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পবিত্র ইবজিল শবিফ ৬ নম্বি বিপািা

আল-রিামান

পবিবিবি

আিমাবন বিিাি পবিত্র ইবজিল শবিফি পয়লা বিস্া মাবন, পয়লা পাি বিপািাি 

মাজে িেিি ইিা আল-মসীি েনম, িান িাম-িাে, িাবলম, িান মউি, মউিি 

িাদি বেজদেবিি িয়াবন। িান সািাবি অিলি িাম-িাে, আি িউ েমানাি েমাি 

অিলি বিিু ইবিিাস।

আি ইবজিল শবিফি দুিিা বিস্া অইজলা, বিবিি আিাজি রলখা িাদি ২১ বিপািা। 

অখনাইন পড়জল আমিা িুেিাম পািমু, িউ আমলি ইিায়ী েমাি অিলি িাল-

িবিিি, িাল-িলন, িািাি ইমান আি দুবনয়াবি আিাি-রিিিাি বিলাখান আবিল। অউ 

আল-রিামান বিপািা অইজলা, ই বিস্াি িিল পয়লা বিপািা, ইখান িউি মুল্িান।

অউ বিপািাি রলখি িেিি ইিা আল-মসীি সািাবি িেিি পাউলুি (িা:)। 

িেিি ইিায় দুবনয়া থাবি রিজিজ্া িশবিফ রনওয়াি অনুমান ২৫ িিি িাজদ 

অউ বিপািা রলখিইন। ইখান রলখাি আজি িাইন িুনুবদন রিাম টাউজনা রিিইন 

না। অখন িান বখয়াল অইজলা, নানান রদজশা িিবলি িবি িবি, রিাম টাউজনা 

যাইিা, িাজদ অন থাবি রপেন রদজশা যাইিা। এিলাবি রিাম টাউনি ইিায়ী 

উম্মি অিলজি িান সফিি িথা োনাইিা। এিলজি িউি েরুবি িাবলম আি 

নবিয়ি োনাইিা।

ই বিপািাি ১-৮ রুিুি মাজে িান িাবলমি খুি িুরুত্বপুন্ন নবিয়ি আজি, খাি 

িবি িেিি ইিাি উপজি ইমান আনজল মানুষ রিমজন আল্াি দিিাজিা রি-িিুি 

খালাি বিসাজি িইন্ অয়, আি আল্াি রদওয়া পাি রুি পাইয়া িাবি বিলা পাি-

পবিত্র বেজদেবি িাটায়, রযলা ১:১৭ আয়াজিা রলখা আজি, “ইমানি িজলউ রি-িিুি 

খালাি অওয়া েনি োন িাবিজিা।”
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৯-১১ রুিুি রলখা আজি, িেিি মুিাি (আ:) শবিয়িি িুিুম-আিিাম পুিাপুি 

মানজি অপািি অওয়ায় িবন ইসিাইল োবি আল্াি নাফিমান িবনজিজি, আি অউ 

শবিয়িি উপজি ভিসা িিায় িািা িেিি ইিাি খুশ-খিবিজিও এলাবম িিজি। 

আসজল অউ খুশ-খিবিি উপজি ইমান আনজলউ রিশ-রমশ িািাি োন িাবিি।

িাজদ ১২-১৬ রুিুি আজি, আল্াি দিিাজিা িিুল িুিিাবন বিসাজি বিলা বনেজি 

সবপ রদওয়া যায়, আি েমািি মানষি লাবি িা্ি বেজদেবিি িাল-িলনি িাবলম, 

রদশি িাো িা সিিািি লজি মুবমন অিলি সম্পি্ন বিলাখান অইজিা, অিা নানান 

রিয়াপাজি যুবতি-িি্নি নমুনায় অউ বিপািা রলখা অইজি।

এিমাজে আজি,

(ি) আল্াি দিিাজিা মানুষ বিলা রি-িিুি খালাি অইন .............১-৮.রুকু

(খ) শবিয়জি অপািি অইজলও িবন ইসিাইলি রিশ িক্া ইমাজন .৯-১১.রুকু

(ি) ইিায়ী মুবমন অিলি িাল-িলন ................................ ১২-১৬.রুকু

	 আল-র�োমোন	পর�রিরি	
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আল্াি দিিাজিা মানুষ বিলা রি-িিুি খালাি অইন 

(১:১-৮:৩৯)

মানষি োন িািাবনি খুশ-খিবি

1 
 আবম পাউলুি রিা িেিি ইিা আল-মসীি িুলাম। রিামান 

িাদশাইি িােধাবন রিাম টাউনি মুবমন অিলি রিজি অউ িবিফা 

খান রলখিাম। আল্া পাজি আমাজি পিদে িবিয়া আনিইন আল-মসীি 

সািাবি অওয়াি লাবি আি িান িািাইল খুশ-খিবি িিবলি িিাি লাবি। 

2 আল্ায় িান নিী অিলি মােবদ পাি বিিািি মাজে অউ খুশ-খিবিি 

িথা আজিউ ওয়াদা িিিইন। 3- 4 অউ খুশ-খিবি অইজলা িান খাি 

মায়াি েন ইিা আল-মসীি রিয়াপাজি। িাইনউ আমিাি মাবলি। িতি-

মাংসি বিলবিলায় িাইন অইলা িেিি দাউদ নিীি আওলাদ, আি 

আল্াই পাি রুিুি িুদিবিজয় মুদ্না থাবি বেদো অইয়া ইিনুল্া বিসাজি 

োইি অইিইন। 5 িান নাম উবেলা িিাি লাবি, িান মােবদউ আমিা 

আল্াি বনয়ামি আি সািাবি পদ পাইবি, যাজি িিল োবিি মানজষ 

ইমান আবনয়া আল্াি িাইধ্ অইয়া িজল। 6 অউ মানষি মাজে িুমিাও 

আজিা। আল্ায় রিা িুমিাজি দাওি িবিয়া আনিইন, ইিা আল-মসীি 

আপন েন অওয়াি লাবি।

7 রি অউ রিাম টাউজনা আল্াি যজিা মায়াি িদো অিল আিইন, 

আল্ায় িান পাি িদো অওয়াি লাবি রযিাজি দাওি িবিয়া আনিইন, 

িুমিা িিলি রিজি আবম অউ বিবি খান রলখিাম। আমিাি িাইবি িাফ 

আল্া পাি আি িেিি ইিা আল-মসীজয় িুমিাজি িিমি আি শাবতি 

দান িিউক্া।

8 আবম পয়লাউ িইিাম, িুমিাি মেিুি ইমানি িথা আ্া দুবনয়াইি 

মাজে িবটজিজি িবি, আবম ইিা আল-মসীি নাজম আমাি আল্াি শুিবিয়া 

আদায় িিিাম। 9 আল্াি খাি মায়াি েন ইিনুল্াি রিয়াপাজি খুশ-খিবি 

িিবলি িবিয়া, আবম বদজল-োজন আল্াি এিাদি িিিাম। এি আল্াউ 

সাবক্ আিইন, আবম পিজিি িাি মুনাোিি সময় িুমিাি িথা ইয়াদ 

িবি।  01 আবম িাজমশা অউ িথা মাবিিাম, অিবদন িাজদ অইজলও আল্াি 
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মবে্নজয় রযিুনু মজতি আবম যানু িুমিাি রিজি আইিাম পাবি।  11 আবম 

িুমিাি লজি রদখা িিিাম িাইিাম, যাজি রুিাবন িুনু বনয়ামি বদয়া 

িুমিাজি িলিান িিিাম পাবি।  21 মাবন, আমাি ইমান রদবখয়া িুমিা 

িিজল আি িুমিাি ইমান রদবখয়া আবম বনজেও উত্সাি পাই।

 31 ও ভাইয়াইন িুজনা, আবম িউি িাি িুমিাি রিজি আইিাম 

িাইবি, অইজল িাি িাি িাধা আইজি। নানান োিাি বিয়া বভন োবিি 

রিজি িিবলি িবিয়া রযলা ফল পাইবি, িুমিাি রিজিও অলা ফল 

রদখাি আশায় আইিাম িাইিাম।  41 ভদ্র ইউনাবন োবি িা অভদ্র িি্নি 

োবি, বশবক্ি িা অবশবক্ি, িিলি লাবিউ রিা আমাি এি িমান 

দায়-ভাি আজি।  51 এিলাবি িুমিা রযিা রিাম টাউজনা িসি িিিায়, 

আবম আমাি সাইধ্ মাবফি িুমিাি রিজিও খুশ-খিবি িিবলি িিাি 

লাবি বখয়াবল।

 61 িািন িেিি ইিা আল-মসীি রিয়াপাজি খুশ-খিবি িিবলি িিজি 

আবম িুনু শিম মজনা িবি না, অউ খুশ-খিবি িুবনয়া রযিা ইমান আজন, 

িািাি োন িািাবনি লাবি ইটা অইজলা আল্াই িল। পয়লা িবন ইসিাইলি 

লাবি রযিা এি আল্া মানইন, িাজদ রি-দীন বভন োবি অিলি লাবি। 

 71 অউ খুশ-খিবিি মাজেউ রিা িািাইল অইজি, আল্ায় বিলা মানষজি 

রি-িিুি খালাি বিসাজি িিুল িিইন। খাবল ইমানি মােবদউ মানষজি 

আউয়াল থাবি আজখি পয্নতি রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ িিা অয়। 

রযলা বিিাজিা রলখা আজি, “ইমানি িজলউ রি-িিুি খালাি অওয়া েনি 

োন িাবিজিা।”

িিল মানুষউ নাফিমান

 81 মানজষ বনেি নাফিমাবন বদয়া আল্াই িিজি লুিাইয়া িাজখ। 

িািাি নাফিমাবন আি আল্াি িায় ডি-খফ না থািায় আিমান থাবি 

িািাি উপজি িেি নাবেল অয়।  91 আল্াি রিয়াপাজি যিখান িুোি 

িাক্ি আজি ইিা মানষি রিজি পবিস্াি, আল্ায় বনজেউ রিা ইিা োইি 

িিিইন।  02 িান রযিা িুনািুন মানষি আ-রদখা, মাবন িান বিিিাবলন 

রখমিা আি আল্াই স্বভাি, ইিা দুবনয়া পয়দা অওয়াি আি থাবিউ 

পবিস্াি ফুবটয়া উিজি। িান পয়দা িিা বেবনস রদখজলউ মানজষ ইিা 
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িুেজিা পাজি। এিলাবিউ িানজি বিবননা িইয়া িুনু মানজষ ভানা রদখাবনি 

উপায় নাই।  12 আল্াি রিয়াপাজি অজিািা োনাি িাজদও মানজষ িানজি 

আল্া ভাবিয়া িান এিাদি-িজদেবি আি শুিুি-িুোবি না িিায়, িািাি 

বিিাি-বিজিি অসাি অইজিজি আি রিআখল মন আদোইি অইজিজি। 

 22 যুবদও িািা বনেজি আখলদাি মজনা িিইন, আসজল িািা রিআখল। 

 32 িািা বিিিাবলন বেদো আল্াি এিাদি িাদ বদয়া অস্ায়ী মানুষ, 

পশু-পাবখ, আি িুজি িলিা োনদািি মুবি্ন িানাইয়া অিাি পুো িিজি, 

আল্াি পাওনা রিৌিি-মবিমা অিাজি বদজি।

 42 এিলাবি আল্া পাজিও িািাি বদলি িদ খাইশ মাবফি, িািাজি 

নফিবি িামি আজিা িাবড় বদিইন, অিাি দায় িািা এজি-অইন্ি লজি 

িদমাইবশ-রিইজ্জবি িজিি।  52 িািা আল্াি িিজি িাদ বদয়া বমিাজি পিদে 

িিজি। পয়দা িিিা আল্াজি িাদ বদয়া, িান পয়দা িিা বেবনসি পুো 

িিজি। অইজল যুজি যুজি বিিিাল িিল িাবিফ এিমাত্র পয়দা িিিা 

আল্ািউ। আবমন।

 62 মানজষ অলাখান নফিবি িাম িজিি রদবখয়া, আল্ায়ও িািাজি অউ 

িদ খাইশি আজিা সবফ বদিইন। অিাি রিবটজতিও োমাইি লজি বমলা-বমশা 

িাদ বদয়া অইন্ রিবটতিি লজি খবিবি িাম িিজি।  72 অউলা রিটাইজতিও 

রিবটতিি লজি বমলা-বমশা িাদ বদয়া অইন্ রিটাি লজি বমলা-বমশাি লাবি 

পািল অইজিজি, রিটাইজতি রিটাইতিি লজি খবিবি িাম িিজি। এিলাবি 

িািা পিজিিি বেজদেবিি যািবযি িদ িামি সাো পাইিা।  82 মানজষ 

িাি বদল থাবি আল্া পািজি মাজনি না রদবখয়া, আল্ায়ও িািাজি অলা 

িদ খাইশি খবিবি বদলি আজিা িাবড় বদিইন, এিলাবি িািা অিা িিাি 

িয়।  92 িািা িিল নমুনাি নাফিমাবন, িদ িাম, রলাভ-লালি, ইংসা-বনদো, 

খুন-খািাবপ, মািা-মাবি, িল-িিুবি আি িানা-িাবন িিাি লাবি উ্াদ। 

 03 িািা মানষি বিিি িায়, আি আল্াজি বিন্ায়। িািা িদ-বমোবে, 

অিংিাবি, িড়াই-রিটাবিবি আি নয়া নয়া নাফিমাবনি ধাদোয় থাজি। িািা 

মা-িাফিও অিাইধ্।  13 রনবি-িবদ িুোি আখল নাই, ওয়াদা রখলাফ 

িাবি, পাষান, ইিাি বদজলা িুনু দয়া-মায়া নাই।  23 িািা রিা আল্াি ই 

বিিািি িথা ভালা িবিউ োজন, রযিা ইলাখান িাম িজি, িািাি সাো 

অইজিা মউি। ইখান োবনয়াও, িািা খাবল বনজে ইিা িজি না, িাবি 

রযিা ইলা িাম িজি, িািাি পজক্ও সায় রদয়।
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মানষি িুনাি বিিাি

2 
 এিলাবিউ িইিাম, ও মানুষ োবি, িুবম রিা অইন্ েনজি দুবষ 

সাইিজ্া িিিায়, ইিা বিিাি িুবম বিিলায় বিলা? িুমাি েুয়াপ 

বদিাি িুনু পথ আজি বন? িািন িুবম বনজে রয অপিাধ িিিায়, অউ 

এিই অপিাজধ িুবম আিি েনজি দুবষ িইিায়। রি ই দুষ িুমাি উপজিও 

পজড়ি না বন? 2 আমিা রিা োবন, রযিা ইলাখান অপিাধ িজি, আল্ায় 

িি ইনিাফ মাবফি িািাি পাওনা সাো বদিা। 3 ও মানুষ োবি, রয 

িাম িুবম বনজেও িজিা, অউ এিই িামি লাবি িুবম আিি েনজি দুবষ 

সাইিজ্া িজিা, রি রিমজন িুেলায়, িুবম আল্াি সাো থাবি রিিাই 

পাইবলিায়? 4 িুবম রিা আল্া পািি অজশষ রমজিিিাবন, িান ধধয্ন-শবতি 

আি িিিিাবিজি এলাবম িিিায়। িান রমজিিিাবনজয় িুমাজি খাবল রিৌিা 

িিাি পজথ টাবনয়া রনয়, ইখান ফাউবিবলজিা বন?

