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



িনল-েখাংলবা িচঙ অমগী নাক�া নুপী অমা েলপলি�, 
মহা�ী মিমৎ য়া�া তমথীরবা িমৎেয়ং 
অমদা েয়ংদুনা ৈলরি� । মহা�ী 
মচািনপা অদু িশেদৗগী েতৗরি� ।
মমা অদু েমরীিন, অমসুং 
যীশবু ঊ-কােরাং মথ�া 
েয়াৎপী থািরবা মফম 
অদুগী মনা�া 
েলপতুনা ৈলরি� ।



মেতৗ কর�া মিস েথাকিলবেনা? 
যীশগী ফজরবা পূি� অিস অশক ৱানা 
েলাইিশনগেদৗিরবেনা? মেতৗ কর�া

েশ�ীবা মপুনা মহা�ী 
মচািনপাবু ঊ-কােরাং
মথ�া েয়াৎপী থাদুনা

িশহনগেদৗিরবেনা? 
যীশ মহাক মশাগী মরমদা অেশাইবা 
েতৗিখবা কির ৈলবগীেনা? েশ�ীবা 
মপু মায়থীর�া?



অেশাইবা নেৎত, মায়থীবা নেৎত! 
েশ�ীবা মপু মায়থীেদ । যীশনা 
অেশাইবা অমতা েতৗিখেদ ।
ফৎতবা মীনা যীশবু হাৎকিন হায়বা 
মহাক মতম পু�দা খঙলি� ।
যীশনা অঙাং ওইিরৈঙদা অহল 
ওইরবা িসিমও�া েমরীদা তুংদা 
অৱাবা কয়া েথংনগিন হায়িখ ।



যীশ হাৎি�ৈঙ 
নুিমৎ খরগী মমাংদা, 
নুপী অমা লা�ুনা 
যীশগী েখাঙদা মনম 
নুংিশবা থাউ ৈতরি� ।
মদুদা যীশগী তুংইনবা 
অমনা, “নুপী অিসনা 
অের�দা েশল মাঙহি�” হায়না 
ৱাকৎলি� । “মহা�া েতৗিরবা অিস 
অফবা থবকিন” হায়না যীশনা হায়িখ । মহা�া 
মদু ঐবু ফু�বা েতৗিরবিন । ” কয়াদা ঙকিলবা ৱাৈহেনা!



অিসগী মতুংদা, যীশগী 
তুংইনবিশংগী মর�গী, যুদাসনা 
যীশবু অেথাইবা অমাইবদা লুপাগী 
েশল মেয়ক 30 গী দমক 
েয়াে�াকপা য়ািখ ।



িযহুিদিশংগী অরান চাকখাঙবদা, যীশ 
মহা�ী তুংইনবিশংগা েলাইননা অেরাইবা 
চারা চািম�রি� । মহা�া মেখায়দা 
েশ�ীবা মপুগী মরমদা অমসুং মহাকপু 
নুংিশবিশংদা িপর�া ৱাশ�ী মরমদা য়া�া 
মরু ওইবা কয়া হায়রি� ।



অদুগা যীশনা তল অমসুং েতে�াৎ 
মেখায়দা েয়�ি� । যীশগী ঈ 
অমসুং হকচাংনা অেয়ান-অরানগী 
ঙাকিপবা পুরকই হায়বা মিসনা
িনঙিশংনবিন ।



অদুগী মতুংদা, যীশনা মহা�ী মরুপিশংদা হায়রি� মদুিদ মহাকপু মেরৗ 
েতৗদুনা িপেথাকলমগিন অদুগা মেখায় েলাইনা েচনিখগিন । “ঐিদ েচে�াই 
হায়না িপতরনা ক�া হায়িখ” । “েয়ল েখাংি�ৈঙ মমাংদা নহাক ঐবু অহুমলক 
শক খঙেদ হায়গিন” 
হায়না যীশনা 
হায়রি� ।



নুিমৎ অদুগী অিহংদা, েগৎসমিন 

ৈলেকা�া যীশ হায়জনবা চৎলি� ।

মহা�া েলাইনবা মহা�ী তুংইনবিশং 

তুমথরি� । “েহ ঐগী ইপা ইবুংেঙা,” 

যীশ হায়জিখ, “...েতে�াৎ অিস 

ঐেঙা�গী েলৗেথাকিপয়ু । অদুম 

ওইনমক ঐগী অিনঙবা নৎতদুনা

নহা�ী অিনঙবা ওইহনিবয়ু” ।



খঙেহৗদনা, যুদাসনা লমজীংদুনা, মী ময়াম অমা ৈলেকান 
মনুংদা চঙলকলি� । যীশনা অিথঙবা িপিখেদ অদুবু 
িপতরনা িনপা অমগী মনা ককথৎিখ । যীশনা 
িনপা অদুগী মনাদা ত�া েশা�ুনা ফহনিখ ।
মহাকপু ফাবা হায়বা অিস েশ�ীবা 
মপুগী অিনঙবিন হায়বা 
যীশ মশানা খঙলি� ।



মীয়াম অদুনা যীশবু অেথাইবা অমাইবগী ময়ুমদা পুিখ । মফম অদুদা, িযহুিদগী 
লুচীংবিশংনা যীশ েশাইদনা শীবা তাের হায়িখ । অনকপদা, মনাইিশংনা ৈম 

থাদুনা ৈলিরবা অদুগী নাক�া
িপতর েলপতুনা

েয়ংদুনা ৈলরি� ।



মীিশংনা িপতরদা অহুমলক েয়ংলদুনা হায়রকিখ, “নঙসু যীশগা েলাইনর�া 
ন�া!” িপতরনা অহুমলক যীশনা হায়িখবা অদুগা চপ মা�না য়ািখেদ । িপতর 

