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



যীশনা তাইবংপা�া ৈলিরৈঙদা মহা�ী তুংইনবিশংদা 
েসারােরনগী মরমদা ৱারী লীিবরি� । মদু মহা�া “ঐগী 
ইপাগী য়ুম” হায়না েকৗিখ, অদুগা 
মফম অদুদা কা য়া�া য়াওবা 
য়ুমজাউিশং ৈল হায়রি� ।
য়ুমজাউ অদু য়া�া 
চাউই, য়া�া ফৈজ ।

েসারােরন য়া�া চাউই অমসুং তাইবংপা�া
ৈলিরবা য়ুমদগী ফজবা য়া�া েহি� ।



যীশনা হায়, ঐ নেখায়গী দমক মফম েথৗরাং েতৗবা 
চৎিল । অদুগা ঐনা নেখায়গী মফম েথৗরাং েতৗবা 
চৎলবিদ, ঐ অমুক লা�ুনা নেখায়বু ঐগী না�া
ৈলিম�নবা তরা�া 
েলৗিশনগিন" ।



যীশ িশবদগী িহংগৎলবা মতুংদা েসারাের�া চৎিখ ।
যীশনা েসারাের�া চৎপা অমসুং ৈলচীল মর�া চঙিখবা 
তুংইনবিশংনা উেহৗই ।



মতম অদুদগী, খৃ�য্ানিশংনা যীশ অমুক মেখায়বু েলৗবা 
লা�িন হায়না ৱাশকল�া অদু িনঙিশংদুনা ৈল ।

যীশনা হায়রি�, খঙেহৗদনা থাজদবা 
মতমদা মহাক েশাইদনা লা�িন 

হায়না যীশনা হায়রি� ।
েশ�ীবা মপুগা েলাইনবা



অদুবু যীশ লাকি�ৈঙদা িশিখবা খৃ�য্ানিশং কির 
ওইগিন? বাইবলনা হায়, মেখায় যীশগা 

হকেথংননা ৈলিম�রুগিন ।
হকচাংদগী েতাঙানবা হায়বিস 

েশ�ীবা মপুগা েলাইননা 
ৈলিম�বা হায়বিন ।েশ�ীবা মপুগা েলাইনবা



বাইবলগী অেরাইবা লাইিরক েফাংেদাকিপবদা 
েসারােরনগী মরমদা মিরক চু�া তাকই । খ�াইদগী ঙকপা 

অমসুং মরু ওইবা ৱাফমিদ, েসারােরন অিস েশ�ীবা 
মপুগী য়ুমিন । েশ�ীবা মপুিদ 

মফম খুিদংদা ৈল 
অদুবু মহা�ী 

ফ�ালিদ 
েসারাের�া

ৈল ।



েসারােরনগী মনাইিশং অমসুং েসারাের�া ৈলবিশংনা
েশ�ীবা মপু খুরুি� । মদুগা মা�না
েশ�ীবা মপুগী িশ�বা েসারাের�া 
কা�বা মীিশংসু খুরুি� । মেখায়না 
েশ�ীবা মপুদা ফজরবা থাগৎ ঈৈশ 
শকই । মেখায়না 
শকিলবা ঈৈশ 
অমগী মেয়�া 
অসু�া হায়: 



নহাি� মিতক চাবা েশ�ীবা মপুিন, ফুরুপ অমসুং ৈলবাক 
খুিদংদগী ঐেখায়বু নহা�ী মমল য়া�বা 
ঈ অদুনা েশ�ীবা মপুগী মফমদা 
হে�াকিপের অমসুং ঐেখায়বু 
েশ�ীবা মপুগী মাংদা 
িনংেথৗ অমসুং 
অমাইবিশং 
ওইহনিবের ।
(েফাং.5:9)



বাইবলগী অেরাইবা লমায়দা েসারােরনবু “অেনৗবা 
েয়রুসােলম” ওইনা শগাইনা তাকই । মদু য়া�া চাউই, 
অৱাংবা েচকপলনা েকাইিশি� । েচকপল অদু মমল 
য়া�বা 
ত�া 
অশংবা 
নুংনা শাই 
অদুগা মেয়ক 
েশংনা উই ।



েচকপলগী ৈলেখাঙিশং অদু মমল য়া�বা নুং মখল 
কয়ানা ৈলেতংই, ফজরবা মচুনা ৈমিরককুম ইরং লংই ।
অেচৗবা খুনজাউ অদুগী েথাঙগাল খুিদংমক মমল য়া�বা 

অেচৗবা 
নুংনা শাই!