5 অইজল িুমাি পাষান বদল আি রিৌিা না িিাি মজনাভািি লাবি, 

িুমাি উপজি আল্াি িেি দলা িবি থইিায়, আল্ায় রযবদন িেি োইি 

িিিা, িি বিিাি িিিা, িউ বদনি লাবি সাো দলা িিিায়। 6 িাইন 

পিজিি মানষজি যািবযি িামি ফল বদিা। 7 রযিা ধধয্ন ধবিয়া রনি িামি 

মােবদ আল্াই িাবিফ, ইজ্জি, আি ক্য়িীন বেজদেবি িালাশ িজি, আল্ায় 

িািাজিউ আজখবি বেজদেবি দান িিিা। 8 অইজল রযিা বনেি খাইশি িজশ 

িজল, আল্াই িিি বিরুজধে িয়, নাফিমাবনি পজক্ থাজি, িািাি উপজি 

আল্াই দুখ-মবিিি, িেি আি লান্ি আইজিা। 9 পিজিি নাফিমানি 

উপজি ইিা আইজিা, পয়লা িবন ইসিাইলি উপজি, িাজদ বভন োবিি 

উপজি।  01 অইজল রযিা রনি িাম িজি, িািা পিজিজি িাবিফ, ইজ্জি 

আি শাবতি পাইজিা। পয়লা িবন ইসিাইজল িাজদ বভন োবিজয় পাইিা। 

 11 আল্াি দিিাজিা রিা পক্পাবিি িুনু িািিাি নাই, িিলউ িমান।

 21 শবিয়িি িাইজি িইয়া রযিা মানজষ িুনা িিজি, িািা বিনাশও 

অইিা শবিয়ি িাড়া, আি শবিয়িি বভিজি িইয়া রযিা িুনা িজি, অউ 

শবিয়ি মাবফিউ িািাি বিিাি অইজিা।  31 রযিা মানজষ শবিয়িি িয়ান 

খাবল িুজন, আল্াি নেজিা রিা িািা রি-িিুি নায়, অইজল রযিা শবিয়ি 

আমল িজি, িািাউ খাবল রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ অইিা।  41 বভন 
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োবি অিজল আল্াই িুনু শবিয়ি না পাইজলও, িািা রযিলা এমজনউ 

শবিয়ি মাবফি িলইন, অউ সময় িািাি বিজিিউ শবিয়ি িবনযায়। 

 51 এজি রদখা যায়, শবিয়ি মাবফি রযিা িিা েরুি, ইিা িািাি বদলি 

বিজিিি মাজে রলখা আজি। িািাি বিজিজি িািাি িামি সাবক্ রদয়, 

িুনু িুনু সময় িািাি বিজিজি িািাজি দুবষ সাইিজ্া িজি, আি িুনু িুনু 

সময় িািাি পজক্ও সায় রদয়।  61 রি আল্ায় রযবদন ইিা আল-মসীি 

মােবদ িিল মানষি লুিাইল আমলি বিিাি িিিা, িউ বদনউ ইিা 

োইি অইজিা। আি আবম অখন রয খুশ-খিবি িিবলি িবিয়াি, অউ 

মাবফিউ বিিাি অইজিা।

িবন ইসিাইল আি শবিয়ি

 71 িুবম রযিলা বনেি পবিিয় বদিায় িবন ইসিাইল িইয়া, িুবম িেিি 

মুিাি শবিয়িি উপজি ভিসা িিিায় আি আল্াি মায়াি িদো িইয়া 

িড়াই রদখাইিায়।  81 রি আল্ায় িুমাি রিি থাবি বিিা আশা িিইন, িুবম 

বিিা িিিায়, ইখান রিা িুবম োজনাউ, শবিয়ি থাবি িুবম ইিাি িাবলম 

পাইজিা।  91 িুবম মজন মজন িইিায়, আবম রিা আদোজি পথ রদখাইয়াি, 

আদোবিি রযিা আিইন, ইিাি রিজি আবম নুিি রুশবন।  02 রিআখলজি 

রিদায়ি িবিয়াি, িুরুিাইনজি িাবলম বদয়াি। িুবম িুেিায়, শবিয়িি 

বভিজি িি আি আখল-িুবধে আজি।  12 ইিা খুি ভালা িথা, অইজল িুবম 

রযিলা অইন্ মানষজি বিিাইিায়, রি বনজেও ইিা বিজিা না রিজন? িুবম 

মানষজি িইিায়, িুবি িবিও না, অইজল িুবম বনজেউ িুবি িিিায় না 

বন?  22 মানষজি িইিায়, বেনা িবিও না, অইজল িুবম বনজে িুনু বেনা 

িিিায় না বন? িুবম রিা রদি-রদিীি মুবি্নজি বিন্াইিায়, বিিিাি বনজেউ 

মুবি্নি মবদেিজি লুট-িিাে িিিায় না বন?  32 রয শবিয়ি লইয়া িুবম 

িড়াই িিিায়, ই শবিয়িি উল্া িবলয়া িুবম বনজেউ আল্াজি অসম্মান 

িিিায় না বন?  42 আল্াি িালাজমা আজি, “িুমিাি িাল-িলন রদবখয়া 

বভন োবি অিজল আল্াি নামজি রিইজ্জি িজিি।”

 52 িুজনা, িুবম যুবদ শবিয়ি মাবনয়া িজলা, রি মিলমাবন িাম িিাবনি 

দাম আজি, আি শবিয়ি মাবফি না িলজল, মিলমাবন িাম িিাইজলও 

রযিা, না িিাইজলও অিা। আল্াি নেজিা িুবম মিলমাবন না িিাইল 
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রি-দীনি লাখান।  62 অখন মিলমাবন না িিাইয়াও যুবদ রিউ শবিয়ি 

মাবনয়া িজল, রি আল্ায় িাজি মিলমাবন িিাইল িইয়া সমবেিা নায় 

বন?  72 আি মিলমাবন না িিাইল মানজষ রযিলা শবিয়ি মাবনয়া িজল, 

রি বলবখি শবিয়ি পাইয়া আি মিলমাবন িিাইয়াও যুবদ িুবম এি উল্া 

িজলা, িাইজল িউ মিলমাবন না িিাইল রিটায় িুমাজি দুবষজিা নায় বন?

 82 বিষয়টা িুেিায় বন? খাবল নাজম িবন ইসিাইল অইজলউ রিউ 

আসল িবন ইসিাইল নায়। শবিলি অংি িাবটয়া মিলমাবন িিাইজলও 

রিা, আসল মিলমাবন অয় না।  92 অইজল মন থাবি রযিা িবন ইসিাইল, 

িািাউ আসল িবন ইসিাইল। ইিা িুনু বলবখি আইন িানুনি রিয়াপাি 

নায়, বদলি বভিিি রুিাবন রিয়াপাি। বদলি মিলমাবনউ অইজলা আসল 

মিলমাবন। েিিি মানজষ এিাি িাবিফ না িিজলও, আল্ায় িাবিফ 

িিইন।

3 
 রি ইলাখান রিয়াপাি অইজল, িবন ইসিাইল অওয়ায় িাড়বি িুনু 

লাভ আজি বন? মিলমাবন িাম িিাবনি িুনু ফায়দা আজি বন? 

2 বনচ্চয় আজি। িউি নমুনাি ফায়দা আজি। পয়লা ফায়দা: আল্া পাজি 

িান িক্ল িালাম নাবেল িিিইন িবন ইসিাইলি রিজি। 3 অিইশ্ 

িািাি িুনু িুনু েজন রিইমাবন িিজি, এজি বিিা অইজি? িািা রিইমাবন 

িিজলও আল্া পাজি িুনু িািাি লাখান রিইমাবন িিিা বন? 4 নাউেুবিল্া! 

িিল মানজষ বমিা মািজলও আল্া রিা িাজমশা িি থািইন। পবিত্র েিুি 

শবিজফা আজি:

এিিাজদও পিমান বমলজিা িুমাি েিান সবিি,

িুমাি পজক্ িায় যাইজিা।

5 দুবনয়াবি মানজষ িইজিা পাজি, আমিাি না-িি িাজম রযিলা আজিা 

পবিস্াি িেুা যায় আল্া পাি িজিা িি, রি আমিাি না-িজি িান রিৌিি 

অওয়াি িাজদও িাইন আমিাজি সাো বদজল ইিা িান অইন্ায়? নাউেবুিল্া। 

6 আল্ায় যবুদ িি ইনিাফ না িিইন, রি িাইন বিলা আ্া েিিি বিিাি 

িিিা? 7 িািা িইন, “আমাি বমিা মািি মােবদউ িেুা যায়, আল্া পাি িি 

ইনিাফিাবি। আি আমাি বমিা মাজি রযিলা আল্াি রিৌিি-িাবিফ অয়, রি 

িাইন আমাজি িনুািাি সাইিজ্া িিইন রিজন?” 8 ইখান খিু সদুেি যবুতি। 
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এিলাবি আমিা িইিাম বন, “আও, আমিা নাফিমাবন িিাি িই, যাজি অউ 

নাফিমাবনি মােবদ ভালা ফল বমজল?” িুন ুিুন ুমানজষ আমিাি িদনাম িাইয়া 

িইন, আমিাও িজুল অলা িাবলম রদই। ইিায় িািাি পাওনা সাো পাইিা।

আল্াি দিিাজিা িিল মানুষউ দুবষ

9 অখন আমিা বিিা িইিাম? িবন ইসিাইল বিসাজি আমিাি িালি 

বিিা বভন োবি থাবি ভালা বন? বনচ্চয় না। আজিউ আমিা িইবি, িবন 

ইসিাইল আি বভন োবি িিলউ িুনাি িুলাম।  01 আল্াি িালাজমা আজি,

রি-িিুি িলজি রিউ নাই, এিেনও নাই;

  11 আখলদাি এিেনও নাই,

রিউ আল্াি িালাশ িজি না।

  21 িিল মানুষ রি-পবথ অইজিজি,

িিল এিলজি নাফিমান অইজিজি,

রনি িাম িজি ইলা রিউ নাই, এিেনও নাই।

  31 িািাি মুখ রিা পিা লাশি খুলা িয়িিি লাখান,

িািাি বেজি িল-িিুবি মাজি,

আি রিাটি িজল আজি, িাফি বিষ।

  41 িািাি িলাি মাজে িদজদায়া আি বিত্া মাি-িথায় ভিা,

  51 খুন-খািাবপি লাবি িািাি পাও আিুয়াইল,

  61 িািাি পজথা খাবল বিনাশ আি আিাোবি।

  71 শাবতিি পথ িািা বিজন না,

  81 িািাি বদল থাবি আল্াি ডি-খফ িবিজিজি।

 91 আমিা োবন, িেিি মুিাি শবিয়ি িািাি লাবিউ, রযিাি রিজি অউ 

শবিয়ি রদওয়া অইজি। যাজি খাবল বভন োবি নায়, শবিয়ি পাওিা িবন 

ইসিাইলও, মাবন আ্া েিিি রিউ িুতিা মাবিিাি সুজযাি নাই, সিউ 

আল্াি বিিািি দাজড়া পজড়।  02 িািন শবিয়ি আমল িিজলউ, আল্ায় 

মানষজি রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ িবিবলিা, ইলা িুতিা নায়। অইজল 

শবিয়িি মােবদউ মানুষ িুনাি রিয়াপাজি িুবশয়াি অয়।
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মানুষ বিলা রি-িিুি বিসাজি িইন্ অইন

 12 অখন রিা আল্া পাজি পথ িািাই বদিইন, শবিয়ি িাড়াও িাইন 

বিলা মানষজি রি-িিুি খালাি বিসাজি িইন্ িিইন। আজি িাইন 

রিৌিাি শবিফ আি নিী অিলি বিিাজিা অউ রিয়াপাজি ইশািা বদিইন। 

 22 অউ পথ অইজলা, িেিি ইিা আল-মসীি উপজি রযিা ইমান আজন, 

অউ ইমানি মােবদউ আল্ায় িািাজি রি-িিুি িইয়া িইন্ িিইন। 

ই রিয়াপাজি িবন ইসিাইল অউি িা বভন োবি অউি িিলউ এি 

িমান।  32 িািন, িিজলউ িুনা িিজি, আল্াি শান-িেবল্ি িামাবনি 

সামথ্ন রিউিি নাই।  42 অইজল ইিা আল-মসীজয় মানষজি িুনাি আি 

থাবি িািাবনি রিি্া িিিইন, িাইন আল্াি িিমিি দান বিসাজি 

মানষজি রি-িিুি িইয়া িইন্ িিাি পথ িিিইন।  52 রযিা িান উপজি 

ইমান আজন, আল-মসীজয় িািাি লাবি বনেি লউজি িফিাি িুিিাবন 

বদয়া আল্া পািজি খুবশ িিিইন। অউ নমুনায় আল্ায় রদখাইিইন, 

যুবদও িান বনেি িিিিাবিি লাবি মানষি পুিানা িুনাি সাো বদজি 

রদবি িিিা, রিিউ িাইন িি ইনিাফিাবি।  62 আি অখন িাইন 

ইিা রদখাইিইন, যাজি পিমান অয়, িাইন বনজে িি ইনিাফিাবি 

আি রযিা আল-মসীি উপজি ইমান আনইন, িািাজি রি-িিুি খালাি 

িইয়া িইন্ িিইন।

 72 এিিাজদও মানজষ িড়াই রদখাবনি িুতিা আজি বন? না, িুতিাউ নাই। 

রিজন নাই? মানজষ শবিয়ি মাজন িবি িাি িড়াই িিাি িুতিা নাই বন? 

না, আসল িথা অইজলা, ইমানি মাজে িড়াই িিাি োিা নাই।  82 আমিা 

োবন, আল্ায় মানষজি িাি ইমানি লাবিউ রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ 

িিইন, শবিয়ি মানাি লাবি নায়।

 92 রি আল্া খাবল িবন ইসিাইলি বন, বভন োবিি লাবিও নায় বন? 

বনচ্চয়, িাইন বভন োবিিও আল্া।  03 িািন আল্া রিা এিেনউ। িাইন 

িবন ইসিাইলজি রযলা ইমানি মােবদ রি-িিুি িইয়া িইন্ িিইন, অলা 

বভন োবি অিলজিও িিিা।  13 অখন িওিাইন, ইমানি লাবি আমিা 

শবিয়ি িাবিল িিিাম বন? না, রমাজটউ না! িিং আমিা শবিয়িজি 

মেিুি িবিয়াি।

	 আল-র�োমোন	 3:21	-	31	



A

400

িেিি ইব্াবিম (আ:) থাবি িাবলম

4 
 রি আমিাি খাদোনি মুল িাফ িেিি ইব্াবিমি বেজদেবিি 

রিয়াপাজি বিিা িইিাম? িাইন বিিা পাইলা? 2 শবিয়ি 

মানাি লাবিউ যুবদ িানজি রি-িিুি িইয়া িনা অয়, রি িাইন বনেি 

িড়াই রদখাইিা পািইন, অইজল আল্াি দিিাজিা রিা নায়। 3 িািন 

আল্াি িালাজমা আজি, “ইব্াবিজম আল্াি উপজি ইমান আনায়, আল্ায় 

িানজি রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ িিলা।” 4 িামলায় িাম িবিয়া 

রয রিিন পায়, ইিটা িুনু দান নায়, ইিটা িাি পাওনা মেুবি। 5 অইজল 

িুনু মানজষ যুবদ বনেি আমলি উপজি ভিসা না িবিয়া, খাবল িান উপজি 

ইমান আজন, রযইন িুনািািজি রি-িিুি িইয়া িইন্ িিইন, রি িাি 

ইমানি লাবি রি খালাি পায়। 6 আি বনে আমল িাড়া আল্া পাজি যাজি 

রি-িিুি িইয়া িইন্ িিিইন, িেিি দাউজদও িাজি রনি-িপাবল 

িইিইন। পবিত্র েিুি শবিজফা িাইন িইিা,

 7 রনি-িপাবল িািাউ, রযিাি নাফিমাবনজি মাফ িিা অইজি,

মাবলি-মউলায় রযিাি িুনাজি আি বিসাজিা ধিিা নায়।

 8 রনি-িপাবল িউ েন, যাি িুনাজি আল্ায় িাি আমল-নমা 

থাবি িাবট বদিইন।

9 রি রনি-িপাবল খাবল িািাজিউ িওয়া অইজি বন, রযিাি মিলমাবন 

িাম িিাইল অইজি? মিলমাবন না িিাইল মানষজিও িওয়া অইজি না বন? 

অয়, িািাজিও রনি-িপাবল িওয়া অইজি। িািন আল্াি িালাজমা পাইবি, 

িেিি ইব্াবিমি ইমানি লাবিউ, আল্ায় িানজি রি-িিুি খালাি িইয়া 

িইন্ িিলা।  01 িুন সময় িিলা? মিলমাবন িিাবনি আজি, না িাজদ? 