শাপ ফঙজেগ অমসুং ৱাশক 
ফাওবা ৱাশকিখ ।



অদুগী েহক মতুংদা, েয়ল েখাংলকিখ ।
েখাে�ল অদু িপতরদা েশ�ীবা মপুগী 
েখাে�ল ওইনা তারি� । যীশগী 
ৱাৈহিশং িনঙিশংলদুনা, িপতর থে�ায় 
েশা�া কপলি� ।



যুদাস পূি�ং য়া�া েশাকলি� । যীশগী মরাল 
ৈলেত অমসুং অেয়ান-অরান ন�গা অরানবা 
অমতা েতৗিখেদ হায়না মহাক খঙলি� ।

যুদাস লুপা মেয়ক 30 অদু হে�া�বা 
িপবা চৎলি�, অদুবু অমাইবিশংনা

মদু েলৗিখেদ ।



যুদাস েশল অদু 
লংেথাকলমদুনা, মশা 
েথৗরী য়া�ুনা িশনবা 
চৎলি� ।



অমাইবিশংনা যীশবু েরামগী ৈলঙাক মপু 
পীলাৎকী মাংদা পুরকিখ । পীলাৎনা হায়রি�, 
“ঐনা িনপা অিসদা মরাল অমতা ফঙেদ ।” অদুবু 

মীয়াম অদুনা েখাে�ল ৱাংনা, 
“মবু পাং তীংদুনা হাৎলু! মবু 

পাং তীংদুনা হাৎলু!” 
লাউরকিখ ।



অদুবু অেরাইবদা পীলাৎনা যীশবু ঊ-কােরাং মথ�া 
হাৎনবা য়াথং িপিখ । লা�ীিশংনা যীশবু িক�া থী�ি�, 
মমাইদা িতন শীৎিচ�ি�, অমসুং িথনা ফুিখ ।
অদুগা মেখায়না মিচন তু�া িতংখংগী লুহুপ েশমদুনা 
মহা�ী মেকা�া ক�া নমিশ�ুনা উপিশলি� । অদুগী 
মতুংদা মেখায়না মহাকপু ঊ-কােরাংদা 
েয়াৎিপ থািখ ।



যীশ মেতৗ অসু�া িশগিন হায়বা মহাক খঙলি� । মেঙা�া
থাজবা অেয়ান-অরান েতৗবা মীিশংগী দমক মহা�ী িশিববনা  েকাকিপবা 
পুর�িন হায়বা খঙলি� । মরাল ৈলরবা মী অিনসু যীশগী নাক�া নুিমৎ অদুদা 

ঊ-কােরাংদা পাং িতংলি� । মেখায় 
অিনদুগী মনুংদা অমিদ যীশদা 

থাজরি� অদুগা েসারাের�া 
কািখ । অেতা�া অদুিদ 

থাজরমেদ ।



মতম শাংনা ৱানা খাঙলবা মতুংদা 
যীশনা, “মিস েলাইের,” হায়র�গা 
মহাক থৱায় থািখ । মহা�ী 
থবক মপুং ফানা েলাইের ।

মহা�ী 
মরুপিশংনা মহা�ী 
অিশবা হকচাং লনাই 
েমাংফম অমদা 
ফুমলি� ।



অদুগী মতুংদা েরামগী লা�ীিশংনা েমাংফম 
অদু ফজনা খুমিজ�ুনা েচকিশ�া
ঙাক-েশ�ি� । মফম অদুদা 
কনা অমতা চঙবা ন�গা 
েথাকপা ঙ�মেদ ।



মিসনা ৱারী অিসগী অেরাইবা ওইর�বিদ, 
কয়াদা অৱাবা ওইরমগিন । অদুবু েশ�ীবা 
মপুনা অঙকপা থবক অমা 
েতৗিখ । িশবা অদুনা যীশগী 
অেরাইবা ওইিখেদ!



চেয়ালগী অহানবা নুিমৎকী অঙনবা অয়ু�া, যীশগী 
তুংইনবা খরনা েমাংফমদা খুমিজ�ুনা 
থমিলবা নুং অদু হাংেদা�ুনা ৈলর�া 
েথংনিখ । মেখায়না মনুংদা 
চঙদুনা েয়ংবা মতমদা, 
যীশ েমাংফম মনুংদা 
ৈলরমেদ ।



েমাংফম মনা�া নুপী অমা, কপতুনা ৈলরি� ।
যীশনা মশাবু নুপী অদুদা উহ�ি�! মদু উবদা 
মহাক হরাউদুনা যীশগী অেতা�া 
তুংইনবিশংদা পাউ ত�বা েচনিখ । যীশ 
িহংেল! যীশ িশবদগী িহংগৎেল!"



য়া�া থুনা যীশ তুংইনবিশংগী মনা�া লাকিখ, অদুগা খুৎতা 
েয়াৎিপ থািখবা মফমিশংদু মেখায়দা উহ�ি� । মদু অচু�া ওইরি�
। যীশ অমুক িহংেল! িপতরনা যীশবু মশক খঙেদ হায়িখবা অদু 

ঙাকিপিখ, অমসুং মহা�ী তুংইনবিশংদা মহা�ী মরমদা মী খুিদংদা 
হায়েদাকউ হায়না হায়রি� । অদুগী মতুংদা মহা�া

লাকিখবা মফম েসারাের�া অমুক হনিখ ।



অহানবা ই�র (যীশ িহংগৎপা)

েশ�ীবা মপুগী ৱাৈহ, বাইবলদা য়াওবা ৱারী

অিসদা ফঙই

মিৎথ 26-28, লুক 22-24, েযাহান 13-21

“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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