
েশ�ীবা মপুনা েপাৎ 
পু�মক েশমিখ 

অঙাংিশংগী বাইবল
খুেদাল তমজির 



অইবা: Edward Hughes

অেয়কপা: Byron Unger; Lazarus

েশমেদাকপা: Bob Davies; Tammy S.

হে�াকপা: মধুচ�া েমাইরাংেথম

পুেথাকপা: Bible for Children
www.M1914.org

©2019 Bible for Children, Inc.
অয়াবা পীবা: লাইিরক মচাকিশং অিস নহা�া নমেথাকপা য়াই 

অদুবু েয়া�ুনা েশ�ান ল�ী ওইনা শীিজ�বা য়ােদ ।



কনানা ঐেখায়বু েশমলি�? েশ�ীবা মপুগী ৱাৈহ, বাইবলনা মীওইবা ফুরুপ 
মেতৗ কর�া েহৗরকিখ হায়বা তাকিপ । থাইনা মমাংৈঙদা, েশ�ীবা মপুনা মী 
অমা ইহান হা�া েশমিখ, মহা�ী মিমং অদম েকৗরি� ।



েশ�ীবা মপুনা অদমবু মােলমগী উফুলদগী েশমিখ। েশ�ীবা মপুনা অদমদা 
অিহংবা নুংশা�র কামিশনিবদুনা অিহংবা ওইহনিখ। অদম ফজরবা ইেদন েকৗবা 
ৈলেকাল অমগী মনুংদা ৈলরি� ।



েশ�ীবা মপুনা অদম েশমি�ৈঙ মমাংদা, মহা�া অঙকপনা থ�বা ফজরবা 
মােলম অমা েশমিখ ।



েশ�ীবা মপুনা অম�তা ওইনা িচঙ অমসুং ত�াক 
েশমিখ, মনম নুংিশবা ৈলরাংিশং অমসুং অৱাংবা ঊ-পা�ীিশং েহৗহনিখ, ফজরবা 
উেচক অমসুং ঙঙদুনা পাইিরবা েখাইিশং, চাংেজৗেরন ময়াইদা শা�িরবা 
অেচৗবা ঙািশং অমসুং তনান-তনানবা থােরাইিশং েশমিখ ।

থাৈ�েশংনা, েশ�ীবা মপুনা পু�মক 
েশমিখ – পু�মক ।



ইহান হানবদা, েশ�ীবা মপুনা কিরগ�া 
অমতা েশমি�ৈঙ মমাংদা, েশ�ীবা 
মপু নৎতনা কির অমতা ৈলরমেদ । 
মী ন�গা মফম ন�গা েপাৎ 
অমতা ৈলরমেদ। কির 
অমতা ৈলরমেদ। মঙাল 
ৈলরমেদ অমসুং ই� 
মমলি� । অকুৎ-অেতাং 
অমতা ৈলরমেদ। ঙরাং 
হেয়ং হায়বা অমতা ৈলরমেদ । 
অেহৗবা নাইদবা েশ�ীবা মপু খ�া ৈলরি� । 
অদুগী মতুংদা েশ�ীবা মপুনা েশ�া েহৗিখ ।



ইহান হানবদা, েশ�ীবা মপুনা 

মােলম অমসুং অিতয়া েশমিখ ।



অদুগা মােলমগী মওং ৈলরমেদ অমসুং ইহাং 
হাংলি�। অমসুং অম�না 
পু�ম-ম�া কুপিশ�ুনা 
ৈলরি� । অদুগী 
মতুংদা েশ�ীবা 
মপুনা হায়িখ ।
“মঙাল 
ৈলসনু ।”



অদুগা মঙাল ওইরকিখ । েশ�ীবা মপুনা মঙাল অদুবু নুংিথল েকৗরি� অমসুং 
অম�া অদুনা অিহং েকৗরি� । অসু�া অহানবা নুিমৎকী নুিমদাং ৱাইরম অমসুং 

অয়ুক ওইরি� ।



িনিন শবা নুিমৎতা, েশ�ীবা মপুনা েসারােরনগী মখাদা অেচৗবা ঈপা�ী ঈিশং, 
চাংেজৗেরন অমসুং পাৎিশং েশমলি� । হুমিন শবা নুিমৎতা, েশ�ীবা মপুনা 
হায়রি�, “অকংবা লম ও�ু ।” অদুগা মদু ওইরকিখ ।



েশ�ীবা মপুনা নাপী অমিদ ৈল অমসুং উপাল-ৈহপালিশং ওইরকনবা য়াথং 
িপিখ । অদুগা মদু ওইরকিখ । অসু�া হুমিন শবা নুিমৎকী 