বনচ্চয়, মিলমাবন িিাবনি আজিউ অইিলা।  11 মিলমাবন িাম িিাবনি 

আজিউ আল্ায় িানজি ইমানি লাবি রি-িিুি িইয়া িইন্ িিিলা, আি 

মিলমাবন িাম িিাবন আবিল এি পিমান িা বনশানা। এ থাবি িুো যায়, 

মিলমাবন না বদজলও, খাবল ইমানি লাবি রযিাজি রি-িিুি খালাি িইয়া 

ধিা অয়, িািাি মুল িাফ অইলা িেিি ইব্াবিম।  21 মিলমাবন িিাবনি 
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আজি িেিি ইব্াবিমি ইমান রযলাখান আবিল, মিলমাবন িিাইয়া যজিা 

মানজষ অউ ইমাজন িজল, িািািও মুল িাফ অইলা অউ ইব্াবিম।

ইমানি িজল আল্াই ওয়াদা পুিন

 31 আল্া পাজি ওয়াদা িিিলা, িেিি ইব্াবিম আি িান খাদোনজি 

ই দুবনয়াি দখলদাবি বদিা। শবিয়ি মানাি লাবি ই ওয়াদা িিা অইজি 

না, িিং ইব্াবিমি ইমানি লাবিউ িানজি রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ 

িবিয়া অউ ওয়াদা িিিলা।  41 শবিয়ি মাবনয়া রিউ যুবদ দখলদাবি 

পাইলায়, রি রিা ইমান রিিামা িবনযায় আি আল্াি ওয়াদািও িুনু 

দাম িয় না।  51 শবিয়জি রিা আল্াি িেি লামায়। আসল িথা অইজলা, 

রযখাজনা শবিয়ি নাই, ইজনা শবিয়ি ভংিি িথাও নাই।

 61 এিলাবি ই ওয়াদা খাবল মানষি ইমানি মােবদ পুিা িিা অয়, 

যাজি ইটা আল্াি িিমিি দান বিসাজি িয়। রি ইব্াবিমি খাদোনি রিজি 

রয ওয়াদা িিা অইজি, ইখান বনচ্চয় পুিা িিা অইজিা। খাবল শবিয়ি 

মানিা অিলি লাবিউ পুিন িিা অইজিা নায়, রযিা ইব্াবিমি ইমানি 

লজি শবিি, িািাি লাবিও ই ওয়াদা পুিা িিা অয়।  71 আল্াি িালাজমা 

রযলা রলখা আজি, “আবম িুমাজি িউি োবিি মুল িাফ িানাইলাম।” 

অউ বিসাজি আল্াি নেজিা ইব্াবিম অইলা আমিা িিলি মুল িাফ। 

রযইন মিাজি বেজদেবি রদইন আি রযিা অওয়াি নায়, অিা অওয়াইিা 

পািইন, িউ আল্াি উপজি িাইন ইমান আনিলা।

 81 অউ ইব্াবিজম রযিলা আওলাদ পাওয়াি িুনু আশা িিাি িথা নায়, 

িউ সময়ও িাইন আল্াি উপজি ভিসা িবিয়া ইমাজন মেিুি িইিইন। 

আল্ায় িানজি িইিলা, “িুমাি খাদোনজি আবম আিমানি রিিাি লাখান 

রিবিসাি িিমু।” আি অউ িথাি উপজি িাইন ইমান আনলা।  91 এিজশা 

িিি িয়সি ইব্াবিজম যুবদও িুেবিলা, িুরুিা েনম রদওয়াি রখমিা আি 

িান নাই, িান বিবি িায়িািও িুরুিা অওয়াি িয়স রশষ অইজিজি, রিিউ 

িান ইমান মেিুি আবিল।  02 আল্াি ওয়াদাি রিয়াপাজি িান মজনা িুনু 

সদেয় আইজি না, িিং িাইন ইমাজন আজিা মেিুি অইয়া আল্াি িাবিফ 

িিলা।  12 ইব্াবিজম পুিাপুি এবিন িিলা, আল্ায় রয ওয়াদা িিিইন, 

ইিা পুিা িিাি রখমিাও িান আজি।  22 অউ িািজনউ িান ইমানি লাবি 
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িানজি রি-িিুি িইয়া িইন্ িিা অইবিল।  32 “রি-িিুি িইয়া িইন্ 

িিা অইবিল,” ইখান খাবল ইব্াবিমি লাবি রলখা অইজি না,  42 আমিাি 

লাবিও রলখা অইজি। ইমানি লাবিউ আল্ায় আমিাজি রি-িিুি িইয়া 

িইন্ িিিা, িািন রয আল্ায় আমিাি মাবলি ইিাজি মুদ্না থাবি বেদো 

িিিলা, আমিা িান উপজিউ ইমান আনবি।  52 আমিাি িুনাি িফিা 

বিসাজি অউ ইিাজি মউিি আজিা িুবল রদওয়া অইবিল, আি আমিাজি 

রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ িিাি লাবি িানজি মুদ্না থাবি বেদো িিা 

অইবিল।

রি-িিুি খালাি িবনয়া খুবশ িিা

5 
 ইমানি মােবদ আমিাজি রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ িিা অইজি, 

িবিজি মাবলি ইিা আল-মসীি উবিলায় আল্া পাি আি আমিাি 

মাজে সু-সম্পি্ন িওয়াল অইজি। 2 অউ রয িিমিি িজল আমিা আবি, 

আল-মসীজয় আমিাজি ই োিাি আবনয়া রপৌিাইিইন। এিলাবি আল্াি 

মবিমা পাওয়াি আশায় আমিাি মন অখন বনবচ্চি খুবশজয় ভবি রিজি। 

3 খাবল ইখান নায়, আমিা দুখ-িষ্টি মাজেও খুবশ-িাবস িিিাম। িািন 

দুখ-িষ্টয় িিি আজন, 4 িিজি রমওয়া ফজল, অউ রমওয়ায় আশা-ভিসা 

আজন, 5 আি অউ আশা-ভিসা রিিামা যায় না। িািন আল্ায় আমিাজি 

রয পাি রুি বদিইন, ই পাি রুজি আমিাি বদলি মাজে আল্াই মিব্বি 

েন্ায়।

6 আমিা রিা িমেুি-লািাি আিলাম, সবিি সমজয় আমিাি লাখান 

িুনািািজি িািাবনি লাবি, আল-মসীজয় বনেি োন িুিিাবন বদলা। 7 িুনু 

পজিেিাি মানষি লাবি সাধািনি রিউ োন বদলাইজিা িায় না, িা-ও 

খুি ভালা েনি লাবি আখিা রিউ বদজলও বদলাইজিা পাজি। 8 অইজল 

আমিা িুনািাি িালজিউ আল-মসীজয় আমিাি লাবি বনেি োন িুিিাবন 

বদিইন। অখান থাবি পিমান বমজল, আল্ায় আমিাজি িজিা মায়া িিইন।

9 আি আল-মসীি িুিিাবনি উবিলায় রযিলা রি-িিুি খালাি িইয়া 

িইন্ অইবি, রি অখন আল-মসীি মােবদ আমিা আল্াি সাো থাবিও 

রিিাই পাইমু, ইটা রিা রষালআনা বনবচ্চি।  01 আমিা আজি আল্াি দুশমন 

আিলাম, িউ সময় িান খাি মায়াি েন ইিনুল্াি মউিি উবিলায়, িান 
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লজি আমিাি বমলন অইজি। রি রিা আল-মসীি বেদো অইয়া উিাি মােবদ 

অখন আজিা রিবশ বনবচ্চি, আমিা নাোি পাইমু।  11 খাবল ইখান নায়, 

যাি উবিলায় অউ বমলন অইজি, আমিাি মাবলি অউ ইিা আল-মসীি 

মােবদ অখন আল্াি নাজম খুবশ-িাবসও িিিাম।

িেিি আদম (আ:) আি আল-মসীি িুলনা

 21 এিেন মানষি মােবদ দুবনয়াইি িুনা আইয়া িামাইবিল, আি অউ 

িুনাি মােবদ মউিও আইবিল। িাজদ িিল মানজষউ িুনা িিজি, এিলাবি 

িিলি লাবিউ মউি আইয়া আবেজি।  31 িেিি মুিাি শবিয়ি নাবেলি 

আজিও দুবনয়াইি িুনা আবিল। অইজল শবিয়ি আবিল না িবিজি িুনাজি 

বিসাজিা ধিা অইজিা না।  41 িা-ও িািা আদম থাবি মুিা নিীি আমল 

পয্নতি রযিা আদমি লাখান সিাসবি আল্াি িুিুমজি ভাংবিজি না, িািাি 

উপজিও মউজি রিটাবিবি িিজি।

রি িুনু িুনু িািজন িািা আদমি লজি, িাজদ িশবিফ আনা অউ আল-

মসীিও বমল আবিল।  51 অইজল িািা আদমি নাফিমাবন আি আল্াি 

িিমিি দানি মাজে িউি িফাি আজি। িউ এিেনি নাফিমাবনি 

দায় িউিি লাবি মউি আইজলা আি আিি েন, মাবন ইিা আল-মসীি 

রমজিিিাবনি মােবদ রয িিমবি দান আইজলা, আল্াি ই িিমি আজিা 

িউি রিবশ িাবড় রিল।  61 আি এিেন মানষি িুনায় রযলা ফল রদখা 

রিল, আল্াি িিমিি দান রিা ইলাখান নায়। খাবল এিেন মানষি 

িুনাি লাবি িউি মানষজি দুবষ সাইিজ্া িিা অইজি। অইজল িউি রিবশ 

পবিমাজন িুনা িিাি িাজদও আল্াি অউ িিমজি িউি েনজি রি-িিুি 

খালাি িইয়া িইন্ িিা অইজি।  71 এিেন মানষি িুনাি লাবি রযিলা 

মউজি আমিাি উপজি রিটাবিবি িিজি, রি দুিিা আিি েন, মাবন ইিা 

আল-মসীি মােবদ আমিা রযিা আল্াি িিমজি রি-িিুি খালাি বিসাজি 

িইন্ অইবি, আমিাও অলা িজিা রিবশ বনবচ্চি অইয়া আল্াই বেজদেবি 

পাইয়া িিলিাি উপজি িােত্ব িিমু।

 81 আসল িথা অইজলা, এিেন মানষি িুনাি লাবি রযলা িিল 

মানষজি দুবষ সাইিজ্া িিা অইজি, অউলা এিটা রনি িামি মােবদ 

িিল মানষজি রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ অওয়াি সুজযাি রদওয়া 
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অইজি। অউ সুজযািি ফল অইজলা আজখবি বেজদেবি।  91 রযমন ধজিা, 

এিেন মানষি অিাইধ্িাি লাবি িউি মানুষ িুনািাি অইিইন। অউলা 

এিেন মানষি িাইধ্িাি লাবি িউি মানষজি রি-িিুি খালাি িইয়া 

িইন্ িিা অইজি।  02 এিমাজে শবিয়িি িুিুম-আিিামও নাবেল 

অইজিল, যাজি ই নাফিমাবনি বিসািি পবিমান আজিা িাবড় যায়। অইজল 

নাফিমাবন রযজনা িাবড়জলা, ইজনা আল্াি িিমি আজিা িউি িাবড়জিল। 

 12 ই িিমি িাবড়জলা, যাজি মউিি মােবদ আজি িুনায় রযলা রিটাবিবি 

িিবিল, অখন রি-িিুি খালাি অওয়াি মােবদ আল্াি িিমজি অউলা 

িােত্ব িজি। আি অিাি ফল বিসাজি আমিাি মাবলি ইিা আল-মসীি 

উবিলায় আজখবি বেজদেবি পাই।

িুনাি বেজদেবি রশষ, নয়া বেজদেবিি শুরু

6 
 রি অখন আমিা অলা িইিাম বন, আমিাি উপজি যাজি আল্াি 

িিমি আজিা িাজড়, এিলাবি আমিা আজিা িনুা িিাি িই? 

2 নাউেবুিল্া, রমাজটউ না! িনুাি িািজি আমিা রিা মবি রিবি, রি ই মদু্না 

িালজি অখন আি রিমজন িনুাি িাজমা িইিাম? 3 আইচ্া, আমিা যজিা 

েজন আল-মসীি নাজম রিৌিাি রিািল িিবি, আমিা রিা িান মউিি লজিও 

শবিি অইবি। 4 অউ রিািলি িাজলা আমিাজি রিা আল-মসীি লজি িয়িি 

রদওয়া অইজি। আি িাইবি িাফ আল্ায় িান মিা িুদিজি আল-মসীজি রযলা 

িয়িি থাবি বেদো িবি িলুিইন, বিি অউলা আমিাও যান ুনয়া বেজদেবিজয় 

বদন িাটাই। 5 আি আমিা রযিলা আল-মসীি মউজিা শবিি অইবি, রি 

িাইন রযলা মদু্না থাবি বেদো অইয়া উিিইন, অলা আমিাও িান বেদো 

অওয়াি লজি শবিি িইম।ু 6 আমিা ইখান োবন, আমিাি শবিলি িদ 

খাইশজি রিিামা িিাি বনয়জি আমিাি পিুান ‘আবম’ রি আল-মসীি লজি 

সবলিি উপজি মাবিয়া ফালাইল অইজি, যাজি আমিা আি িনুাি িলুাম 

না িই। 7 িািন যাি মউি অইযায়, রি রিা িনুাি িিো থাবি খালাি 

পাইবলজি। 8 রি আল-মসীি লজি রযিলা আমিাি মিন অইজি, অখন 

আমিাি ইমান অইজলা, িান লজি বেজদেবিও পাইম।ু

9 আমিা োবন, আল-মসী মুদ্না থাবি বেদো অইয়া উবিিইন িবি িান 

আি মউি অইজিা নায়। মউিি িুনু রখমিা িান উপজি নাই।  01 আসজল 
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িান রয মউি অইজি, ইিা রিা িুনাি রখমিা বিনাশ িিাি লাবি খাবল 

এিিািউ অইজি। আি অখন িান রয বেজদেবি আজি, ইটা রিা আল্াি 

মবিমাি লাবি বেদো আিইন।  11 বিি অউলা, িুমিাও মজনা িবিও, িুনাি 

রখমিাি রিয়াপাজি িুমিাি মিন অইজিজি, অখন খাবল ইিা আল-মসীি 

নাজম আল্াি মবিমাি লাবি বেদো আজিা।

 21 এিলাবি মউিি েুিা িুমিাি ই শবিলি উপজি িুনাজি িুনু লাখান 

রিটাবিবি িিজি বদও না, শবিলজি িদ খাইশি আজিা সবপ বদও না। 

 31 শবিলি িুনু অংিজি িদ িামি আবিয়াি িানাইও না। িিং বনেজি 

মুদ্না থাবি বেদো অওয়া েন মজনা িবিয়া পুিাপুবি আল্াি আজিা সবপ 

রদও, শবিলি িিল অংিজি রনি িামি আবিয়াি বিসাজি আল্াি নাজম 

বিলাই রদও।  41 িুমিা রিা িুনাি িুলাম নায়, শবিয়িি আওিায়ও নায়, 

খাবল আল্াি িিমিি িজল আজিা।

 51 রি অখন বিিা িিিাম? শবিয়িি আওিা থাবি িাড়া পাইয়া, 

আল্াি িিমিি আওিায় আবি িবি, আমিা খাবল িুনা িিিাম বন? 

