটলন থয, মশীটহর কষ্টটভাি করবার এবং মৃর্ুয থেটক
জীহবর্ হটয় উঠবার দরকার হেল। হর্হন বলটলন, “থয যীশুর কো আহম আপনাটদর কাটে প্রিার করহে থেই যীশুই হটলন
মশীহ।” (থপ্রহরর্ ১৭:২–৩)
আজটকর হদটন আমাটদর কাটে থযটহর্ু েম্পু ণত বাইটবল আটে, আমরা পুরার্ন হনয়ম থেটক মশীহ হহটেটব যীশুর হবেটয় হবহভন্ন
বণতনা এবং ভহবেৎবাণী জানটর্ পাহর, একই োটে আমরা নর্ুন হনয়টমর েু েমািার থেটক যীশুর জীবন, র্ার কাজ আর হশেযটদর
থদওয়া হশক্ষা গুটলা আমরা হমহলটয় থদখটর্ পাহর। এইভাটব আমরা পুরার্ন আর নু র্ন হনয়টমর মাটধয আমরা োমঞ্জেয আর হমল
খুটজ থবর করটর্ পাহর। আর এই েম্পূ ণত বাইটবল বযবহার কারার থয েু টজাি ঈশ্বর আমাটদর হদটয়টেন র্ার জনয আমাটদর উহিৎ
ঈশ্বটরর কাটে কৃর্জ্ঞ হওয়া। আমাটদর েবার উহিৎ বাইটবল পরটর্ পারার এই অপূ বত েু জটির েহঠক বযবহার করা, আর বাইটবল
পরার মধয হদটয় যীশুর হবেটয় আটরা ভাটলা কটর জানা।

োরাংশ


“মশীহ” এবং “হখ্রষ্ট” এই দু ট া শটব্দরই অেতই হটে “মটনাহনর্” থকবলমাত্র একজন প্রহর্জ্ঞার্ রাজাটকই এই দু ট া উপাহধ
থদওয়া হটয়টে। আর এই রাজা হটলন যীশু।



হকন্তু রাজা হহোটব দ্বাহয়ত্ব গ্রহন করার আটি, ঈশ্বটরর পহরকল্পনা অনু োটর হখ্রষ্টটক প্রেম কষ্ট থভাি কটর মৃর্য বরণ করটর্
হটয়টে। মানু টের পাটপর জনয র্াটক মৃর্ুয বরন করটর্ হটয়টে, আর এই মৃর্ুয থেটক পুনুরুহির্ হবার মধয হদটয় হর্হন এখন
মানু ে আর ঈশ্বটরর মািখাটন কাজ করটেন। যারা র্াটক হবশ্বাে কটর হর্হন র্াটদর আর ঈশ্বটরর মধয এখন একজন
মধযস্থর্াকাহর। র্াটক থয মৃর্ুয বরণ কটর পূ নুরুহির্ হটর্ হটব এই হবেয়হ অটনটকই র্ার পুনুরিাটনর আি পযতন্ত বুিটর্
পাটর হন।



যীশু যখন এই পৃহেবীটর্ রাজা হটয় হফটর আেটবন থকবল র্খনই মশীহ হহোটব যীশুটক হনটয় ঈশ্বটরর থয পহরকল্পনা র্া
েম্পূ ণত ভাটব পহরপুণত হটব।

হিন্তার উেীপক
পুরর্ন হনয়টম “মশীহ” এবং “মটনাহনর্” এই দু হ শব্দ েরােহর ভাটব খুব থবহশ উটেখ করা হয় হন। হকন্তু নর্ুন হনয়টম হখ্রষ্ট
যার অেত হল “মটনাহনর্” শব্দহ বহু বার উটেখ করা হটয়টে। আর হক হক ভাটব “মটনাহনর্” বযাহক্ত ধারনাহ বাইটবটল বণতনা
করা হটয়টে? আমরা হক ভাটব বুিটর্ পাহর থয এই েমস্ত শব্দগুটলা একই বযাহক্ত বুিাটর্ বযবহার করা হটয়টে?
পুরার্ন হনয়ম হেটলা যীশুর েময়কার হযহূ দীটদর প্রধান ধমতগ্রন্থ। আর র্াই র্ারা এই পুরার্ন হনয়ম অর্যন্ত ভালভাটব জানর্।
থেই েময়কার হযহূ দীরা বুিটর্ থপটরহেল থয যীশু রাজা হটয় পৃহেহবটর্ আেটবন হকন্তু র্ারা থকন বুিটর্ পাটরহন থয প্রেটম
মশীহটক কষ্ট থপটর্ হটব ধমতটনর্া (টেই েময়কার থলখক ফহরহশ, েেূ হক) আর যীশুর হশেযটদর দৃ হষ্টটকাণ থেটক এই
প্রেহ র উত্তর হদন।

