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



েশ�ীবা মপুনা খুিদংমক েশমিখ!
েশ�ীবা মপুনা অহানবা িনপা, অদমবু 
েশ�া মতমদা, মহাক মহা�ী নুপী ঈভকা 
েলাইননা এেদনগী ৈলেকা�া ৈলরি� ।



মেখায় েশ�ীবা মপুগী য়াথং ই�ুনা মপুং ফনা 
নুংঙাইনা েশ�ীবা মপুগা েলাইনদুনা, লাইবক 
িথরবা নুিমৎ অদু ফাওবা ৈলিম�রি� ।



মেরৗ ৈহবা িলল 
অদুনা ঈভতা অসু�া 
হাইরি� “েশ�ীবা 
মপুনা নেখায়দা উ
পু�ম�ী উৈহ চাগনু 
হায়র�া?”



মহা�া পাউখুম িপরি�, 
“উ খুিদংম�ী উৈহ চাবা
য়াই অদুবু উ অমগী
উৈহিদ য়ােদ । কিরগ�া
মদুগী উৈহ চারবিদ ন�গা
েশাকলবিদ ঐেখায়
িশগিন” । িলল অদুনা
হাইরি� “নেখায়
িশেরাই” ।



“নেখায় েশ�ীবা মপুগম 
ওইর�িন” । ঈভনা উৈহ 
অদু য়া�া পামলি� ।
ঈভনা িলল অদুগী ৱা
েলৗরি� অমসুং উৈহ
অদু চািখ ।



ঈভনা েশ�ীবা মপুগী হায়বা ই�বা মতুংদা 
অদমবু উৈহ অদু চানবা েশরা�না চীংিখ । “চাবা 
য়ােদ! ঐ েশ�ীবা মপুগী য়াথং ই�বা য়ােদ” 
হায়না অদমনা হায়গদবিন ।



অদম অমসুং ঈভনা 
অেয়ান-অরান েতৗরবা মতুংদা, মেখায় মশা মিফ েশৎেত হায়বা 
খঙলি� । ৈহিরৎ মনানা তাইিশ�ুনা, মেখায় মশাবু কুপিশনিখ
অমসুং েশ�ীবা মপু িকদুনা মেখায় েমাংেশাংদা েলাৎতুনা ৈলরি� ।



নুিমদাং ৱাইরমগী ইংথরকপা মতমদা 
েশ�ীবা মপু ৈলেকা�া লাকলি� । অদম 
অমসুং ঈভনা েতৗিখবা অদু মহাক
খঙলি� । অদমনা ঈভতা মরাল শীিখ ।
ঈভনা িলল অদুদা মরাল শীিখ । েশ�ীবা 
মপুনা হায়রি�, “িলল অদু শাপ ফঙলবিন
। নুপীনা অঙাং উনবা মতমদা 
ৈচনা ফঙগিন” ।



“অদম, নঙনা অেয়ান-অরান 
েতৗবগী মর�া, মােলম অিস িতংখং 
অমসুং িতংখংগী েমাংেশাংনা থ�ুনা 
শাপ ফঙলবিন । নঙ হুমাং তানা
থবক শদনা েনাংমগী চী�াক 
ফঙবা ঙে�াই” ।



েশ�ীবা মপুনা অদম অমসুং ঈভপু িনংিথরবা 
এেদনগী ৈলেকা�গী তাে�াকিখ । মরমিদ 
মেখায়না অেয়ান-অরান েতৗের, মেখায় 
অিহংবা েশ�ীবা 
মপুদগী েতাখাই 
তাহনিখ!



েশ�ীবা মপুনা 
মেখায়বু মপা�া থ�বা ৈমগী কবাক থাং অমা 
েশমিখ । েশ�ীবা মপুনা অদম অমসুং ঈভনা 
েশৎনবা শাউনগী মিফ েশ�ীরি� ।
েশ�ীবা মপুনা শাউন 
অদু কদাইদগী 
েলৗরুই?