নাউেুবিল্া, রমাজটউ না!  61 িুমিা িুজো না বন, িুমিা রযিলা বনেজি 

রিউিি আজিা সবপ বদয়া িাি িুিুম মাবফি িজলা, রি এমজনউ রিা িাি 

িুলাম িবনযাও। অলাখান িুমিা িয়জিা িুনাি িুলাম িবনয়া মিিায়, 

আিনায় আল্াি িুলাম িবনয়া রনি িাম িিিায়।  71 আল্া পািি শুিুি, 

আজি যুবদও িুমিা িুনাি িুলাম আিলায়, িা-ও ইিায়ী িবিিাি িাবলম 

পাইয়া িাবি, বদজল-োজন ইিাি আবশি অইজিা।  81 িুনাি িুলাবম থাবি 

িাড়া পাইয়া, রনি িামি িুলাম অইজিা।

 91 ভাইয়াইনজি, িুমিাি আখলি িমেুবি রদবখয়া আবম িুমিাি লজি 

মানুষ িুবলজয় মাবিিাম, আজি রযলা িুমিাি শবিলি অংিজি নাপাবি আি 

িদ খাইশি িুলাম িানাইিলায়, অখনও বিি অউলা, পাি-পবিত্র বেজদেবি 

িাটাবনি লাবি, যািবযি অংিজি রনি িামি িুলাবমি সবপ রদও।

 02 িুমিা রযিলা িুনাি িুলাম আিলায়, ই সময় রিা রনি িামি দায়-

দাবয়ত্ব থাবি আোদ আিলায়।  12 আিি িদ িাম-িােি িথা মজনা অইজল 

অখন িুমিাি শিম লাজি, রি িওিাইন, ইিা িাজম িুমিাি বিিা লাভ 

অইজিা? ইিাি রিশ ফল রিা মিন।  22 অইজল অখন িুমিা িুনাি িুলাবম 

থাবি আোদ অইয়া, আল্াি পথি িুলাম িবনয়া পাি-পবিত্র বেজদেবি 

িাটাইিায়, এি রিশ ফল রিা আজখবি বেজদেবি।  32 আসজল িুনাি মেুবি 
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অইজলা মউি, অইজল আল্াি িিমিি দান অইজলাবি আমিাি মাবলি 

ইিা আল-মসীি উবিলায় আজখবি বেজদেবি।

শবিয়িি িুলাবম থাবি খালাি

7 
 রি ও ভাই অিল, িেিি মুিাি শবিয়িি বিষয় রিা িুমিাি 

োনাউ আজি। িা-ও িুমিা িুজো না বন, শবিয়িি দাবি-দাওয়া 

মানষি উপজি িওয়াল থাজি, খাবল বেদো থািা পয্নতি। 2 রযলা, োমাই 

যিবদন বেিা আজি, অিবদন িাি িউ িাি আওিায় িাদো িয়, আি 

োমাইি মউিি িাজদ িাি িউ ই িাদেন থাবি খালাি পায়। 3 আি 

োমাই বেিা থািজি িউ যুবদ দুিিা রিটাি রিজি িাংিা িয়, িাইজি রিা 

বেনািুি বিসাজি িনা অয়। অইজল োমাইি মউিি িাজদ িাই োমাইি 

িাদেন থাবি আইন মাবফি খালাি পায়, এিিাজদ িাই অইন্ েনি রিজি 

বিয়া িইজল বেনািুি নায়।

4 ভাইয়াইনজি, বিি অউ লাখানউ, আল-মসীি শবিলি মউিি মােবদ 

শবিয়িি িাদেন থাবি িুমিাি মউি অইজিজি িবি, অখন িুমিা অইন্ 

েনি িাদেজনা যাইিায় পাজিা, আি অউ অইন্ েন অইলা, মুদ্না থাবি 

বেদো অওয়া িউ ইিা আল-মসী, যাজি আমিাি বেজদেবিি আল্াি নাজম 

রনি পথি ফল ধজি। 5 আজি রযিলা আমিা শবিলি মবে্নজয় িলিাম, 

অউ সময় শবিয়জি আমিাি মােি িুনাি িদ খাইশজি খুিাইয়া িোি 

িিজিা, অউ িািজন আমিাি শবিলি অংি অিজল মউিি পবথ িুনাি 

ফল ধিজিা। 6 রি আজি আমিা রয শবিয়িি িাদেজনা আিলাম, ইিা 

থাবি আমিাি মউি অইজিজি, অখন আমিা ই শবিয়িি িাদেন থাবি 

খালাি পাইবি। এিলাবি আমিা আি বি বলবখি শবিয়িি িুলাম নায়, 

খাবল আল্াই পাি রুজি নয়া বেজদেবিি িুলাবম িবি।

শবিয়জি িুনাজি িোি িজি

7 অখন আমিা অলা িইিাম পাবি বন, শবিয়জিউ িুনা িিায়? 

নাউেুবিল্া, রমাজটউ না! আসল িথা অইজলা, শবিয়ি না থািজল রিা আবম 

িুেিাম পািলাম না অজন, িুনা বি বেবনস। শবিয়জি যুবদ না িইজিা, 
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রলাভ-লালি িবিও না, রি লালি িিজল বিিা অয়, ইিা আমিা িুেলাম 

না অজন। 8 আি অউ িুিুমি সুজযাি িুবেয়া আমাি বভিজি িুনা িামাইয়া, 

িিল নমুনাি রলাভ-লালি েনম বদজি। শবিয়ি না থািজল রিা িুনাও 

মিাি লাখান িুপিাপ িয়। 9 আমাি বেজদেবিি শবিয়িজি ভালামজতি 

বিনাি আজি আবম রিা বেিা আিলাম, অইজল অউ িুিুম োনাি লজি 

লজিউ িুনা িোি অইজলা, আি আমাি মউি অইজলা।  01 িুেিায় বন, 

রয শবিয়জি আবম বেজদেবি পাওয়াি িথা, িউ শবিয়জি আমাি লাবি 

মিন লইয়া আইজলা।  11 শবিয়িি অউ িুিুমি সুজযাি পাইয়া িুনায় 

আমাজি টবিজলা, অউ িুিুমি িজলউ িুনায় আমাি োন িাবড়য়া বনজলা।

 21 অইজল ইখান রিা িািা, মিুা নিীি রদওয়া শবিয়ি পবিত্র, এি িিুুম-

আিিামও পবিত্র, ইিা সবিি আি ভালা বেবনস।  31 রি অউ ভালা বেবনজসউ 

বিিা আমাি মিন আনজলা বন? নাউেবুিল্া, রমাজটউ নায়! িিং িনুায়উ ইিা 

িিজি, রি ভালা বেবনস বদয়া আমাজি মাবিয়া িাবি পিমান রদখাইজলা, িনুা রিা 

িনুা। আি অউ িিুুম-আিিাজমউ িেুা যায়, িনুা অইজলা ম্ িড় েিইন্।

বদলি লজি শবিলি লাড়াই

 41 আমিা রিা োবন, শবিয়ি অইজলাবি রুিাবন েিিি, অইজল আবম 

অইলাম িতি-মাংসি েিিি, আবম শবিলি মবে্নি িাদেজনা থািায় িুনাি 

িুলাম অইবি।  51 আবম বনজেউ রিা িুবে না, আবম বিিা িাম িবি। আসজল 

আবম রযিা িিিাম িাই, ইিা না িবিয়া, রযিাজি বিন্াই অিাউ িবি। 

 61 আি রযিা িিিাম িাই না, অলা িুনাি িাম রযিলা িবি, রি আবম 

এমজনউ স্বীিাি িবিয়াি, শবিয়ি আসজলও ভালা বেবনস।  71 ইিা থাবি 

িুো যায়, আবম বনজে ইলা িবিয়াি না, অইজল আমাি মাজে রয িুনায় 

িসি িজি, রি-উ আমাজি বদয়া ইিা িিায়।  81 আি আবম রিা িুবেয়াি, 

আমাি লউি মাজে, মাবন শবিলি খাইশি মাজে ভালা িুনু বেবনসউ 

নাই। আবম রনি িাম িিাি বখয়াল থািজলও, আমাি সামথ্নয় িুলায় 

না।  91 িািন আবম রযিা রনি িাম িিিাম িাই, ইিা িিিাম পাবি না, 

অইজল রয িদ িাম িিিাম িাই না, অিাউ িবি।  02 রি রযিা িিিাম 

িাই না, অিাউ রযিলা িবি, এি মাবন অইজলা ইিা আবম িবি না, িিং 

রয িুনায় আমাি মাজে িসি িজি, রি-উ ইিা িিায়।
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 12 অখন আমাি বনেি বভিজিউ রদবখয়াি, এিটা িদ বিপুজয় িাম 

িজিি, আবম রনি িাম িিাি লািজল, িদ িাম এমজনউ আইয়া আবে 

যায়।  22 আসজল আমাি বদলি খাইিলি মাবফি আবম আল্াই িুিুম-

আিিাজম খুবশ অই।  32 অইজল আমাি শবিলি অংিি মাজে দুিিা আিি 

খাইিলজি িাম িজিি, আমাি বদজল রনি িামজি পিদে িিজলও, অউ 

িদ খাইিলজি আমাি বদলি লজি যুধে িবিয়া, আমাজি িাি িুলাবমি 

িাবদেয়া িাজখ।  42 আমাি িড় িদ নবিি! আমাি শবিলি অউ িদ 

খাইিলি, রযবিজয় আমাজি মউিি পজথ টাজন, িাি আি থাবি রি আমাজি 

িািাইজিা?  52 আল্াি শুিুি, আমিাি মাবলি ইিা আল-মসীজয় িাি আি 

থাবি আমাজি িািাইিইন! অখন বনবচ্চি িুো যায়, বদলি বদি থাবি আবম 

আল্াই শবিয়িি িুলাবম িবি, অইজল শবিলি মবে্নি বদি থাবি আবম 

িুনাি খাইিলিি িুলাবম িবি।

পাি রুি পাওয়াি ফল

8 
 রি অউ িাবলম থাবি আমিা িুবে, ইিা আল-মসীি রযিা আপন 

েন িবন রিিইন, অখন িািাজি আি দুবষ সাইিজ্া িিা অইজিা 

নায়। 2 িুনা আি মউিি আি থাবি আমাজি খালাি িিা অইজি, বেজদেবি 

রদওিা রুজি ইিা আল-মসীি উবিলায় খালাি িিিইন। 3 িতি-মাংসি 

শবিলি িদ খাইশি লাবি শবিয়জি আমিাজি িািাইজিা পািজি না, আি 

শবিয়জি রযিা িিজিা পািজি না, আল্ায় রিা বনজেউ ইিা িিিইন। 

িাইন িান বনেি খাি মায়াি েন ইিনুল্াজি আমিাি লাখান িুনািাি 

মানষি িুিজি পািাইলা, িুনাি রখমিাজি বিনাশ িিাি লাবি। আি অউ 

মায়াি েনি োন িুিিাবনি মােবদ িুনাি বিিাি িবিয়া িাি রখমিাজি 

িাবিল িবি বদলা। 4 িাইন আমিাি পক্ লইয়া ইিা িিলা, আমিা 

রযিা িতি-মাংসি শবিলি খাইজশ না িবলয়া রুিি িজশ িবল, অউ আমিাি 

লাবি শবিয়িি দাবি-দাওয়া আদায় িিলা।

5 শবিলি িদ খাইশি আওিায় রযিা মানুষ িলইন, িািাি মনও িদ 

খাইশি িায় বখয়াবল থাজি, আি রযিা পাি রুিি আওিায়, িািাি মন 

রিা পাি রুিি খুবশ মাবফি িলজি বখয়াবল িয়। 6 শবিলি িদ খাইশ রয 

িামি বখয়াবল, ইিাি ফল অইজলা মিন, অইজল পাি রুিি বখয়াজল িলাি 

	 আল-র�োমোন	 7:21	–	8:6	



A

409

ফল অইজলা বেজদেবি আি শাবতি। 7 রয েনি মন শবিলি িদ খাইশি 

িায় বখয়াবল, ই মন রিা আল্াি দুশমন, রি আল্াই শবিয়ি মানজি িাবে 

নায়, মানজিা পাজিও না। 8 এিলাবিউ রযিা মানুষ শবিলি িদ খাইশি 

আওিায় িলইন, িািা আল্াজি খুবশ িিিা পািইন না।

9 অইজল িুমিাি বদজলা রযিলা আল্াি রুি িসি িিইন, রি 

িুমিা রিা শবিলি িদ খাইশি আওিায় নায়, িিং পাি রুিি আওিায়। 

আসল িথা অইজলা, আল-মসীি রুি যাি মাজে নাই, রি আল-মসীি 

নায়।  01 আি িািাউ যুবদ আল-মসী িুমিাি মাজে থািইন, রি িুনাি 

ফল বিসাজি িুমিাি শবিল মিাি পবথ অইজলও, পাি রুিি ফল বিসাজি 

িুমিা রিা বেদো। আল্ায় রিা িুমিাজি রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ 

িিিইন।  11 আি িউ ইিাজি রযইন মুদ্না থাবি বেদো িিিইন, অউ আল্াি 

রুি রযিলা িুমিাি বদজলা িসি িিইন, রি িান অউ রুিি িজল মউিি 

আওিায় থািা িুমিাি শবিলজিও বেজদেবি দান িিিা।

 21 এিলাবি ও ভাই অিল, শবিলি িদ খাইশি রিজি আমিা আি 

রিিাি নায়, অউ িদ খাইশি অধীজন িলািও েরুি নায়।  31 অখন শবিলি 

িদ খাইশি আওিায় িলজল রিা িুমিা বিিিালি লাবি মিিায়, অইজল 

পাি রুিি িজল শবিলি িিল নাফিমাবনজি বিনাশ িবিজল্ বিিিাল বেদো 

িইিায়।  41 িািন আল্াি রুিি িজল রযিা িজল, িািাউ আল্াি আওলাদ। 

 51 িুমিা রিা িুলাবমি রুি পাইজিা না, রি আি ডিাইিায় রিজন? িুমিা 

খাবল িউ আল্াি রুি পাইজিা, রযইন িুমিাজি আওলাদ অওয়াি এখবিয়াি 

বদিইন। এিলাবিউ আল্া পািজি আমিা রুিাবন আব্বা, পবিত্র িািা িইয়া 

ডাবি।  61 আমিাি বদলি মােি আল্াই পাি রুজিও অলা সাবক্ বদয়া 

িইিা, আমিা আল্াি আওলাদ।  71 আমিা রযিলা আওলাদ, রি আমিা 

রমৌিবস িাট পাইমু। আল-মসীজয় আল্াি রিি থাবি রমৌিবস িাট পাইিা, 

আি িান লজি আমিাও পাইমু। খাবল আমিা িান লজি দুখ-িষ্ট সইয্ 

িিজল, িান লজি রিৌিি-মবিমািও ভাি পাইমু।

আমিা িুন লাখান িাট পাইমু

 81 ভাইয়াইনজি, আমিা িাজদ রয মবিমা পাইমু, ইিাি িুলনায় 

অখনিুি ই দুখ-িষ্ট িুতিাউ নায়, ইিা রিা আবম োবন।  91 িউ সময় 
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আইজল রদখা যাইজিা রি রি িান আসল আওলাদ, এিাজি রদখাি লাবিউ 

