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



েনাৱা েশ�ীবা মপুবু খুরুমজবা
মী অমা ওইরি� । অেতা�া মী 
খুিদংনা েশ�ীবা মপুবু তাথীনা 
েতৗরি� অমসুং হায়বা ই�মেদ ।



েনাংমা, েশ�ীবা মপুনা পূি�ং েশাকপা 
কিরগ�া অমা হায়রি� । “ঐ ফৎতবা 
তাইবংপান অিস মাঙহনগিন,” হায়না
েশ�ীবা মপুনা েনাৱাদা হায়রি� । “নহা�ী 
ইমুং খ�া কনগিন ।”



েশ�ীবা মপুনা েনাৱাদা েচকিশ�া ৈলনবা হায়রি� মদুিদ 
অেচৗবা ঈিশং ঈচাউ অমা লা�িন অদুগা মােলম অিস 
পুমথুম থুমহনগিন ।



“নহা�ী ইমুং অমসুং শা-উেচক ৈলবা য়ানবা অেচৗবা িহজাউ 
অমা শাউ,” হায়না েনাৱাদা য়াথং িপরি� । েশ�ীবা মপুনা 
েনাৱাদা মহা�া েতৗগদবা চপ চাবা থবকিশং তাকিখ ।

েনাৱা থবক য়া�া িচ�ি�!



েনাৱানা কিরগী িহজাউ অদু 
শািরবেনা হায়দুনা মী ময়া�া 
মাবু েনাকনরি� । েনাৱা েল�া

ৈলতনা শািখ ।

মহা�া
মীয়ামদা েশ�ীবা

মপুগী মরমদা েল�া 
ৈলতনা তাকলি� । কনা
অমতনা তািবরমেদ ।



েনাৱা য়া�া চাউবা থাজবা 
ৈলরি� । েনাং অমতা চুিখবা 
ৈল�বসু েনাৱানা েশ�ীবা মপুদা 
থাজবা থমলি� । িহজাউ অদুদা 

চঙগদবা েপাৎিশং হপিচনবা
েথৗরাং েতৗবা েলাইরি� ।



েহৗিজি� শািশং লাকেল । েশ�ীবা মপুনা শা মখল চপ মা�বা তেরৎ, 
অেতা�া অিন পুর�ি� । অেচৗবা অমিদ অিপকপা উেচক, য়া�া িপকপা শা 

অমসুং মেরপ ৱাংবা শািশং িহজাউ মনুংদা 
চঙলি� । 



েনাৱানা শািশং হপিচনবা মতমদা মীিশংনা 
মেঙা�া িথনা ঙাঙদুনা ইকাইবা িপরি� ।
মেখায় েশ�ীবা মপুগী মায়ও�া
অেয়ান-অরান েতৗবা েলপিখেদ । 
মেখায় িহজাউ মনুংদা 
চঙনবা হংিখেদ ।



শা-উেচক 
পু�মক চঙবা 

েলাইের । েশ�ীবা মপুনা
েনাৱা িহ মনুংদা চঙনবা হায়রি�, 
“নঙ অমসুং নঙগী ইমুং 
িহজাউ মনুংদা লাকউ ।”



েনাৱা, মহা�ী
নুপী, মহা�ী 

মচািনপা অহুম অমসুং
মেখায়গী নুপীিশং িহ মনুংদা 

চঙলি� । অদুগী মতুংদা
েশ�ীবা মপুনা েথাঙ 
অদু িথংলি�!