নুিমদাং ৱাইরম অমসুং 
অয়ুক ওইরি� ।



অদুগী মতুংদা েশ�ীবা মপুনা নুিমৎ অমসুং থা 
েশমলি� অমসুং মিশং িথঙম�বা থৱানিমচাক 
কয়া েশমিখ । অসু�া মিরিন শবা নুিমৎকী 
নুিমদাং ৱাইরম অমসুং অয়ুক ওইরি� ।



েশ�ীবা মপুনা মথং মথং েশমলকপদা, 
মখা তারকপদা, চাংেজৗের�া িহংিলবা 
েলঙিল-পাি�বা মথৱায় পানবিশং 
অমিদ ঙা অমসুং উেচকিশং 
েশমিখ । মঙা শবা নুিমৎতা, 
েশ�ীবা মপুনা মিচন কবাক থাং 
মানবা স্ৱাদর্ িফশ হায়না খঙনবা 
অেচৗবা ঙা অমসুং সদর্ াইন হায়না 
খঙনবা অিপকপা ঙািশং, মেখাঙ 
য়া�া শাংবা ওসি�চ অমসুং ঈৈশ 
ঙঙদুনা শকপা উেচকিশং েশমিখ ।



েশ�ীবা মপুনা মােলমদা ৈলিরবা
ঈিশং অপু�দা ৈলনবা েতাঙান
েতাঙানবা ঙািশং অদুগা মােলম
অমিদ চাংেজৗের�া অমসুং
অহাংবা অিতয়াদা নুংঙাইনা
ৈলনবা েতাঙান েতাঙানবা
উেচক েশমলি� । অসু�া মঙা
শবা নুিমৎকী নুিমদাং ৱাইরম
অমসুং অয়ুক ওইরি� ।



অদুগী মতুংদা, েশ�ীবা মপুনা অমুক হায়রি� । মহা�া হায়রি�, “মােলমদা 
মথৱায় পানবা ৈলসনু...” অদুদগী েতাঙান েতাঙানবা মথৱায় পানবিশং অমসুং 
িতন-কাং অমসুং মপু�া িশৎতুনা চৎপা মথৱায় পানবিশং ৈলবা েহৗরকিখ| 
মপা�ল য়া�া ক�বা শমু অমসুং মেথৗ েল�া ৈলতনা থবক েতৗবা শািব ৈলবা 
েহৗরকিখ ।



শািথবা েয়াং অমসুং মেরৗ য়া�া ৈহবা গমভীর য়াওরি� । ৈলবা�া ৈলবা
িতল অমসুং ৈখেরায় য়াওরি�| মেরপ য়া�া ৱাংবা িজরাফ অমসুং েখাে�ল 
ইংনা েখাংবা েহৗেদাং য়াওরি� । নুিমৎ অদুদা েশ�ীবা মপুনা শা মখল শনা 
েশমলি� ।



অসু�া তরুক শবা নুিমৎকী নুিমদাং 
ৱাইরম অমসুং অয়ুক ওইরি� ।



েশ�ীবা মপুনা তরুক শবা নুিমৎতা য়া�া মরু ওইবা থবক অমা েতৗরি� ।
মতম অদুদা িনপা অদুগী দমক েপাৎ খুিদংমক েথৗরাং েতৗবা েলাইরি� ।

চানবা চী�াক েলৗবু�া েহৗরি� অমসুং শািশংনা মহা�ী
মেতং পাংনবা েশমদুনা ৈলরি� ।



অদুগা েশ�ীবা মপুনা হায়িখ, “তাইবং মী ঐেখায়গী শকেলান েলৗদুনা েশমিস ।
অদুগা মহা�া মােলমদা ৈলিরবা েপাৎ খুিদংগী মথ�া মপু ওইনা পানবা 
ওইসনু” । মেতৗ অসু�া েশ�ীবা মপুনা মহা�ী শকেলান েলৗদুনা িনপা অমা 

েশমিখ; েশ�ীবা মপুগী 
শকেলা�া মহা�া 
মহাকপু েশমিখ ।



েশ�ীবা মপুনা আদমদা
ৱা ঙাঙলি� । “নঙনা 
ৈলেকাল অিসদগী অপা�া
খুিদং চাবা য়াই । অদুবু 
অফবা অমসুং ফৎতবা 
েলৗিশংগী উৈহ অিসিদ চাবা 
য়ােদ, চাগনু । কিরগ�া
নঙনা মদু চারবা নহাক 
েশাইদনা িশগিন” ।



অদুগা েশ�ীবা মপুনা হায়রি�, “িনপা মেতামতা ৈলবা ফেৎত । অদুনা ঐনা 
মহা�ী েতংবাংবা অমা েশমেগ” । েশ�ীবা মপুনা অদমগী মনা�া উেচকিশং 