আল্াি পয়দা িিা িিলিায় োজন-পিাজন িাি িাইিা।  02 িািন িান 

পয়দা িিা িিলিাউ অখন অসাি অইজিজি। ইিা িুনু বনজে বনজে 

অসাি অইজিজি বন? না, িিং আল্ায়উ িািাজি িউ পজথ িাবড় বদিইন। 

অইজল এিলজি িাইন অউ আশাও বদিইন,  12 এিবদন ইিা িিলিা 

বিনাশি আি থাবি খালাি অইয়া, আল্াি আওলাদ অিলি স্বাধীনিা আি 

রিৌিিি ভাবি অইজিা পািজিা।  22 অখন পয্নতি রদবখয়াি, িুরুিা পয়দাি 

িাজলা মায় রযলা িুি ফাটাইয়া বিল্াইন, িান পয়দা িিা িিলিায়উ 

অলা আিাোবি িবি বিল্াইিা।  32 খাবল ইখান নায়, আমিাও িউ রয 

মবিমা িাজদ পাইমু, এি পয়লা বিব্ বিসাজি আল্াই পাি রুিজি অখন 

পাইবি, পাইয়া িাবি বিব্ি লাবি আমিাও অলা বিল্াইয়াি। আি িউ 

বিব্ পাওয়াি বদনি লাবি িাি িাইয়াি, রয বদন আমিাজি আল্াি 

আওলাদ বিসাজি োইি িিা অইজিা, মাবন রয বদন আমিাি শবিলজি 

বিনাশি আি থাবি খালাি িিা অইজিা।  42 আমিা খালাি অওয়াি অউ 

আশা পাইবি, ইমান আনাি িাজলা। রি রযিা বেবনস মানজষ রদবখলায়, 

ইিা রদখাি লাবি রি আি আশা িজি না, রযিা রদখা অইজিজি, ইিাজি 

রদখাি আশা আি রিজন িিজিা?  52 অইজল না রদখা বেবনসজি রদখাি 

লাবি আমিা ধধয্ন ধবিয়া িাি িাই।

 62 ইিা িাড়া আমিাি িমেুবিি সময় রিা পাি রুজি আমিাজি সাইয্ 

িিইন। রদায়া িিাি িাজলা আমিা বিিা িাইিাম, ইিা রিা আমিা োবন 

না। অইজল মুখবদ রযিা িওয়াি সাইধ্ নাই, বদলি িাদেনি লজি পাি রুজি 

বনজেউ আমিাি পক্ অইয়া, ইিাি লাবি বমনবি িিইন।  72 িািন রযইন 

মানষি বদলি িালাশ িিইন, িাইন রিা পাি রুিি িথাও িুেইন। পাি 

রুজি আল্াি মবে্ন মাবফি িান পাি িদো অিলি লাবি বমনবি িিইন।

 82 আমিা োবন, আল্াজি রযিা মিব্বি িিইন, মাবন আল্ায় িান 

বনেি মবে্ন মাবফি রযিাজি দাওি বদিইন, িািাি ভালাইি লাবি িিলিায় 

এিলজি িাম িজিি।  92 আল্ায় রযিাজি আি থাবিউ িান বনেি লাবি 

পিদে িবি িাখবিলা, িািাজি িান খাি মায়াি েন ইিাি লাখান অওয়াি 

লাবিউ পিদে িিবিলা, যাজি অউ ইিা ইিনুল্াউ, এিা িিলি িড় ভাই 

অইন।  03 িাইন আজি রযিাজি পিদে িিবিলা, িািাজিউ দাওি বদলা। 

আি রযিাজি দাওি বদলা, িািাজি রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ িিলা, 
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আি রযিাজি রি-িিুি িইন্ িিলা, িািাজি িান বনেি রিৌিি-মবিমাও 

দান িিলা।

আল্াি মিব্বিি িল-শবতি

 13 অখন ইিা রিয়াপাজি আমিা বিিা িইিাম? স্বয়ং আল্া পাি 

রযিলা আমিাি পজক্, রি আমিাি বিপজক্ রখিু লািজিা?  23 আমিা 

িিলজি িািাবনি লাবি, আল্ায় রযিলা িান খাি মায়াি েন ইিনুল্াজি 

বিলাই বদজিও নািাে অইলা না, িানজি মউিি আজিা সবপ বদলা, রি 

অউ মায়াি েনি লজি িিলিাউ আমিাজি দান িিিা নায় বন?  33 আি 

আল্ায় িান বনেি লাবি রযিাজি পিদে িিিইন, এিাি বিরুজধে নাবলশ 

বদিাি সাইধ্ িাি? আল্ায় বনজেউ িািাজি রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ 

িিিইন।  43 রি িািাজি রখিুজয় দুবষজিা? রযিাি লাবি িউ ইিা আল-

মসীি মউি অইজি, মউিি িাজদ বেদো িবিও িুলা অইজি, িাইন অখন 

আল্া পািি ডাইন িালাি িখজিা িইয়া, আমিাি লাবি বমনি-িাবজ্জ 

িিাি আিইন।  53 এিলাবি ইলা িুনু বেবনস আজি বন, রযিায় আমিাজি 

আল-মসীি মিব্বি থাবি আলি িিজিা? েুলুম-বনয্নািন, োলা-যন্ত্রনা, 

মনি িষ্ট, খাওয়া-বফদোি অভাি, বিপদ-আপদ িা দুশমনি িজলায়াি? 

 63 পবিত্র েিুি শবিজফা আজি,

িুমাি নামি লাবি

আমিাজি িি-িাজমশা খুন িিা অি।

মানষি িখুি আমিা অইলাম িবলি পািা।

 73 না, ইলা িুতিাউ নাই। িািন রয ইিায় আমিাজি অজিা মিব্বি িিিইন, 

িান িজল আমিা ইিা িিলিািউ পুিাপুি েয়ী অইয়াি।  83 রি আবম ইখান 

ভালামজতিউ োবন, বেজদেবি িা মউি, বফবি্া িা ইিবলিি িুনু রিলা, 

অখন িা ভবিষ্িি িুনুিায়উ, িুনু লাখান শবতিজয়উ,  93 আিমানি িা 

পািালি িা পয়দা অওয়া িুনু বেবনজসউ আমিাজি আল্াি মিব্বি থাবি 

আলি িিজিা পািজিা নায়। িান অউ মিব্বি রিা আমিাি মাবলি ইিা 

আল-মসীি উবিলায় পাইবি।
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শবিয়জি অপািি অইজলও িবন ইসিাইলি রিশ িক্া ইমাজন 

(৯:১-১১:৩৬)

আল্াি পিদে আি অপিদে

9 
 আবম আল-মসীজি সাবক্ িাবখয়া, এজক্জি িািা িথা িইিাম, 

আমাি বিজিজিও পাি রুিি লজি অইয়া অউ সাবক্ রদি। 2 িবন 

ইসিাইলি লাবি আমাি িড় আফিুি আি সীমািীন িষ্ট লাজিি। 3 িায়জি 

িায়, আবম লান্বিি িািাজিা বিয়া আল-মসীি রিি থাবি িিাইল অইয়াও 

যুবদ, আমাি োবিি ভাইয়াইন িবন ইসিাইলজি িািাইিাম পািিাম। 

4 আল্ায় রিা িবন ইসিাইলজি িান বনেি আওলাদি এখবিয়াি 

বদিইন, িান শান-িেবল্ রদখাইিইন, িান লজি বমলনি উবিলা অিল 

িাইম িিিইন, শবিয়ি নাবেল িিিইন, িান এিাদি-িজদেবিি সুজযাি 

িবি বদিইন আি িউি লাখান ওয়াদাও িিিইন। 5 িেিি ইব্াবিম, 

ইসিাি আি ইয়ািুি নিী আিলা িবন ইসিাইলি মুল মুিবব্ব। িাজদ ইিা 

আল-মসীও রিা িতি-মাংসি িায় থাবি এিাি খাদোজনাউ েনম লইিইন, 

এইন িিলিাি উপিআলা, যুজি যুজি বিিিাল িান িাবিফ অউি। আবমন।

6 িুজনা, আল্াি ওয়াদা অিল অখন রযন রিিামা অইজিজি, ইলা 

িুতিা নায়। িািন িবন ইসিাইলি মাজে েনম অইজলা িবিউ, এিা িিল 

রিা আসল িবন ইসিাইল নায়। 7 িেিি ইব্াবিমি খাদোন িবিউ িািা 

রযন িান আসল আওলাদ, ইলা িুতিা নায়। িিং বিিাজিা রলখা আজি, 

“িুমাি পুয়া ইসিািি খাদোনজিউ িুমাি খাদোন িইয়া িনা অইজিা।” 

8 মাবন ইসিাইল োবিি মাজে েনম অইজি িবিজিউ মজনা িবিও না, 

িুমিা আল্াি আওলাদ িবনজিজিা। খাবল আল্াি ওয়াদা মাবফি রযিা 

আওলাদ িনজি, িািাজিউ ইব্াবিমি খাদোন বিসাজি িইন্ িিা অইজিা।

9 িুেিায় বন, আল্ায় রিা িেিি ইব্াবিমি রিজি অউ ওয়াদা িিিলা, 

“িামনি িিি অউ িাজদো আবম বফবিয়া আইমু, অউ সময় িুমাি বিবি 

িায়িাি িুজলা এি পুয়া থািজিা।”  01 আি অউ পুয়া অইলা, আমিাি 

পুি্ন-পুরুষ িেিি ইসিাি। খাবল ইখান নায়, অউ ইসিািি বিবি রিজিিাি 

রপটি েুড়ি পুয়াইন এিই িাফি আওলাদ অইজলও,  11- 21 এিা মাি 
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রপজটা থািা িালজি রযিলা ভালা-িুিা বিচ্ু িিিইন না, িউ সময় আল্ায় 

রিজিিাজি িইিলা, “িুমাি িড় পুয়া রিা িুরু পুয়াি িুলাম অইজিা।” অন 

থাবি িুো যায়, আল্ায় িান মুনশা পুিা িিাি বখয়াজল মানষজি পিদে 

িিইন, রিউিি আমলি িায় না িাইয়া, িান বনেি পিদে মাবফি িাবিয়া 

রনইন।  31 এিলাবিউ পাি বিিাজিা রলখা আজি, “আবম রিা ইয়ািুিজি 

মিব্বি িিবি, অইজল িাি ভাই ইসজি িিাইয়া িাখবি।”

 41 রি অখন আমিা িইিাম বন, আল্ায়ও অবিিাি িিইন? নাউেুবিল্া, 

রমাজটউ না!  51 আল্ায় িেিি মুিাজি িইিলা, “আবম যাজি খুবশ দয়া 

িিমু, আি যাজি খুবশ িিম িিমু।”  61 অন থাবি িুো যায়, িিমি রিা 

রিউিি রিষ্টায় িা ইচ্ায় বমজল না, খাবল আল্াি রমজিিিাবন থাবিউ বমজল। 

 71 আিমাবন বিিািি আয়াজিা আজি, আল্ায় রফিাউনজি িইিলা, “আবম 

িুমাজি িাদশা িানাইবি, যাজি িুমাি মােবদ িিজল আমাি বললা-রখলা 

রদবখয়া, িািা দুবনয়াইি আমাি নাম োবিি অয়।”  81 রি রদখা যায়, 

আল্ায় িান বনেি খুবশ মাবফি রিউিজি দয়া িিইন, আি রিউিি 

বদলজি পাষান িানাইন।

আল্াি িেি আি িিমি

 91 অখন িুমিা আমাজি বেিাইিায় পাজিা, “আল্াি মবে্নি িাইিা 

রযিলা রিউ িুতিা িিজিা পাজি না, রি আল্ায় রিজন মানষি দুষ-বিরুবট 

িনইন?”  02 ই িওয়ালি সুো েুয়াপ অইজলা, আল্াি উপজি মািাি িুবম 

রি? রিউ যুবদ িুনু বেবনস িানায়, রি িাি িানাইল বেবনজস বেিাইজিা 

পািজিা বন, আমাজি রিজন ইলা িানাইলায়?  12 এি মাবট থাবি িুমাজি 

নানান োিি বেবনস িানাইজিা পাজি না বন? ইিাি িুনুটা ইজ্জবি িাজমা 

আি িুনুটা সাধািন িাজমা লাজি।

 22 বিি অলাখান, আল্ায় িান লান্ি আি িুদিবি রখমিা রদখাইিা 

িাইিলা, আি রযিাি উপজি ই লান্ি ঢাবলিা িাইিলা, এিাি পাওনা 

আবিল খাবল বিনাবশ িেি, িা-ও িাইন িউি িড় িিি িবিয়া িািাি 

ইিা সইয্ িিলা।  32 িাইন ইিা সইয্ িিলা, িািন আিিিাি 

বনেি িুদিবি শান-িেবল্ি িথা োনাইিা িাইলা। আি রযিাজি দয়া 

িিিইন, এিাজি িাইন আজি থাবিউ েুইি িবিয়া িাখবিলা, িান শান-
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িেবল্ রদখাবনি বখয়াজল।  42 আসজল আমিাউ অইলাম িউ দয়াি েন। 

আমিাজি িাইন খাবল িবন ইসিাইলি মাে থাবিউ দাওি বদয়া আনিইন 

না, অইন্ োবিি মাে থাবিও রিা আনিইন।  52 িেিি রিাবিয়া নিীি 

িবিফাি আল্ায় িইিইন,

রযিা মানুষ আমাি প্রো নায়,

িািাজিও আমাি বনেি প্রো িানাইমু।

আি রযিা আমাি মায়াি মানুষ আবিল না,

িািাজিও মায়াি মানুষ িইয়া ডািমু।

  62 রয েবমজনা িওয়া অইবিল,

িুমিা আমাি প্রো নায়,

িউ েবমজনাউ িািাজি

বেদো আল্াি আওলাদ িওয়া অইজিা।

 72 অইজল িবন ইসিাইলি রিয়াপাজি িেিি ইশায়া নিীজয় িইিলা,

িনাি িালা যুবদও িািা দবিয়াি িিি িালুি লাখান রিবিসাি,

রিিউ িািাি মােি খুি িুরু এি অংশয় খালাি পাইিা।

  82 মাবলি-মউলায় েিিি পাওনা রয সাো েুইি িিিইন,

অউ রষালআনা সাো খুি েলবদউ বদিা।

 92 িেিি ইশায়া নিীজয় আজিা িািাইিইন, “আল্া িাব্বুল আলাবমজন 

যুবদ আমিাি লাবি বিিু মানষজি বেদো না িাখিা, রি আমিাি দশা রিা 

লান্বি িাদুম আি আমুিা টাউনি লাখান অইজলা অজন।”

িবন ইসিাইল রি-পবথ অওয়াি িািন

 03 রি আমিা অউ িথাউ িইমু, বভন োবি অিজল যুবদও আল্াি 

পজিেিাি িদো অওয়াি রিষ্টা িিজি না, রিিউ ইমান আনাি মােবদ 

িািা আল্াি দিিাজিা পজিেিাি িবনজিজি।  13 আি িবন ইসিাইজল খাবল 

শবিয়ি মাবনয়া পজিেিাি িনজিা িাইবিল, অইজল শবিয়ি মানজিা পািজি 
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না।  23 আইচ্া, িািা রিজন পািজি না? িািা ইমানি উপজি ভিসা না 

িবিয়া, খাবল িাম-িােি আমলি উপজি ভিসা িিজি, এিলাবি পািজি 

না। মানজষ রয পাথজিা উষ্টা খাইন, িািাও অউ পাথজিা উষ্টা খাইিইন। 

 33 ই রিয়াপাজি আিমাবন বিিাজিা রলখা আজি,

িুজনা, আবম রেরুোজলজমা অলা এি পাথি িওয়াইবি,

রয পাথজিা মানজষ উষ্টা খাইয়া পড়জিা।

অইজল রয েজন িান উপজি ইমান আনজিা,

রি িুনুমজতিউ শিবমদো অইজিা নায়।

10 
 রি ও ভাই অিল, িবন ইসিাইলি লাবি আমাি বদলি অউ 

ফবিয়াদ আজি, আবম আল্াি দিিাজিা রদায়া িবিয়াি, িািা 

যানু নাোি পাইন। 2 িািাি রিয়াপাজি আবম অখানউ িইিাম, িািাি 

মনি মাজে আল্াি এশবি আজি, অইজল িািা োজন না, আল্াি দিিাজিা 

রিমজন পজিেিাি িনা যায়। 3 আল্াি দিিাজিা রি-িিুি খালাি অওয়াি 

পথ না োনায়, িািা ই পথজি মানজিও না, িািা খাবল শবিয়ি আমল 

িবিয়া পজিেিাি িনজিা িায়। 4 অউ শবিয়িি িিল দাবি-দাওয়া 

আল-মসীজয় রিা আদায় িবিলিইন, এিলাবি িান উপজি রযিা ইমান 

আজন, আল্াি দিিাজিা িািাজি রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ িিা অয়।

আল্াই নাোিি রিি্া িিলি লাবি

5 শবিয়ি আমল িবিয়া আল্াি দিিাজিা পজিেিাি অওয়াি 

রিয়াপাজি, িেিি মুিায় রিৌিাি বিিাজিা রলখিইন, “রযিা শবিয়ি 

মানজিা িায়, িািা পুিাপুি মানজল িাবিজিা।” 6 আি ইমানি িজল মানুষ 

বিলা আল্াি দিিাজিা পজিেিাি িজন ই রিয়াপাজি আল্াি িালাজমা 

রলখা আজি, “মজন মজন িইও না, রি বিয়া আিমাজনা উবিজিা?” এি 

মাবন অইজলা, িজনা উবিয়া আল-মসীজি লামাইয়া আনজিা। 7 িা 

ইখানও িইও না, “রি বিয়া পািাজলা লামজিা?” এি মাবন অইজলা, 

িজনা লাবময়া আল-মসীজি িয়িি থাবি িুবলয়া আনজিা। 8 না ইলা 

িুতিা নায়, িািন রলখা আজি, “আসজল আল্াি িালাম রিা িুমাি খুি 
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ধাজিা আজি, ইিা িুমাি মুজখা আি িুমাি বদজলা আজি।” আি আমিা 

রযিা িিবলি িিিাম, ইিাউ রিা িউ িালাম। 9 অখন িুবম যুবদ মুজখ 

স্বীিাি িজিা িেিি ইিাউ মাবলি, আি বদজল এবিন িজিা, আল্ায় 

িানজি মুদ্না থাবি বেদো িিিইন, রি িুবম আজখি পাইিায়।  01 িািন 

বদজল ইমান আনজল আল্ায় মানষজি রি-িিুি খালাি িইয়া িইন্ িিইন, 

আি মুজখ স্বীিাি িিজল আল্ায় নাোি দান িিইন।  11 আল্াি িালাজম 

িািায়, “রয েজন িান উপজি ইমান আনজিা, রি িুনুমজতিউ শিবমদো 

অইজিা নায়।”  21 িবন ইসিাইল অউি িা বভন োবি অউি, এিাি 

মাজে িুনু িফাি নাই, িািন িিলি মাবলি রিা এিেন। রয মানজষ 

আল্াি নাম লয়, আল্ায় িাজি িউি রমজিিিাবন িিইন।  31 আল্াি 

িালাজম রিা িয়, “রযিুনু মানজষ মািুদি নাজম ডাবিজল, রি নাোি 

িাবিল িিজিা।”

 41 অইজল যান উপজি িািা ইমানউ আনজি না, িানজি বিলা ডাবিজিা? 