মমল য়া�বা অেচৗবা নুংনা শাবা েথাঙগালিশং অদু 
মতম চু�দা হাংদুনা ৈল । মনুংদা চঙদুনা েয়ংিস... ৱাৱ! 
েসারােরন অিসিদ মনুংদা েহ�া ফৈজ । অেচৗবা খুনজাউ 

অিস অেশংবা সানানা, 
অরংবা িমংেশলগা 

মাৈ� । ল�ী 
ফাওবা সানানা

েশমলি� ।



য়া�া ফজরবা, অরুবা িহংবগী ঈিশং তুেরল েশ�ীবা মপুগী 
ফ�ালদগী েচি� । তুেরল অদুগী অেতা�া নাক�া এেদনগী 
ৈলেকা�া অহানবা ৈলর�া অিহংবা ঊ-পা�ী েহৗই । ঊ-
পা�ী অিস য়া�া মরু ওই । মিসদা থা খুিদংগী েতাঙান-
েতাঙানবা উৈহ পাি� । অমসুং অিহংবা ঊ-পা�ী অিসগী 

মনানা ৈলবাকিশংগী 

অনাবা ফহি� ।



েসারাের�া নুিমৎ ন�গা থাগী মঙাল মেথৗ তােদ ।
েশ�ীবা মপুগী অঙকপা মিতক মঙালনা ঙা�ুনা ৈল ।
মফম অদুদা অিহং হায়বা ৈলেত ।



েসারাের�া শা-ষন ফাওবা েতাঙাি� । মেখায় মবুক 
ত�ী অমসুং তী�বা য়াই । ৈকশাল অমসুং য়াউিশং 
পু�া চাকতািমৈ� । মপা�ল ক�বা েনাংশা ফাওবা শনাও 
মচাগম চরু চাই । ইপুেরাইনা হায়, “ঐগী অেশংবা 
িচঙজাউ মথ�া মেখায় অেশাক-অপন ৈলেরাই 
ন�গা মাঙ-
তাকহনবা 
ঙে�াই" ।



ঐেখায়না েকাইনা েয়ংবদা, েসারাের�া ৈলতবা েপাৎিশং 
ঐেখায়না উবা ঙি� । অশাউবা ৱা তাবা ফঙেদ ।
খৎনা-ৈচনবা 
অমতা ৈলেত 
ন�গা মশাগী 
ওইজবা 
িথবা 
ৈলেত ।



েথাঙ েশা পাে�, মরমিদ েসারাের�া হুরানবা ৈলেত ।
মিচন িথবা মী ৈলেত, মীহাৎপা, েপাৎেশম শানবা, ন�গা 
ফৎতবা মী অমতা 
ৈলেত ।
েসারাের�া 
অেয়ান-
অরান 
মখল অমতা 
ৈলেত ।



েসারাের�া েশ�ীবা মপুগা 
েলাইননা ৈলবা মতমদা 
িমৎতগী িপ তাবা ৈলরেরাই ।
কিরগ�া মতমদা, 
তাইবংপানবগী অৱাবনা মরম 
ওইদুনা েশ�ীবা মপুগী মীিশং 
কি� । েসারাের�া, েশ�ীবা 
মপুনা ঐেখায়গী িমৎকী িপ
ৈতেথাকিপগিন ।



েসারাের�া িশবা নাইেদ । েশ�ীবা মপুগী মীিশং 
ইপুেরাইগা েলাইননা মতম চু�া 
ৈলিম�গিন । অৱাবা, 
মীকপ-মীরাউেখান, 
হকচাং নাবা 
অমতা 
ৈলেরাই ।



হকচাং নাবগী অৱাবা, খাইনবা, িশবগী েপাৎেলাইবা 
অমতা ৈলেরাই । মী খুিদংমক েসারাের�া 
েশ�ীবা মপুগা েলাইননা 
মতম পু�ম�া 
নুংঙাইনা ৈল ।



খ�াইদগী ফবা, েসারােরন অিস যীশ খৃ�বু কনিববা মপু 
অমা ওইনা থাজবা অমসুং মহা�ী হায়বা ইনবা 
িনপামচািশং অমসুং নুপীমচািশংগীিন (অহল ওইরবা 
মীিশংগীসুিন) । েসারাের�া য়াউ মচাগী
িহংবগী লাইিরক হায়না 
েকৗবা লাইিরক 
অমা ৈল ।



মিসদা মীগী মিমং িপক থ�া ইদুনা ৈল । মদুদা কনাগী 
িমং ইদুনা ৈল হায়বা নঙ খঙ�া? যীশদা থাজবা থমবা 
মী পু�ম�ী মিমংিন । নহা�ী নিমং 
মদুদা য়াওর�া?



েসারােরনগী মরমদা বাইবলগী অেরাইবা ৱাৈহদা অঙকপা 
পাউকৎ অমা িপির । “থৱায় অেশংবা অমসুং লুেহাংবগী 
পীবােরন অদুনা হায়, ‘লাকউ!’ মিস হায়বা তাবা মীনা 

হায়সনু
'লাকউ'!



অদুগা েখৗরাংবা মী অদুনা লাকসনু । অমসুং অপা�া 
ৈলবা মী খুিদংনা, লা�ুনা িহংবগী ঈিশং অদু মমল িপদনা 

েলৗজসনু ।”



েশ�ীবা মপুগী িনংিথজরবা য়ুম, েসারােরন

েশ�ীবা মপুগী ৱাৈহ, বাইবলদা য়াওবা ৱারী

অিসদা ফঙই

েযাহান 14; 2 েকাির�ীয় 5; 
েফাংেদাকিপবা 4, 21, 22

“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 ঙাকিপয়ু, 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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