অমসুং শািশং অপু�া পুর�ি� ।



অদুগা অদমনা মেখায় খুিদংগী মিমং েথানিখ । মহা�া মদু েতৗবা মতমদা য়া�া 
ৈহ-িশংনা েতৗরমগিন । অদুবু উেচক অমসুং শািশংগী মর�া অদমগী দমক 

মপাং ওইবা য়াবা অমতা ৈলরমেদ ।



েশ�ীবা মপুনা অদমবু তুমখুন তানা তুমহ�ি� । অদুগা েশ�ীবা মপুনা 
অদমদগী শারু অমা েলৗেথা�গা নুপী অমা েশমিখ । েশ�ীবা মপুনা েশ�া 

নুপী অদু অদমগী দমক খ�াইদগী চানবা 
মপাং অমা ওইরি� ।



েশ�ীবা মপুনা নুিমৎ তরু�া পু�মক েশমলি� । অদুগা 
েশ�ীবা মপুনা তেরৎিন শবা নুিমৎ েথৗজালিবিখ অমসুং 
মদু েপাৎথাবা নুিমৎ ওইহনিখ ।



অদম অমসুং মহা�ী নুপী ঈভ, এেদনগী ৈলেকা�া 
েশ�ীবা মপুগী য়াথং ই�ুনা নুংঙাইনা ৈলরি� । েশ�ীবা 
মপু মেখায়গী মপুেরাই, মেখায়গী অৱাৎপা খুিদং িপিববা 
অমসুং মেখায়গী মরুপ ওইরি� ।



েশ�ীবা মপুনা েপাৎ পু�মক েশমিখ 

েশ�ীবা মপুগী ৱাৈহ, বাইবলদা য়াওবা ৱারী

অিসদা ফঙই

ৈমেহৗেরান 1 - 2

“নহা�ী ৱাৈহ চঙলকপদা মঙাল ফঙই ।”
ঈৈশ লাইিরক 119:130



অেরাইবা



বাইবলগী ৱারী অিসনা মিতক-মঙালনা
থ�বা ঐেখায়গী েশ�ীবা মপুগী মরমদা অমসুং ইবুংেঙা মহাকপু

ঐেখায়না মশক খঙবা মহা�া পাি� হায়বগী মরমদা ঐেখায়দা তাকিপ ।

েশ�ীবা মপুনা অেয়ান-অরান হায়না েকৗবা ফৎতবা থবকিশং ঐেখায়না েতৗের হায়বা 
ইবুংেঙা মহা�া খঙই । অেয়ান-অরানগী অেতৗমলিদ িশবিন, অদুবু েশ�ীবা মপুনা নহাকপু 

অসু�ী মিতক নুংিশবী মরম অদুনা মহা�ী অমতা ঙাইরবা মচািনপা যীশবু নহা�ী অেয়ান-অরানগী 
উিশন ওইনা উ-কােরাং মথ�া িশিবনবা থািবের । অদুগা যীশনা অমুক িশবদগী িহংগৎতুনা 

েসারাের�া কািখ! নহা�া যীশবু থাজরবিদ অমসুং নহা�ী অেয়ান-অরানিশং েকাকিপয়ু হায়না 
মেঙা�া হায়জরবিদ, মহা�া েশাইদনা েকাকিপগিন! মহাক নঙগী পূি�দা 

লা�িন অমসুং মহা�া েলাইননা েলা�া নাইদনা িহংিম�বা ফঙগিন ।

নঙনা মিস অচু�িন হায়না থাজরবিদ, অসু�া েশ�ীবা মপুদা হায়েজৗ: নুংিশরবা যীশ, 
ঐ নহাকপু েশ�ীবা মপুিন হায়বা থাৈজ, নহা�া তাইবংপা�া মী ওইনা লা�ুনা ঐগী 

অেয়ান-অরানগী দমক িশিব অমসুং িশবদগী িহংগৎিখ । ঐগী পূি�দা লাকিপয়ু অদুগা ঐগী 
অেয়ান-অরানিশং ঙাকিপয়,ু অদুগা ঐ অেনৗবা পূি� েহৗিজক ফঙজেগ অমসুং নহা�া 

েলাইননা েলা�া নাইদনা িহংবা ফঙজেগ । নহা�ী হায়বা ইনবা নচা অমা 
ওইনা িহংবা ঙ�বা ঐগী ইেতং পাংিবয়ু । অেমন ।

নুিমৎ খুিদংগী বাইবল পাও অমসুং েশ�ীবা মপুদা হায়েজৗ!   েযাহান 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29