আি যান রিয়াপাজি িািা িুনজিউ না, িান উপজি ইমান আনজিা বিলা? 

িিবলি িিিা না থািজল, িািা িুনজিা বিলা?  51 আি িিবলজিা রিউ না 

পািাইজল, িািা বিলা িিবলজিা যাইজিা? রযলা আল্াি িালাজমা িািাইল 

অইজি, “ধইন্ িািাি পাও খানাইন, রযিা আবট আবট খুশ-খিবি িিবলি 

িিইন।”  61 অইজল িিল মানজষ রিা ই খুশ-খিবিজি িাজনা িাই রদয় 

না। িেিি ইশায়া নিীজয় িইিইন, “ও মািুদ, আমিাি িিবলি িুবনয়া 

রি ইমান আনজি?”  71 রি রদখা যাি, আল্াি িালাম িুনজল ইমান আয়, 

অউ িালাম অইজলা, আল-মসীি রিয়াপাজি িিবলি।

 81 অইজল আবম িইিাম, িবন ইসিাইল অিজল ই িালাম িুনজি না 

বন? বনচ্চয় িুনজি। পাি িালাজম িয়,

িািাি আওয়াে রিা

িািা দুবনয়াইি বিিবি রিজি,

বিিবি রিজি িািাি মাি-িথা,

দুবনয়াি এি মাথা থাবি আিি মাথা পয্নতি।

 91 আবম বিিিাি িইিাম, িবন ইসিাইজল িউ িালাম িুেিইন না বন? 

বনচ্চয় িুেিইন, আল্ায় রিা িেিি মুিা নিীি মােবদ িািাজি িইিইন,
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আবম রি-োবিজি বদয়া

বিংসা পয়দা িিাইমু,

আম্মি এিটা োবিজি বদয়া

িুমিাি িুিা িুলাইমু।

 02 িাজদ ইশায়া নিীজয় খুি সাওস িবিয়া ই আয়াজিা িইিইন,

আমাজি রযিা িালাশ িিজি না,

িািাউ আমাজি পাইজি।

আমাি রিজি রযিা িুতিা িাইজি না,

িািাজি আবম বদদাি বদবি।

 12 অইজল িবন ইসিাইলি রিয়াপাজি িাইন িইিা,

আবম আি িাড়াইয়া ডাবিিাম,

িািা বদন ধবি দুইও আজি ডাবিিাম,

নাফিমান আি পাষান এি োবিজি ডাবিিাম।

রি-পবথ িবন ইসিাইজলও রিশ-রমশ নাোি পাইিা

11 
 এিলাবি আবম অখন বেিাইিাম, আল্ায় িুনু িান আপন িদো 

িবন ইসিাইলি লি িাবড় বদিইন বন? বনচ্চয় না! িািন আবম 

বনজেও রিা এিেন িবন ইসিাইল আি িেিি ইব্াবিমি িংশধি, বিন-

ইয়াবমন খাদোনি মানুষ। 2 আল্ায় পয়লা থাবি িান রয প্রোজি পিদে 

িবিয়া আলি িিবিলা, িাইন রিা এিাি লি িাড়িইন না। িেিি ইবলয়াি 

নিীি রিয়াপাজি আল্াি িালাজমা বিিা আজি, ইিা িুমিা োজনা না বন? 

িাইন রিা িবন ইসিাইলি বিরুজধে আল্াি দিিাজিা অউ নাবলশ বদিলা, 

3 “ও মািুদ, ইিায় িুমাি নিী অিলজি িািল িিজি, িুমাি িুিিাবন 

খানাইনও ভাংবিবলজি। খাবল আবমউ িাবিয়া িইবি, অখন িািা আমাি 

োন খানও বনিাবি িাইিা।” 4 রিউ আল্ায় িানজি বিিা েুয়াপ বদিলা 
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মজনা আজি বন? িাইন িইিলা, “ও ইবলয়াি, আবম রিা সাি আোি 

মানষজি আমাি বনেি লাবি আলি িবিয়া িাখবি, এিা রিা ই িাআল 

রদিিাজি পিনাম িিজি না।”

5 বিি অলাখান, আল্ায় িিম িবিয়া িবন ইসিাইলি এিটা অংশজি 

অখনও আলি িবি িাখিইন। 6 আি আল্ায় রযিলা িিম িবিয়া এিাজি 

আলি িিিইন, রি ইটা িুনু রনি আমলি ফল নায়। আমলি ফল অইজল 

রিা আি িিমি িওয়া অইজলা না অজন। 7 রি িুো যায়, িবন ইসিাইজল 

শবিয়ি আমল িবিয়া রযিা পাইিা িাইিলা, ইিা িািা পাইিইন না। 

খাবল আল্াি পিদে িিা েজন পাইিইন। অইজল িাবি িিলি বদল পাষান 

িবন রিজি। 8 রযলা আল্াি িালাজম িইজি,

আল্ায় িািাি বদলজি রিউবশ িুজমা ফালাইিইন,

িািাি িউখ থািজিও রদজখ না,

িান থািজলও িুজন না।

আইে পয্নতি অউ িালজিা আজি।

9 অলা িেিি দাউদ নিীজয়ও িইিা,

িািাি ধুম-ধাম িবি খাওয়া-দাওয়াউ

বশিািি োল আি ফাদে িবনযাউি।

ইিা িািাি বিপদি িািন অউি,

িদ িামি সাো িবন যাউি।

  01 িািাি িউখ আদো অইযাউি যাজি না রদজখ,

িুবম িািাি িমিজি িাজমশা িুো িবি িাবখও।

 11 রি িবন ইসিাইল অিল বিিিালি লাবি অউ বিপদি ফাজদো 

িইজিা বন? বনচ্চয় না। িিং িািাি নাফিমাবনজয় বভন োবি অিলি লাবি 

নাোিি দুয়াি খুবল রিল। আল্ায় িাইলা, ইিা রদবখয়া িািাি বদজলা যানু 

োলা পয়দা অয়, িািন বভন োবিজয় নাোি পাইবলিা।  21 অখান থাবি 

িুো যায়, িািাি নাফিমাবনি লাবি েিিি মানষি িউি ফায়দা অইজি, 

আি িািাি রখবিজয় রযিলা বভন োবিি লাভ অইজলা, রি িািা রযিলা 
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আল্াি নাোিি দাওি িিুল িিিা, অউ সময় বভন োবি অিজল আজিা 

িজিা রিবশ িিম পাইিা।

বভন োবি অিলি নাোি

 31 ও বভন োবি অিল, আবম িুমিাজি িইিাম, িুজনা, িুমিাি রিজিউ 

আমাজি সািাবি বিসাজি পািাইল অইজি িবি, আবম আমাি িামজি খুি দাম 

বদিাম।  41 িািন, অউ িাম রদখাইয়া আমাি বনেি োবি িবন ইসিাইলি 

বদজলা িুনু োলা পয়দা িিিাম পাবি, আি অউ োলায় িািাি মােি 

বিিু মানষি োন িািাইিাম পাবি।  51 িািা দুিই িবি যাওয়ায় রযিলা 

েিিি মানষি লজি আল্াি বমলন অইজলা, রি িািাজি রযিলা বিিিাি 

িাই বদিা িউ সময় িুন িালি অইজিা? ইিা মিা মানুষ বেিা অওয়াি 

লাখান নায় বন?  61 ধজিা, আল্াি নাজম বিলাবনি রুবটি মুল খাই যুবদ পবিত্র 

অয়, রি রিা িানাইল রুবটও পবিত্র। িািি মুল েড় পবিত্র অইজল, এি 

ডাল-পালাও বনচ্চয় পবিত্র। বিি অলা, িবন ইসিাইলি মুল িাফ িেিি 

ইব্াবিম রযিলা পবিত্র, রি িবন ইসিাইলও পবিত্র।

 71 আি মজন িজিা, িািি বিিু ডাল-পালা িাটা অইজলা, িাজদ অউ 

িাটা োিাি িুমাি লাখান েংবল েয়িুন িািি বিিু ডাল িলম বদয়া 

েুড়া রদওয়া অইজলা, রি িুবম বনচ্চয় মুল িাি থাবিউ িস পাইিায়। 

 81 অখন িুবমও বনেজি িউ িাবটয়া ফালাইল ডাল থাবি িড় মজনা িবিও 

না, ইয়াদ িাবখও, িুবম মুল িািজি বটিাই িাখজিা না, িিং মুল িাজিউ 

িুমাজি বটিাইয়া িাখজি।

 91 িুবম ইখান িইিায় পাজিা, “আমাজি েুড়া বদিাি লাবিউ রিা আিি 

ডাল-পালাইন িাটা অইবিল।”  02 ইখান বিি আজি, অইজল ইমান না আনাি 

িািজনউ রিা িািাজি িাবটয়া ফালাইল অইজি, আি ইমান আনায় িুমাজি 

িজনা লািাইল অইজি। রি িুবমও রিটাবিবি না রদখাইয়া আল্াজি ডিাও। 

 12 মজনা িাবখও, আল্ায় রযিলা মুল ডাল-পালাজিউ রিিাই বদিইন না, 

রি িুবম িলমি ডালজি িুনু রিিাই বদিা বন?

 22 এিলাবিউ বিতিা িবিয়া রদজখা, আল্া পাি িজিা দয়াল আি িজিা 

পাষান। রযিা রি-পজথ ফাবট রিিইন িািাি লাবি িাইন পাষান, আি িুমাি 

িায় িাইন দয়ালু, যুবদ িুবম িান দয়াি মাজে িও, না িইজল িুমাজিও অলা 
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িাবটয়া ফালাই বদিা।  32 আি িউ িবন ইসিাইজলও যুবদ বিিিাি ইমান 

আনইন, রি িািাজিও িাইন মুল িািি লজি েুড়া বদিা, আল্ায় রিা ইলা 

েুড়া বদিা পািইন।  42 আসজল রিা িুবম আিলায় েংবল েয়িুন িািি 

ডাল, িুমাজি রযিলা িন থাবি িাবটয়া আবনয়া মাবলিানা িািানি েয়িুন 

িািি লজি আিানি িালজি েুড়া লািাইল অইজি। রি বিতিা িজিা, রযিা 

অউ িািি আসল ডাল, িািাজি মুল িািি লজি লািাবন িজিা সুো।

আল্াি দয়া িিলি উপজি

 52 ও ভাই অিল, িুমিা যাজি বনজে বনজে আখলদাি না িজনা, 

এিলাবি এিটা িািুবন রিয়াপাি আবম িুমিাজি বিিাই রদই। িুজনা, 

বভন োবি অিলি নাোি পাওয়াি সংখ্া পুিা না অওয়া পয্নতি িউি 

িবন ইসিাইলি বদল পাষান িালজি িইজিা।  62 রিজশ অলাউ িিল িবন 

ইসিাইজল নাোি িাবিল িিিা, রযলা আিমাবন বিিাজিা আজি,

িিাজনআলায় িশবিফ আনিা

রেরুোজলমি বসজয়ান পাড় থাবি,

িাইন ইয়ািুি নিীি খাদোন থাবি

নাফিমাবন রখদাই বদিা।

  72 আবম অলাউ িািাি িুনাজি িিাইবলমু

ইটা রিা আমাি রদওয়া ওয়াদা।

 82 িজুনা, িমুিাি ভালাইি লাবি খশু-খিবিি রিয়াপাজি িািা রিা অখন 

আল্াি দুশমন, অইজল আল্াই পিদেি রিয়াপাজি িাফ-দাদাি বিলবিলায় 

িািা অইলা আল্াি মিব্বিি মানষু।  92 িািন আল্ায় িান িিমিি দান-

দবক্না আি িান দাওিি িথা িুনমুজতিউ মি িদলাইন না।  03 রযলা িমুিাও 

এি সময় নাফিমান আিলায়, অইজল অখন িবন ইসিাইজল নাফিমাবন িিায় 

িমুিা িান রমজিিিাবন পাইজিা,  13 বিি অউ লাখান, িমুিা রমজিিিাবন 

পাওয়ায় িািা অখন নাফিমাবন িজিি, যাজি িািাও অলা রমজিিিাবন 

পাইন।  23 আি আল্াি মনুশা অইজলা, িাইন যাজি িিলি িায় রমজিিিাবন 

রদখাইিা পািইন, অিাি লাবি িিলজিউ নাফিমাবনি মাজে িবদে িিিইন।
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 33 িুেিায় বন, আল্াি ভান্াি িজিা িড়! িান আখল-রিিমি িজিা 

িইন! িান বিজিি-বিিাি িুোি অসাইধ্, িান িাম-িাে অিল িালাশ 

িবি িুো যায় না।  43 রযলা বিিাজিা আজি,

িািন মািুদি মন বিনাি সাইধ্ িাি আজি?

িানজি পিাবমশ বদিাি লাখ রি আজি?

  53 রি আজি আল্াজি িুতিা বদলাইজিা পািজি,

রয িািজন িাইন িাি রিজি রদনাদাি আিইন?

