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



থাইনা মমাংৈঙদা, চিহ েনৗিরবী িযহুিদ ৈলশাবী েমরী  
েকৗবী অমগী মনা�া েশ�ীবা মপুনা গাি�েয়ল েকৗবা 
েসারােরনগী মনাই থার�ি� । মহা�া েমরীদা  
হাইরি�, “নহাক নচািনপা অমা ফঙগিন অদুগা  
মহা�ী মিমং যীশ েকৗগিন । মহাকপু  
                          খ�াইদগী অঙ�া অদুগী  
                               মচািনপা েকৗগিন । মহা�া  
                                      মতম পু�ম�া িনংেথৗ  
                                            ওইনা পানগিন ।” 



ৈলশাবী অদুনা য়া�া ঙকনা হাইরি�, মদু  
মেতৗ কর�া ওইেথাকপা য়াগিন? “ঐ  
িনপা কনা অমতগা েলাইনিখবা ৈলেত ।”  
েসারােরনগী মনাই অদুনা েমরীদা  
হায়িখ অঙাং অদু েশ�ীবা  
মপুদগী লা�িন ।  
মীওইবগী অেপাকপা  
মপা ৈলেরাই । 



েসারােরনগী মনাই অদুনা েমরীদা হায়রি�  
মদুিদ মহা�ী মখুরাগী মচানুপী এিলসােবৎসু 
অহল ওইরবা মতম অিসদা অঙাং 
উনগেদৗির । মিসসু অঙকপা  
অমা ওইরি� । অিসগী  
মতুংদা ইকুই কুইদনা  
েমরী এিলসােবৎ উনবা  
চৎলি� । মেখায়  
পু�া েশ�ীবা মপুবু  
থাগৎলি� । 



েমরী েজােসফ েকৗবা  
িনপা অমদা য়ুম পা�ুনা  
েলৗনা-ৈলননবা  
হায়না-িশংনরি� ।  
েজােসফনা েমরী  
মীেরাে� তাবদা  
ৱাখল য়া�া ৱারি� ।  
অঙাং অদুগী মপা  
অেতা�া িনপা অমা  
েশাইদনা ৈলরমগিন  
হায়না খ�ি� । 



মঙদা, েশ�ীবা মপুনা েজােসফতা অসু�া 
হাইরি� অঙাং অিস েশ�ীবা মপুগী 
মচািনপািন । যীশবু নাওেরাইবদা েমরীগী 
মেতং েজােসফনা পাংবা তািখ । 



েজােসফনা েশ�ীবা মপুদা থাজবা থমিখ অমসুং হায়বা ই�ি� । মহা�া ৈলবা�ী 
চৎনা কাংেলানগী চৎনিব ই�ি� । অেনৗবা কাংেলানগী মতুং ই�া, মহাক অমসুং 
েমরী মেখায়্গী খু�ং থােদা�ুনা,  
েবৎেলেহম তানা কাংগৎ  
িথবা চৎলি� । 



মতম অদুদা েমরী অঙাং উনবগী 
মতম ওইরি� । অদুবু েজােসফ 
কা িথবা ফঙলমেদ । মীথুং শঙ  

অমতা অহাংবা কা 
 ৈলরমেদ । 



েজােসফ শেগাল শঙ অমা ফঙবা  
ঙমিখ । মফম অদুদা, অঙাং যীশ েপাকিখ ।  
মহা�ী অেপাকপা মমানা মহাকপু শা মচী�াক  

থাকনবা খুেদং মনুংদা  
হপতুনা থনি� । 



অনকপা মফম অমদা, য়াউ েশনবিশংনা তুমদুনা ৈলিরবা মেখায়গী য়াউিশং 
ঙাক-েশ�ুনা ৈলরি� । েশ�ীবা মপুগী েসারােরনগী  
                              মনাইিশংনা মেখায়গী মঙদা  
                                               উহ�ি�  
                                                অদুগা  
                                                অঙকপা পাউ  
                                                মেখায়দা হায়রি� । 
 



“ঙিস েদিবদকী অেচৗবা খুনজাউদা ইপুেরাই খৃ� কনিববা মপু েপাকেল । 
নেখায়না অঙাং অদু শা মচী�াক থাকনবা খুেদং  
                  মনুংদা িহপতুনা ৈলবা েথংনগিন ।” 



খুদ�া, মঙাল য়া�া ঙানবা েহনবা েসারােরনগী মনাই ময়াম েথার�ুনা, 
েশ�ীবা মপুবু থাগৎতুনা হায়রি�, “খ�াইদগী ৱাংবদা  
                   েশ�ীবা মপুগী মিতক মঙাল ওইসনু  
                                                অদুগা  
 