মহে ২২:৪১-৪৬ পদ থদটখ হয়টর্া মটন হটর্ পাটর থয যীশু থবািাটর্ থিষ্টা করটেন, খ্রীষ্ট হটলন দায়ূ টদর পুত্র (বা বংশধর)।
হর্হন হক েহর্য েহর্যই থবািাটর্ থিষ্টা করটেন থয হর্হন দায়ূ টদর বংশধর বা দায়ূ দ থেটল র্া যহদ না হয় র্াহটল হর্হন
আেটল এখাটন হক থবািাটনার থিষ্টা করটেন
এদন বািাটনর মানু টের প্রেম পাটপর পর, মানব জাহর্টক উদ্ধার করার জনয ঈশর থয মহান পহরকল্পনা কটরটেন র্া আেটল
হক? েংটক্ষটপ হলখুন (বা বণতনা করুন)। মশীহ (বা হযশু) হকভাটব ঈশ্বটরর এই মহান পহরকল্পনা মুখয একজন বযাহক্ত

েহায়ক অনু েন্ধান
হবহভন্ন যু হক্ত বযাবহার কটর হপর্র এবং থপৌল র্াটদর েময়কার থলাকটদরটক বুিাটর্ থিষ্টা কটরহেটলন থয হযশুই হটলন খ্রীষ্ট,
পুরার্ন হনয়টমর পদ বযবহার কটর আপহনও এমন একহ যু হক্ত তর্হর করুন।
লূ ক ২৪ অধযায় কো বলবার েময় যীশু উহক্ত কটর বটলহেটলন থয, “থমাহশ এবং েমস্থ নহবটদর থলখা” অনু োটর হখ্রষ্টটক
থিৌরব পাবার আটি কষ্টটভাি করটর্ হটব। বাইটবটলর (টমাহশর থলখা বইগুটলার) প্রেম পাাঁি া বই থেটক থকান থকান অংটশর
কো হয়টর্া উটেখ করার থিষ্টা কটরহেটলন ভাববাহদটদর থকান থকান থলখার কো আেটল যীশু থবািানর থিষ্টা করহেটলন
বর্তমাটনর আধু হনক হযহূ দীরা কষ্ট থভািকারা মশীটহর েম্পটকত হক হবশ্বাে কটর আপনার যহদ এমন কটনা হযহূ দীর থলাটকর
োটে পহরিয় হয় হযহন মশীহ/রাজা প্রেমবার আেবার জনয অটপক্ষা করটেন, র্াটক আপহন হক ভাটব বুিাটবন থয র্ারা
আেটল যীশুর হদ্বর্ীয় আিমটনর জনয অটপক্ষা করটে

এই হবেটয় আটরা জানটর্ িাইটল হনটি উহেহখর্ বই/েূ ত্রগুটলা অনু েন্ধান করুন


Christ in the Old Testament থলখক Harry Tennant (হখ্রটষ্টটেলহফয়ান কর্ৃতক প্রকাহশর্)। ১৫ পৃিা।



Thine is the kingdom থলখক Peter Southgate (Dawn Books Supply কর্ৃতক প্রকাহশর্, হদ্বর্ীয় েংস্করণ,
১৯৯৭)। ৭ অধযায়।



A life of Jesus থলখক Melva Purkis (হখ্রটষ্টটেলহফয়ান কর্ৃতক প্রকাহশর্, ১৯৫৬)। এই বইহ যীশুর জীবটনর এক া
েংহক্ষপ্ত বণতনা। বইহ টর্ মশীহ হহটেটব যীশুর থয দাহয়ত্ব হেল থেই েমস্ত হবহভন্ন হবেয় হনটয় আটলািনা করা হটয়টে। এখটন
আটরা থদখাটনা হটয়টে থয থকন অটনটকর জনয যীশুটক গ্রহন করা জনয েহজ হবেয় হেটলা না।

আটরা থদখুন
৩০. পুরার্ন হনয়টম হযশুর হবেটয় ভহবেযদ্বাণী
৩২. মনু েযপুত্র আর ঈশ্বরপুত্র: হযশু
৩৫. যীশুর হখ্রটষ্টর আত্মর্যাি
৩৯. যীশু এখন হক করটেন?
৪২. যীশুর হফটর আো
৪৫. ঈশ্বটরর রাজয