 63 আসজল িিলিাউ রিা িান রিি থাবি, িান মােবদউ আয়, িান বনেি 

লাবি পয়দা িিিইন। যুজি যুজি বিিিাল িান িাবিফ অউি। আবমন।

ইিায়ী মুবমন অিলি িাল-িলন 

(১২:১-১৬:২৭)

আল্াি নাজম বেদো িুিিাবন

12 
 এিলাবি ও ভাই অিল, আল্ায় িুমিাজি অলা রমজিিিাবন 

িিায়, আবম িুমিাজি খাি বমনবি িবিয়াি, িুমিা যািবযি 

শবিলজি আল্াি আজিা সবপ রদও, ইলা বেদো পবিত্র িুিিাবন আল্াি 

দিিাজিা িিুল অয়, অিটাউ অইজিা িুমিাি িবি-শুধে এিাদি। 2 আি 

অউ খািাপ েমানাি িাজলা পবড়ও না, িিং বনেি বদলি ভাি িদলাইয়া 

নয়া মানুষ অও। রিউ িুমিা আল্াি মবে্ন িুেিায়। িান মবে্ন রিা ভালা 

আি পুিাপুি বনখুি, অলা িিজল িাইন খুবশ অইন।

3 িাবলম বদিাি লাবি আল্ায় আমাজি রয খাি বনয়ামি বদিইন, অউ 

বনয়ামিি িজল আবম িুমিা পিজিি েনজি িইিাম, বনেজি যিখান িড় 

মজনা িিা উবিি, এি িাইজি রিবশ মজনা িবিও না। আল্ায় যাজি যিখান 

ইমাবন িল বদিইন, রি যানু বনেজি এি থাবি রিবশ িুতিা মজনা না িজি। 

4 বখয়াল িাবখও, আমিা িিলি শবিজলা িউি অংি আজি, িিল অংিয় 

রিা এি লাখান িাম িজি না। 5 বিি অউ লাখান, মুবমন বিসাজি আমিা 

িউি েন অইজলও, আল-মসীি লজি শবিি অইয়া খাবল এি শবিল অইবি। 
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এিই শবিলি অংি িবিজি আমিাি এজি-অইজন্ বমল আজি। 6 আল্াি 

িিমজি আমিা নানান েজন নানান লাখান বনয়ামি পাইবি, অউ বনয়ামি 

যুবদ িাইবি অবি োনাবনি রিয়াপাজি অয়, রি আমিাি ইমান মাবফি অবল-

আউবলয়াি লাখান অবি িইজি থাবি। 7 রিউ যুবদ রখেমি িিাি বনয়ামি 

পায়, রি রখেমি িিউি। আি িাবলম বদিাি বনয়ামি রয পাইজি, রি 

িাবলম রদউি। 8 উত্সাি বদিাি বনয়ামি রয পাইজি, রি মানষজি উত্সাি 

রদউি। দান িিাি বনয়ামি রয পাইজি, রি খাবলি বনয়জি দান িিউি। 

মুিবব্বয়ানা িিাি বনয়ামি রয পাইজি, রি বদজল-োজন িিলিা িালাউি। 

মানষজি সাইয্ িিাি বনয়ামি রয পাইজি, রি খুবশ মজন সাইয্ িিউি।

মুবমবন িাল-িলন

9 মায়া-মিব্বিি মাজে িুনু খাদ বমশাইও না। খািাবপজি বিন্াও, 

ভালাইি আবশি অও।  01 এজি-অইন্জি আপন ভাইি লাখান বদজল-োজন 

মায়া িজিা, বনে থাবি অইন্জি রিবশ দাম রদও।  11 রখেমি িাজমা দুি্নল 

অইও না, রুিজি িিম িাজখা, মাবলিি িুলাবম িিাি িও।  21 িামনি 

পুরুস্ািি আশায় িাজমশা খুবশ-িাবস িজিা, দুখ-মবিিজিা িিি িজিা, 

িি-িাজমশা মুনাোি িিাি িও।  31 আল্াি পাি িদো অিলি অভাজিা 

সাইয্ িজিা। রমিমানদাবি িিজি বখয়াবল অও।

 41 িুমিাি উপজি রযিা েুলুম িজি, িািাি লাবি রনি রদায়া িবিও, 

িদ রদায়া বদও না।  51 রযিা খুবশ-িাবস িজিি, িািাি লজি খুবশ িজিা, 

রযিা িাজদেি িািাি লজি অইয়া িাজদো।  61 িুমিা এজি-অইজন্ ভাই 

ভাই অইয়া িও। িড়জলাবি ভাি না রদখাইয়া, সাধািন মানষি লজি বমবল-

বমবশ িজলা। বনেি পবন্বি রদখাইও না।  71 খািাবপি িদলা বিসাজি রিউিি 

খািাবপ িবিও না, িিল মানজষ রযিাজি ভালা মজনা িিইন, িুবম বিতিা-

ভািনা িবিয়া অিাউ িজিা।  81 িুমিাি িিফ থাবি যিখান সম্ভি িিল 

মানষি লজি শাবতিজয় িসি িজিা।

 91 ও মায়াি ভাই অিল, িুমিা রিউিি িদলা লইও না, ইিা আল্াি 

আজিা িাবড় রদও, িদলা রদওয়া িান িাম। আল্াি িালাজমা আজি, 

“নাফিমাবনি সাো বদিাি এখবিয়াি খাবল আমািউ আজি, যাি রযলা 

পাওনা আবম িাজি অলা িদলা বদমু, ইখান আবম মািুজদ িইিাম।” 
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 02 িিং বিিাজি িয়, “িুমাি দুশমনি রপজটা ভুি লািজল, িাজি খাবন 

রদও। বপয়াজি ধিজল িাজি পাবন রদও। অলা িিজল রিা িুবম িাি মাথাি 

উপজি োলাইল আংিাি টুিবি থইলায়।”

 12 খািাবপি রিজি িুনুমজতিউ আবিও না, িিং ভালাজি বদয়া খািাবপজি 

আিাও।

িাোি িুিুম মাবনয়া িজলা

13 
 পিজিি মানজষ রদশি িাোজি মাবনয়া িলউি, িািন আল্াি 

মবে্ন িাড়া রিউ িােত্ব পায় না, িাো অিলজি রিা আল্ায়উ 

িবদি িওয়াইন। 2 এিলাবি রয মানজষ রদশি িাোি দুশমবন িজি, রি 

আসজল আল্াই িুিুমি দুশমবন িজি। ইলা িাম রযিায় িিইন, িািা রিা 

বনেি উপজি িেি ডাবিয়া আনইন। 3 আি ভালা িাম িিিা েজন রিা 

িাোজি ডিাবনি িুতিা নাই, অইজল িু-িাম িিিা েনি লাবি িবিন বিপদ। 

রি িুমিা বিিা বনভ্নজয় িইিায় িাও বন? িাইজল ভালা পজথ আজটা, রিউ 

িাোয় িুমিাি িাবিফ িিিা। 4 িাোয় রিা িুমিাি ভালাইি লাবিউ 

আল্াি খাবদম বিসাজি িাম িিইন। অইজল িুমিা রযিা িু-িাম িজিা, 

িুমিাি লাবি বিপদ আজি। িাইন খাজমাখা রিউিজি মািইন না, অইজল 

িু-িাম িিিাজি আল্াি খাবদম বিসাজি বিিউ সাো রদইন। 5 রি খাবল 

সাোি ডজি নায়, িিং যািবযি বিজিিি বিিাজিও িাোি িুিুম মানা েরুি।

6 অিাি লাবিউ রিা িুমিা খােনা রদও, িািন খােনা িুবলয়া খিি 

িিাি মােবদ িািা আল্াি রখেমি িিিা। 7 অখন যাি রযলা পাওনা, 

িাজি অলা রদও। রযনজি খােনা বদিাি িথা, এনজি খােনা রদও; রযনজি 

মাশুল বদিাি িথা, এনজি মাশুল রদও; রযনজি ইজ্জি িিাি িথা, এজন 

ইজ্জি িজিা; রযনজি িাবেম িিাি িথা, এজন িাবেম িজিা।

এজি অইজন্ মিব্বি

8 খাবল মিব্বিি বিন িাড়া দুিিা িুনু রিয়াপাজি রিউিি রিজি 

বিবন অইও না। োজনা বন, রয মানজষ অইন্ েনজি মিব্বি িজি, রি রিা 

শবিয়িি িুিুম-আিিাম রষালআনা আদায় িিজি। 9 রযলা শবিয়িি 
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িুিুম আজি, “বেনা িবিও না, খুন িবিও না, িুবি িবিও না, রলাভ-লালি 

িবিও না,” িা ই লাখান আজিা যজিা িুিুম আজি, ই িিল িুিুমজি 

এখাজনা িবি িওয়া অইজি, “িুমাি আবি-ফবিজি বনেি লাখান মিব্বি 

িজিা।”  01 আি মিব্বি থািজল রিউ আবি-ফবিি রখবি িিজিা পাজি 

না, এিলাবি মিব্বি িিজল পুিাপুি শবিয়িউ মানা অইযায়।

 11 রি ভাই অিল, অখনিুি েমানাি িালি রিা িুমিা োজনাউ, 

এিলাবি িুবে-িুবন িজলা। িুমিা িুম থাবি িোি অওয়াি সময় অইজিজি, 

িািন আমিা রয সময় ইমান আনবিলাম, িউ িালি থাবিও আমিাি 

নাোি অখন আজিা ধাজিা আইজচ্।  21 িাইি পুয়াইয়া িাবি বিয়ান অইযাি; 

অখন েলবদ আও, আমিা আদোবিি িদ িাম িাবড়য়া নুিি রলিাি লািাই, 

আল্াই আবিয়াি বফবদেলাই।  31 ধি-িুল্া িবি মদ খাইয়া টাল অওয়া, 

বেনা-িদমাইবশ িা মনিড়া িলা, ইংসা আি িাইজ্জা-ফসাদ িাদ বদয়া, 

আও, আমিা বদনি ফজি িলিা মানষি লাখান িবল।  41 বফন্ি রলিািি 

লাখান িুমিা মাবলি ইিা আল-মসীজি পুিাপুি বফবদেলাও। শবিলি িদ 

খাইশ বমটাবনি বিতিা এজক্জি িাদ রদও।

ইমাজন িমেুি ভাইজি মায়া িজিা

14 
 িুমিাি মােি রয ভাই ইমাজন িমেুি, িাজিও আপন বিসাজি 

সমজো, িাি পিদে-অপিদে লইয়া িি্না-িবি্ন িবিও না। 

2 িুেিায় বন, এিেজন মজনা িজি, রি িিল োিি খাবন খাইজিা পািজিা, 

অইজল িমেুি ইমানদাি েজন খাবল বনিাবমষ খায়। 3 রি মাি-মাংস 

খাওিা েজন অউ বনিাবমষ খাওিা েনজি যানু না বিড়ায়। আি বনিাবমষ 

খাওিায়ও যানু মাি-মাংস খাওিাজি না দুজষ, িািন আল্ায় রিা দুইও 

েনজিউ বনেি িইয়া িিুল িিিইন। 4 আি িুমাজি রখবিজয় রখমিা 

বদজলা, আিি রিটাি িুলামি বিিাি িিিায়? রি বিি পজথ আজি, না ভুল 

পজথ আজি ইখান রিা িাি মুবনজি িুেিা। আসজল রিা রি বিি পজথউ 

িইজিা, মাবলজিউ িাজি বিি পজথ িাখিা পািিা।

5 িুনু িুনু মানজষ মজনা িিইন, সাধািন বদন থাবি িুনু খাি 

বদনি ফবেলি রিবশ। আি রিউ রিউ িিল বদনজিউ এি লাখান মজনা 

িজি। রি ই রিয়াপাজি রি বিিা িিজিা না িিজিা, ইিা যানু িাি 
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বদল থাবি পুিাপুি সায় রদয়। 6 রয মানজষ িুনু খাি বদনজি মাজন, 

রি রিা মাবলি ইিাজি খুবশ িিাি বনয়জিউ ইিা মাজন। রয েজন িিল 

োিি খাবন খায়, রি-ও রিা মাবলিজি খুবশ িিাি বনয়জিউ খায়, রি 

আল্াি শুিবিয়া আদায় িবিয়া খায়, আি রয েজন িিলিা খায় না, 

রি-ও মাবলিজি খুবশ িিাি বনয়জি খায় না, রি-ও আল্াি শুিবিয়া 

আদায় িজি। 7 আমিাি মােি িুনু িদোউ বনেি লাবি বনজে বেদো 

িয় না, আি বনেি লাবি মজিও না। 8 িািন আমিা রযিলা বেদো 

িই, খাবল মাবলিি লাবিউ বেদো িই, আি রযিলা মিন অয়, খাবল 

মাবলিি লাবিউ মিন অয়। রি আমিা বেদো িইজলও রযিা, মিজলও 

অিা, আমিা রিা মাবলি ইিািউ। 9 মাবলি আল-মসীও রিা মািা 

রিিলা আি বিিিাি বেদো অইয়া উিিইন, যাজি িাইন বেদো আি 

মুদ্না দুইও দলিউ মাবলি িনইন।  01 রি িুবম রিজন িুমাি ভাইি খুি 

িুিাইিায়? িাজি রিজন বিড়াইিায়? আল্াি বিিািি িামজন রিা আমিা 

িিলউ উিাইমু।  11 রযলা আল্াি িালাজমা আজি,

মািুজদ িইিা, আমাি নামি িিম খাইয়া িইয়াি,

িিজলউ আমাি িামজন আইয়া সইেদা িিজিা,

পিজিি মুজখউ স্বীিাি িিজিা, আবমউ আল্া।

 21 অজনা রদখা যায়, আল্াি দিিাজিা আমিা পিজিজিউ যািবযি িামি 

বিসাি বদজি অইজিা।  31 রি আও, অখন থাবি আমিা এজি-অইন্ি খুি 

ধিা িদে িবি, আি বনয়ি িবি, ইলা িুনু িাম িিিাম নায়, রয িাজম 

আিি ভাইি ইমানি রখবি অইজিা, িা িাজি িুনাি পজথ বনজিা।

 41 মাবলি ইিাি উম্মি অওয়ায় আবম ভালামজতিউ োবন আি িুবে, 

এমজন রিা িুনু বেবনসউ নাোইে নায়, অইজল রিউ যুবদ ইিাজি নাোইে 

মজনা িজি, রি িাি লাবিউ ইিা নাোইে।  51 যুবদ িুমাি িুনু খাবনি লাবি 

আিি ভাইজয় মজনা দুখ পায়, রি রিা িুবম িাজি মিব্বি িিিায় না। রয 

ভাইজি িািাবনি লাবি আল-মসীজয় মউি িিুল িিলা, িুনু খাবনি লাবি 

ই ভাইি সি্ননাশ িবিও না।  61 িুবম রযিাজি পিদে িজিা, ইিাি লাবি 

দুিিা েজন যানু িুমাজি না বনদোয়।  71 আল্াি িাদশাই রিা খাবল খানা-

বপনাি লাবি নায়, িিং আল্াই পাি রুজি রদওয়া পজিেিাবি, শাবতি আি 
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খুবশ-িাবসি রিয়াপাি।  81 অউ নমুনায় রযিা আল-মসীি রখেমি িজি, 

এিাি উপজি আল্া খুবশ থািইন, আি মানজষও ভালা পাইন।

 91 এিলাবি আও, আমিা অলা িাম িবি, রয িাজম শাবতি িাইম অয়, 

রয িাজম এজি-অইন্জি িবড়য়া িুলিাম পাবি।  02 আি িুনু লাখান খাবনি 

লাবি আল্াি িামজি বিনাশ না িবি, খাবনি েুিা িিলিাউ রিা িালাল। 

অইজল িুবম িুনু এি বিজশষ খাবন খাওয়ায় যুবদ দুিিা মানষি ইমাজনা িষ্ট 

লাজি, রি ইিা খাওয়া িুমাি লাবি োইে নায়।  12 বিজশষ িুনু রিা্ িা 

শিাি খাওয়া, রয িাজম িুমাি ভাইজয় মজনা দুখ পায়, ইমাজন িাধা পায়, 

ইলা িুনু িাম িিা িুমাি লাবি বিি নায়।  22 িুমাি বদলি এবিনজি, 

খাবল িুবম আি িুমাি আল্াি মাজে িাজখা। রনি-িপাবল রিা িউ েন, 

রয েজন ভালা মজনা িবিয়া িুনু িাম িবিয়া িািজল, িাি মজনা খুিখুবি 

আয় না।  32 অইজল মজনা খুিখুবি লইয়া যুবদ রি িুতিা খায়, রি রিা রি 

দুবষ। িািন রি রযিা খাইজি, ইিা িাি বিজিিি অপিদে, আি বিজিিি 

উল্া িামউ অইজলা িুনা।

মানষি ভালাই িিাি রিষ্টা িজিা

15 
 এিলাবি আমিা রযিাি ইমান মেিুি আজি, আমিা খাবল 

বনেি খুবশি িায় না িাইয়া, আমিাি িমেুি মজিাসবক্ মনা 

ইমানদাি ভাইয়াইনজিও যানু সইয্ িবি। 2 অিা ভাইয়াইতিজি িবড়য়া 

িুলাি বনয়জি, পিজিজিউ িািাি ভালাইি লাবি িািাি মনি পিদেজি যানু 

খুশ িাবখ। 3 আল-মসীজয়ও রিা িান বনেজি খুবশ িিিইন না, িিং পবিত্র 

েিুি শবিজফা আজি, “ও মািুদ, িুমাজি রযিা রিইজ্জি িিজি, িািাি 

অউ িিল রিইজ্জবি আমাি উপজিউ আইজি।” 4 রি আিি আিমাবন 

বিিাজিা যিিা রলখা অইজি, ইিা রিা আমিাজিউ িাবলম বদিাি লাবি 

রলখা অইজি, যাজি অিা রদবখয়া আমিাি িিি আি সাতিনা আয়, আি 

আশা-ভিসা পাই।

5 অখন িিি আি সাতিনা রদওিা আল্ায় ইিা আল-মসীি পজথ িলাি 

লাবি, িুমিা িিলি মন এি িিউক্া। 6 রিউ িুমিা এি মজন আি 

এি মুজখ, আমিাি মাবলি ইিা আল-মসীি িাইবি িাফ আল্াি িাবিফ 

িিিায় পািিায়।
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িিলি লাবি আল-মসীি িশবিফ