 
 
 
 
 
                                                       মােলমদা ইংথবা, মী  
                                                        পু�ম�া অফবা  
                                                        ওইসনু ।” 



য়াউ েশনবিশং য়া�া থুনা শেগাল শঙ তানা চৎলি� । 
অঙাং অদু উরবা মতুংদা যীশগী মরমদা েসারােরনগী 
মনাই অদুনা হায়র�া অদু মেখায় মেশল অমগা-অমগা  

হায়নরি� । 



নুিমৎ িনফুগী মতুংদা, 
েজােসফ অমসুং েমরীনা 
যীশবু েয়রুসােলমগী 
িনঙনশঙদা পুর�ি� । 
মফম অদুদা িসিমওন 
েকৗবা িনপা অমনা অঙাং 
অদুগী দমক েশ�ীবা মপুবু 
থাগৎলি�, অদুগা অহল 
ওইরবা েশ�ীবা মপুগী 
েথৗগল েতৗবা অনা েকৗবা 
িনপা অদুসু থাগৎলি� । 



মেখায় অিনমক যীশ 
েশ�ীবা মপুগী মচা, 
থার�িন হায়না ৱাশকল�া 
কনিববা মপু অদুিন হায়বা 
খঙলি� । েজােসফনা 
উেচক অিন ইরাৎ েপাৎ 
ওইনা কৎিখ । মিস 
লাইরবিশংনা মেখায়্গী 
েনৗনা েপাকপা অঙাং 
ইপুেরাইদা কৎেথাকপা 
মতমদা পাংেথা�বা 
কাংেলান অমিন ।   



মতম খরা ৈলরগা,  
য়া�া মরু ওইবা  
থৱানিমচাক অমনা  
েনাংেপাকেলামদগী  
েযরুসােলমদা  
 
 
 
লাকপা মৈহ ৈহবা মীিশং  
লমজীংদুনা পুর�ি� । “েনৗনা  
েপাকপা িযহুিদগী িনংেথৗ অদু কদাইদা 
ৈলবেগ হায়না মেখায়না হংলি�? 
ঐেখায় মহাকপু খুরু�া পাি� ।” 



িনংেথৗ েহেরাদনা মৈহ ৈহবা মীিশং 
অদুগী মরমদা তারি� । পূি�ং 
ৱারদুনা, মহা�া মেখায়দা হায়রি� 
নেখায়না যীশ েহক ফঙবগা 
ঐেঙা�া ত�ু । “ঐসু মবু খুরু�া 
পাি�,” েহেরাদনা হায়িখ । অদুবু 
মহা�া মিচন িথরি� । েহেরাদনা  
যীশবু  হাৎপা পা�ি� । 



থৱানিমচাক অদুনা মেখায়বু েজােসফ অমসুং েমরীনা 
িপকিলবা অঙাং অদুগা েলাইননা ৈলিরবা য়ুম অদু চপ চানা  
লমজীংলি� । খুউ খুদক কু�ুনা খুরুি�,  
মেখায়না মমল য়া�বা সানাগী খুেদাল েপাৎ  
অমসুং মনম নুংিশবা থাউ যীশদা খুেদাল  
                        ওইনা কৎলি� । 



েশ�ীবা মপুনা মৈহ ৈহবা মীিশং ময়ুমদা 
েলা�া হনিখনবা হায়রি� । েহেরাদ য়া�া 
শাউিখ । যীশবু তু�া মাঙহ�বা, ফৎতবা 
ৈলঙাকপা মপু অিসনা েবৎেলেহমগী 
িপকিলবা অঙাং িনপামচািশং েলাইনা  
                     হাৎিখ । 



অদুম ওইনমক েহেরাদনা 
েশ�ীবা মপুগী মচািনপাবু 
েশাকহনবা ঙমিখেদ! মঙদা 
তাকল�া অদুগী মতুং ই�া, 
েজােসফনা েমরী অমসুং 
যীশবু খুেদাং িথবা নঙদনবা 
ইিজ�া পুরি� । 



েহেরাদ িশ�বা মতুংদা  
েজােসফনা েমরী  
অমসুং যীশবু ইিজ�গী  
পুরকিখ ।  
 
 
 
 
 
 
 
মেখায় গািলিলগী চাংেজৗেরন মনা�া,  
নাজেরৎ েকৗবা খু�ং মচা অমদা ৈলরি� ।  



যীশ েপাকপা 
 

েশ�ীবা মপুগী ৱাৈহ, বাইবলদা য়াওবা ৱারী 
 

অিসদা ফঙই 
 

মিৎথ 1-2, লুক 1-2  

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