মতম অদুদা, অদম অমসুং ঈভকী মচা েপাকলদুনা ইমুং অমা ওইরকিখ ।
মেখায়গী অহানবা মচািনপা, েকন ইংেখাল েকাইবা মী অমা ওইরি� ।
মেখায়গী অিন শবা মচািনপা, অেবল, য়াউ েশনবা ওইরি� ।



েনাংমা েক�া ইংেখালদগী মনা-মিশং খরা খুেদাল েপাৎ ওইনা েশ�ীবা 
মপুদা পুর�ি� । অেবলনা খ�াইদগী ফজবা য়াউ খরা খুেদাল েপাৎ ওইনা 
েশ�ীবা মপুদা পুর�ি� । েশ�ীবা মপুনা অেবলগী খুেদাল েপাৎ অদুবু েহ�া 

েখাইদারি� ।



েশ�ীবা মপুনা েকনগী খুেদাল েপাৎ অদুবু 
েখাইদািখেদ । মরম অদুনা েকন য়া�া শাউরি� ।
অদুবু েশ�ীবা মপুনা হায়রি�, “নহা�া অচু�া 
অদু েতৗরবিদ, নঙবু কিরগী েলৗিশে�াই?”



েক�া শাউবা ফরমেদ । অদুগী ইকুই 
কুইদনা মহা�া েলৗবু�া অেবলগী মথ�া 
খুৎ থািখ – মহাকপু হাৎিখ!



েশ�ীবা মপুনা েকনদা ৱা ঙাঙিখ । “নহা�ী ননাও িনপা অেবল কদাইদা ৈল?” 
“ঐ খঙেদ,” হায়না েক�া মিচন িথরি� । “ঐ ঐগী ইনাও িনপা েশ�বা মীরা?” 
েশ�ীবা মপুনা েকন মহা�ী েলৗ-ইংেখালদা থবক 
শবা ঙমদনবা ৈচরাক িপরি� অমসুং কঙাউননা 
েকাইচৎ চৎপা মী অমা ওইহনিখ ।



েকন েশ�ীবা মপুদগী লা�া চৎিখরি� । মহাক অদম 
অমসুং ঈভকী মচা নুপী অমা মহা�ী নুপী ওইনা 
েলৗরি� । মেখায় ইমুং অমা ওইনা পানিখ ।



য়া�া থুনা, েকনগী মশিশং অমসুং 
মশিশংগী মচািশংনা মহা�া েশমিখবা 
অেচৗবা খুনজাউ অদু থ�ি� ।



অদুগা েলাইননা, অদম অমিদ ঈভকী ইমুং য়া�া থুনা 
চাউখৎলি� । মতম অদুদা মীিশং েহৗিজক মতম 
অিসদগী মতম য়া�া শাংনা িহংলি� ।



ঈভনা মহা�ী মচািনপা েসথ েপাকপা মতমদা হায়িখ, 
“েশ�ীবা মপুনা অেবলগী মহুৎ ঐেঙা�া েসথ িপিবের” ।

েসথ েশ�ীবা মপুবু য়া�া িনংজবা মী অমা ওইনা চিহ

912 িহংলি� অমসুং মচা য়া�া েপাকিখ ।



মােলমদা, মীওইবা েনাংমা-েনাংমগী ফৎতবা ওইর�ুনা 
চােরান অমদগী অমদা েহ�া ফৎতবা ওইরকিখ ।
মরম অিসনা অেকানবদা, েশ�ীবা মপুনা মীওইবা 
ফুরুপ অিসবু তু�া মাঙহ�বা ফীেরপ 
েলৗিখ অদুগা... ।



...ৈ◌খ্লালমল�া ৈলবা শা অমসুং উেচকিশং ।
েশ�ীবা মপুনা মীওইবা েশমলুবগী দমক মহাক 
নুংঙাইতবা েপাকিখ । অদুবু িনপা 
অমনা েশ�ীবা মপুবু 
েপলহনিখ...



িনপা অদু েনাৱা ওইরি� । েসথকী শেরান, 
েনাৱা লাইিনং েচৎপা অমসুং অচু�া চৎপা 
মীশক অমা ওইরি� । মহাক েশ�ীবা 
মপুগা েলাইননা চৎলি� ।



মহা�া মহা�ী মচািনপা অহুমদা েশ�ীবা
মপুগী হায়বা ইনবা তি�রি� । েহৗিজক 
েশ�ীবা মপুনা েনাৱাবু য়া�া ঙকপা 
অমসুং মরু ওইবা ল�ী 
অমদা শীিজ�নবা েথৗরাং 

েতৗরি� ।



মীওইবগী অৱাবা েহৗরকপা

েশ�ীবা মপুগী ৱাৈহ, বাইবলদা য়াওবা ৱারী

অিসদা ফঙই

ৈমেহৗেরান 3 - 6

“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
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