7 এিলাবিউ ও ভাই অিল, আল-মসীজয় রযলা িুমিাজি আপন 

িিবিলা, িুমিাও অলা এজি-অইন্জি আপন িবিলাও, যাজি 

আল্াি রিৌিি অয়। 8 মজনা িাবখও, আল্ায় িবন ইসিাইলি মুল 

মুিবব্ব অিলি লজি যজিা ওয়াদা িিিলা, অিাি িবিিবি পিমান 

িিাি লাবি আল-মসী আইয়া িবন ইসিাইলি রখেমিিাি অইলা। 

9 আি বভন োবিি রিজিও আইলা, যাজি এিাও আল্াি িিমি 

রদবখয়া িান িাবিফ িজি। ই রিয়াপাজি েিুি শবিজফা আজিউ 

িওয়া অইজি,

এিলাবিউ আবম বভন োবি অিলি মাজে িুমাি িাবিফ িিমু

িািাি মাজে িুমাি িুনিান িাইমু।

 01 আি রিৌিাি শবিজফা িওয়া অইজি,

ও দুবনয়াি িিল োবিি মানুষ,

আল্াি আপন প্রো িবন ইসিাইলি লজি বমবলয়া,

িুমিাও িান িাবিফ িজিা।

 11 বিিিাি েিুি শবিজফা িওয়া অইজি,

দুবনয়াি িিল োবিজয় মািুদি িাবিফ িজিা,

িিল মানজষ িান িুনিান িাও।

 21 আি িেিি ইশায়া নিীজয় রলখিইন,

রযইন িাদশা দাউদ বিন ইয়াসি খাদোনি মুল খুবট,

িিল োবিি উপজি িাদশাই িিাি লাবি এইন আইিা,

িান উপজিউ থািজিা িিল মানষি আশা-ভিসা।
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 31 রি বদলি মাজে আশা রদওিা আল্ায় ইমানি িজল, িুমিাজি িিল 

লাখান খুবশ-িাবস আি শাবতিি মাজে িািু-ডুিু খাওয়াউক্া। রিউ আল্াই 

পাি রুিি িুদিবিজয় িুমিাি আশা-ভিসা িাইয়া পড়জিা।

িেিি পাউলুিি িিবলি িামি বনয়ম-সুত্র

 41 ও ভাই অিল, িুমিাি রিয়াপাজি আবম পুিাপুি িুেিাম, িুমিাি 

বদল খান রনি বনয়জি ভিা আি িবি-শুধে ইমাবন আখল আজি, যাজি 

এজি-অইন্জি পিাবমশ বদিায় পাজিা।  51 িা-ও িজয়িটা রিয়াপাজি 

আবম িুমিাজি মজনা িিাই বদিাম, আল্ায় আমাজি অউ বনয়ামি বদিইন 

িবি, আবম সাওস িবি িুমিাি রিজি রলবখয়াি,  61 ইিা আল-মসীি 

খাবদম বিসাজি আল্ায় আমাজি িুমিাি লাখান বভন োবি অিলি রিজি 

পািাইিইন। এিলাবিউ িান রদওয়া খুশ-খিবি িিবলিি মােবদ আবম 

ইমামবিি িাম িবিয়াি, যাজি অউ বভন োবি অিল আল্াি পাি রুজি 

পবিত্র অইয়া িান দিিাজিা িিুল অওয়াি েুিা িুিিাবন অইন।

 71 আল্া পািি লাবি আবম রয রখেমি িবিয়াি, অউ িামি িািজন 

ইিা আল-মসীি মােবদ আমাি িড়াই রদখাবনি এখবিয়াি আজি। 

 81 আল-মসীজয় আমাি মােবদ রয িাম িাবিল িিিা, এি িাইজি িুতিা 

মাবিিাি সাওস আমাি নাই। িাইন আমাি মুখি িথা, আমাি িাম-িাে, 

 91 রিিামবি-রমাজেো আি আল্াই পাি রুিি িুদিবি িজল বভন োবি 

অিলজিবদ আল্াি িুলাবম িিাইিইন। এিলাবিউ আবম আল-মসীি খুশ-

খিবিজি রেরুোজলম থাবি ইলুবিিা পয্নতি িিল োিাি মাজে পুিাপুি 

িিবলি িিবি।  02 রি রয োিাি িুনুবদন আল-মসীি খুশ-খিবি িিবলি 

িিা অইজি না, িউ োিাি িিবলি িিাউ আমাি বেজদেবিি মুল িাম 

মজনা িবি। আবম িাই না আিি েনি িাড়া খুবটি উপজি ভি িবিয়া িি 

িানাইিাম।  12 রযলা আল্াি িালাজমা আজি,

িান িথা রযিাি রিজি োনাইল অইজি না

অখন িািা ইিা রদখিা,

িান রিয়াপাজি আজি রযিা িুনিইন না

িািা অখন িুেিা।
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িেিি পাউলুি রিাম টাউজনা যাওয়াি বখয়াল

 22 রি অউ িািজন আবম িউি িাি িুমিাি রিজি যাওয়াি পজথ 

িাধা পাইবি।  32 অইন্ োিাি আমাি িাম রশষ না অওয়ায় যাওয়া িদে 

অইজিজি, অইজল অখন রিা ইিা োিাি আমাি িিবলি িাম রশষ, িুনু 

োিাউ িাদ িইজি না। আসজল িউি িিি ধবিউ আমাি বখয়াল আবিল 

িুমিাি রিজি যাইিাম,  42 এিলাবি অখন রপেন রদজশা যাওয়াি িাজলা 

আবম িুমিাি রিজি যাইিাম িাইিাম। আবম আশা িিিাম, িজনা যাওয়াি 

সময় িুমিাি লজি রদখা অইজিা, আি খুবশ-িাবস িবিয়া িয়খান বদন 

িুমিাি লজি িাটাইমু। িাজদ রপেজনা যাওয়াি লাবি িুমিাউ আমাি রিি্া 

িবিয়া বদিায়।  52 অইজল অখন আবম আল্াি পাি িদো অিলি মাজে 

বিবলফ িাবটিাি লাবি রেরুোজলম টাউজনা যাইিাম।  62 বিজনা অভাি-

অনটনি মাজে আল্াি রয িদো অিল আিইন, িািাি রিজি িাবটয়া 

বদিাি লাবি মাবিদবনয়া আি গ্ীস রদশি েমাি অিজল বিিু সাইয্ 

িুলিইন।  72 িািা খুি খুবশ অইয়া ইিা িুলিইন। োজনা বন, ই েমািি 

ভাই-িইন অিল রেরুোজলম টাউনি আল্াি পাি িদো অিলি রিজি 

বিবন আিইন। িািন আল্াই িািুবন বনয়ামিি িাট রযিলা িবন ইসিাইলি 

মােবদ বভন োবিজয় পাইিইন, রি বভন োবিি লাবিও েরুি অইজলা, 

িবন ইসিাইলজি দুবনয়াবি রিয়াপাজি সায়-সাইয্ িিা।  82 আমাি অউ 

বিবলফ িাটাি বিয়া িাবি আবম রযিলা বনবচ্চি অইমু, ইিা পুিাপুি িািাি 

আজিা রপৌবি রিজি, অউ সময় আবম িুমিাি রিজি আইয়া রপেন রদজশা 

যাইমু।  92 আবম িুবেয়াি, আবম রযিলা িুমিাি রিজি আইমু, অউ সময় 

আল-মসীি রষালআনা িিম-বনয়ামি লইয়া আইমু।

 03 ও ভাই অিল, আল্াি পাি রুিি মিব্বজি আি আমিাি মাবলি 

ইিা আল-মসীি নাজম আবম িুমিাজি খাি বমনবি িবিয়াি, আমাি লজি 

অইয়া িুমিাও আমাি লাবি আল্াি দিিাজিা রদায়া-মুনাোিি বেিাদ 

িালাও।  13 রদায়া িবিও, এিুবদয়া বেলাি ইিায়ী িবিিাি বিরুবধ মানষি 

আি থাবি আবম যানু রিিাই পাই, আি আমাি আনা ই বিবলফ খানাইন 

যানু রেরুোজলম টাউজনা আল্াি পাি িদো অিজল সমেইন।  23 রিউ 

আবম খুবশ মজন িুমিাি রিজি যাইিাম পািমু, িুমিাি লজি আিাম-
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আজয়শ িিমু, ইনশাল্া।  33 শাবতি রদওিা আল্া পাি িুমিাি লজি লজি 

িউক্া। আবমন।

মুবমন অিলজি িালাম োনাবন

16 
 রি অখন আমিাি িইন ধফবি বিবিজি পািাইিাম, িাইন অইলা 

বিংবরিয়া টাউনি ইিায়ী েমািি খাবদম, িান রিয়াপাজি 

িইয়াি, 2 আল্াি িদো অিলজি রযলা আপন িিা েরুি, মাবলি 

ইিাি নাজম এনজিও অলা আপন মজনা িবিও। িাইন রিা আমাজি আি 

আজিা িউি মানষজি সাইয্ িিিইন, এিলাবি রযিুনু রিয়াপাজি সাইয্ 

িাইজল, িুমিা িানজি সাইয্ িবিও।

3 আমাি লজি অইয়া আল-মসীি লাবি রযিা িাম িিিইন, অউ 

বফিবিলা আি আবিলজি আমাি িালাম োনাইও। 4 আমাি োন 

িািাবনি লাবি, িািা বনেজি মউিি আজিা সবপ বদিলা। খাবল আবম নায়, 

বভন োবিি মােি িিল েমািউ িািাি রিজি বিবন। 5 অখন িািাি 

িাবড়ি েমাজিা আইয়া রযিা শবিি অইন, এিা িিলজিউ আমাি িালাম 

োনাইও। িুিস্ি আবিয়া এলািাি িিল পয়লা রযইন আল-মসীজি িিুল 

িিিলা, িউ আবপবনিুি ভাইজি িালাম োনাইও, এইন আমাি মায়াি 

মানুষ। 6 আি িউ মবিয়ম বিবিজিও িালাম োনাইও, রযইন িুমিাি 

লাবি িউি রমনি িিিইন। 7 আমাি বনেি োবিি মানুষ আন্দ্রবনিুি 

আি েুবনয়াজিও িালাম োনাইও, এিা রিা আমাি লজি অইয়া রেল 

খাবটিইন। আল-মসীি সািাবি অিলি রিজি এিা খুি ইজ্জবি েন, এিা 

আমাি আজি ইমান আনিইন।

8 আমাি মায়াি মুবমন ভাই আমবফলুিজি িালাম োনাইও। 9 আমিাি 

লিি িিবলিিাবি উিিান ভাইজি, আি আমাি মায়াি দু্ ্াবখিজিও 

িালাম িইও।  01 আল-মসীি পবিক্াি পাশ িিা বসপাই আবফবলি 

ভাইজিও িালাম বদও। ভাই আবি্ািুলি িাবড়ি িক্লজি িালাম োনাইও। 

 11 আমাি োবিি ভাই রিজিাদুনজি িালাম বদও। মিিুম নাবিিুিি িাবড়ি 

রযিা মাবলি ইিাি উম্মি অইিইন, িািাজিও িালাম োনাইও।

 21 িুিফানা আি িুিফািা বিবিজিও িালাম বদও। অউ রিবটজতি মাবলি 

ইিাি লাবি িড় রমনি িিিা। মায়াি িইন ফাবি্নয়াজিও িালাম িইও, 
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মাবলিি লাবি িাইনও িউি রমনি িিিইন।  31 মাবলি ইিাি পিদেি 

মানুষ িউফ ভাইজি িালাম বদও, িান আম্মাজিও িালাম িইও, ই রিবট 

রিা আমািও মা।  41 বিংবিিাি, বফবলিুন, িাবম্নি, ফািরুি, রিম্নাি আি 

িািাি লজি যজিা ইমানদাি িদো আিইন, এিা িিলজি িালাম োনাইও। 

 51 ভাই বফলাবি, েুবলয়া বিবি, বনবিয়াি আি িান িইনজি, আি অবলম্পািজি 

িালাম িইও, আল্াি যজিা িদো িািাি লজি আিইন এিা িিলজি িালাম 

বদও।  61 িুজনা, িুমিা এজি-অইজন্ পবিত্র িলা-িবল িবিও। আল-মসীি 

িিল েমািি ভাই-িবনজতি িুমিাজি িালাম োনাইিা।

িেিি পাউলুিি (িা:) বিদাবয় নবিয়ি

 71 ও ভাই অিল, িুমিাজি বমনি িবি িইিাম, আজি রযিা িাবলম 

পাইজিা, অউ িাবলমি উল্া িাবলম বদয়া রযিুইজতি দলাদবল আি িাধা-

বিঘ্নি েনম রদইন, অিাি িায় নেি িাবখও, িুমিা ইিাি রিি থাবি 

িবিয়া িইও।  81 িািন ইিায় আমিাি মাবলি আল-মসীি িুলাবম না 

িবিয়া, িািাি রপটি িুলাবম িজি। বমিা-বমিা মাি মাবিয়া আি রিল 

মাবলশ িবিয়া সিল-সুো মানষজি রি-পবথ িানায়।  91 আি িুমিা রযন 

আল্াি িুিুম মাবফি িলিায়, ইিা রিা িিজলউ োজন, ই খিি িুবনয়া 

আবমও খুি খুবশ অইবি। রি আবম িাইিাম, িুমিা রনি পজথ িাবমল অও, 

িদ পথ থাবি িাবিয়া িও।  02 শাবতি রদওিা আল্ায় ইিবলি-শয়িানজি খুি 

েলবদ িবি িুমিাি পাওি িজল ফালাই বপষাইিা।

আমিাি মাবলি ইিা আল-মসীি িিম-বনয়ামি িুমিাি উপজি োবি 

িউি।

 12 আমাি লজি খুশ-খিবি িিবলি িিইন রয বিমবথ ভাই, এইন 

িুমিাজি িালাম োনাইিা। আমাি োবি ভাই লুবিয়াি, োিুন আি 

িুপািজিও িুমিাজি িালাম িইিা।

 22 িেিি পাউলুিি িুবল িুবনয়া আবম িবি্নউি মিবিজি রলখিাম, 

মাবলি ইিাি নাজম আবমও িুমিাজি িালাম োনাইিাম।

 32- 42 আবম পাউলুি আি েমািি িিলজি রযইন রমিমানদাবি িিইন, 

িউ িউি ভাইজয় িুমিাজি িালাম োনাইিা। অউ টাউনি সিিাবি রিবশয়াি 

ইিা্াি ভাইজয় আি মুবমন ভাই িুয়ািুজি িুমিাজি িালাম োনাইিা।
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 52 আল-িামদুবলল্া, আবম পাউলুজি ইিা আল-মসীি রিয়াপাজি রয 

খুশ-খিবি িিবলি িবি, আল্া পািি রখমিা আজি অউ খুশ-খিবিি 

উবিলায় িুমিাজি ইমাজন বথি িাখা। মজনা িাবখও, িউি েমানা ধবি 

আল্ায় িান ই িািুবন মুনশাি িথা লুিাই িাখবিলা,  62 অইজল অখন 

ইিা দুবনয়াি িিল োবিি রিজি োইি অি। বিিিাবলন বেদো আল্াি 

িুিুজম, আিি েমানাি নিী অিজল রযিা রলবখয়া িাখবিলা, অিা োইি 

অি, যাজি িািা আল-মসীি উপজি ইমান আবনয়া আল্া পািি িাইধ্ 

অইন। এিলাবি অউ খুশ-খিবি অখন িিবলি িিা অি।  72 িাইনউ 

এিমাত্র আল্া, িাইনউ আখলদাি, যুজি যুজি বিিিাল ইিা আল-মসীি 

মােবদ িান িাবিফ অউি। আবমন॥ 
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