অদুগী মতুংদা েনাং 
তাবা েহৗরকিখ । নুিমৎ িনফুিন 

চু�া অিহং নুংিথল খা�না েনাং 
ক�া চুদুনা মােলম অপু�া ঈিশংনা

িপক থ�ি� ।



ঈিশং ঈচাউ
অদুনা খু�ং

অমসুং অেচৗবা
খুনজাউিশং িপক থ�ি� ।

েনাং হাংলবা মতুংদসু অেচৗবা িচঙজাউিশং
ঈিশং মনুংদা ৈলরি� । নুংশা�র েহানবা
থৱায় পানবা খুিদংমক তু�া িশিখ ।



ঈিশং েল�া ৈলতনা 
চাউখৎলকপগা েলাইননা, িহজাউ 
অদু তাউখৎলি� । মনুংদা য়া�া 
মমল�া য়াই, অকুৎ-অেতাং ওইর�া 
য়াই, অমসুং অিকবগী মশক ওইর�া 
য়াই । অদুবু িহজাউ অদুগী মপা�া 
েনাৱা ঈচাউদগী কলেহৗবা ঙি� ।



থা মঙা ঈচাউ েথাকলবা মতুংদা, েশ�ীবা মপুনা 
অশাবা নুংিশৎ িশৎহ�ি� । ত�া-ত�া, িহজাউ অদু 
অরারাত েকৗবা িচঙজাউ অদুগী মেতা�া পনিখ । ঈিশং 

অদু মেয়ং তারকপগা েলাইননা েনাৱা িহজাউ 
মনুংদা নুিমৎ িনফুিন 
অমুক ৈলরি� ।



েনাৱানা �াক অমা অমসুং খুনু অমা িহজাউ অদুগী েথাঙনাওদগী 
থােদা�ি� । অকংবা অমসুং অফবা মফম ফঙদদুনা খুনু অদু েনাৱাগী 
মনা�া অমুক হ�কিখ ।



চেয়াল অমগী মতুংদা, েনাৱানা
অমুক হ�া চাংেয়ং েতৗিখ । খুনু অদু 
মিচ�া েচােরােফান মনা অেনৗবা 

অমা মিচ�া িচ�ুনা  হ�কিখ । মথংগী 
চেয়ালদা েনাৱানা মােলম কংেল হায়বা 
খঙলি� মরমিদ খুনু অদু অমুক 
হ�কিখে� ।



িহজাউ অদুদগী মপান েথাকপা য়াের হায়না েশ�ীবা মপুনা েনাৱাদা 
হাইরি� । েনাৱা অমসুং মহা�ী ইমুং পু�া শািশং অদু 

িহজাউ অদুদগী েলৗথরি� ।



েনাৱা কয়াগী মিতক নুংঙাইবা 
ফাওরমগিন! মহা�া ইরাৎ পুং 
অমা েশমলি� অদুগা মহাক 
অমসুং মহা�ী ইমুংবু 

অিকবগী মশক ওইরবা 
ঈচাউ অদুদগী কনিববগী 
দমক েশ�ীবা মপুবু
খুরুমজিখ ।



েশ�ীবা মপুনা 
েনাৱাদা ৱাশক অমা 
িপিখ । মীওইবগী 
অেয়ান-অরান ৱােয়ননবা 
ঈচাউ অমুক হ�া েথাকহে�াই ।

েশ�ীবা মপুনা মহা�ী
ৱাশক অদু িনঙিশংনবা 
খুদম অমা িপিখ । েশ�ীবা
মপুগী ৱাশক িনঙিশংনবা 
চুমথাং েথাকহনিখ ।



ঈচাউ অদুগী মতুংদা 
েনাৱা অমসুং মহা�ী 
ইমুংনা অেনৗবা মীেরাল অমা েহৗিখ । মতম
খরগী মনুংদা, মহা�ী মচা-মশিশংনা মােলম 
অিস অমুক হ�া িপক থ�ি�। 

তাইবংপা�া পাি�বা 
ৈলবাক 

খুিদং েনাৱা অমসুং 
মহা�ী মচািশংদগী ওইরকিখ ।



েনাৱা অমসুং অেচৗবা ঈিশং ঈচাউ 

েশ�ীবা মপুগী ৱাৈহ, বাইবলদা য়াওবা ৱারী

অিসদা ফঙই

ৈমেহৗেরান 6 - 10

“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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