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পবিত্র ইবজিল শবিফ ৭ নম্বি বিপািা

পয়লা কবিবথিয়া

পবিবিবি

পবিত্র আিমাবন বকিািি অউ বিপািা আল্া পাকি হুকুমম হজিি ইিা আল-

মসীি সাহাবি হজিি পাউলুমি (িা:) বিবিি আকামি ললখিইন। ইখান অইমলা কবিথি 

জমািি লেমি িান ললখা পয়লা িবহফা। অনুমান কিা অয়, হজিি ইিায় লিমহম্া 

িশবিফ লনওয়াি ২০ িিি িামে ইখান ললখা অইমি।

লিামান িােশাইি বিিমি গ্ীস লেশি িাজধাবন কবিথি আবিল কায়-কািিািি 

লাবে নাবম-োবম টাউন। ই টাউমনা িউি লিশ্া-িাবজ সহ নানান নমুনাি বজনাি 

কাম আবিল।

সাহাবি হজিি পাউলুমি দুিিা িাি িিবলবে সফিি কামলা পয়লাউ অউ টাউমনা 

িশবিফ আনবিলা (সাহাবি নামা ১৮ রুকু লেখউক্া)। িাইন কবিথি টাউন থাবক বফবিয়া 

আওয়াি বিন িিি িামে লেিলা ইবফি টাউমনা িিবলে কিাি আইলা, অউ সময় 

কবিথি জমািি মুিববি অকমল খিি বেলা, জমািি মামজ নানান নমুনাি েন্ডমোল 

আি িুল িাবলমম িবি লেমি।

জমািি এিােি-িমদেবেি মামজ এিা োইবি িাষায় মািামি িউি োম বেিা। 

লিউ হজিি পাউলুমি িািামি পিাবমশ বেলা পীিাবক মাি মািাি লাবে। অউ দুইও 

বনয়ামিউ আল্াই পাক রুহি োন, িা-ও পীিাবক মাি মািামি িাইন লিবশ োম 

বেিইন, কািন অউ মামি মানমষ আল্াই মুনশা, লহোয়ি আি হুবশয়াবি পায়।

আমিা খিি পাইলা, ইমানোি অকলি মামজ খুি লিবশ েলােবল, বজনাি কাম, 

মামলা-মকদ্দমা, বিশৃংখলা, মে খাওয়া, আি িন্ডাবম িমলি। িাইন অউ জেইন্ 

কাম-কাজমি, হজিি মুিাি (আ:) জমানাি নাফিমান িবন ইসিাইলি লমে িুলনা 
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কিিইন (১০ রুকু লেখউক্া)। িািামি লিৌিা কিাি পিাবমশ বেয়া অউ মুল্িান বিবি 

ললখিইন, োমি ইমানোি অকমল েুনাি কাম িাবিয়া, আল্াি ডি-খমফ পাক-পবিত্র 

বজমদেবেি পমথ বফবিয়া আইন, আি িািা পবিত্র মহবিিি আবশক অইন। মহবিিউ 

অইমলা হকল থাবক িি ধন।

এিমামজ আমি,

(ক) িালাম জানাবন ............................................. ১:১-৯.আয়াত

(খ) আল্াি জমািি োয়-োবয়ত্ব .................................১:১০-৪:২১

(ে) মানষি লেৌিন আি পবিিািি িাবলম ......................... ৫-৭.রুকু

(ঘ) ইিায়ী মুবমন আি লেি-লেিীি পুজা .................৮:১-১১:১.আয়াত

(ঙ) জমামিা আল্াি এিােি-িমদেবে .........................১১:২-১৪:৪০

(ি) মুে্া থাবক বজদো অইয়া উিা ......................................১৫.রুকু

(ি) বিোবয় পিাবমশ আি লোয়া ......................................১৬.রুকু

	 ১-করিরথিয়া	পরিরিরি	
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িালাম জানাবন

1 
 আবম পাউলুি, আল্া পাকি মবজ্ময় আল্াই োওি পাইয়া হজিি 

ইিা আল-মসীি একজন সাহাবি অইবি। আবম আি আমাি মুবমন 

িাই লসাবিমন, 2 কবিথি টাউনি আল্াি জমািি মানষি লেমি, মাবন 

িুমিাি লেমি ললখিাম। হজিি ইিা আল-মসীি িবিকা কিুল কিায় 

আল্ায় িুমিামি পাক-পবিত্র কিিইন আি িান আপন িদো অইিাি 

লাবে োওি বেিইন। িুমিাি লেমি আি অইন্ান্ জাোি েি মানমষ 

আমিাি হজিি ইিা আল-মসীমি মাবলক কইয়া মানইন, িািা হকলি 

লেমি আমিা অউ বিবি খান ললখিাম। িাইন িািািও মাবলক, আমিািও 

মাবলক।

3 আমিাি োইবি িাফ আল্া পামক আি হজিি ইিা আল-মসীময় 

িুমিামি িহমি আি শাবতি োন কিউক্া।

4 আবম হামমশা িুমিাি লাবে আমাি আল্াি েিিামিা শুকবিয়া 

আোয় কবি, কািন ইিা আল-মসীি িবিকা কিুল কিায় িুমিা 

আল্াি িহমিি িমল আইমিা। 5 অউ িহমি অইমলা, হজিি ইিা 

আল-মসীি লমে শবিক অইয়া িুমিা হকল নমুনায় মাি-কথা মািা 

আি আখল-ইবলমম ধবন অইমিা। 6 অখন লেখা োি, আল-মসীি 

লিয়াপামি আমিা লেিা িাবলম বেিলাম, ইিা িুমিাি বেমলা োবথয়া 

িাখমিা। 7 আি হজিি ইিা আল-মসীময় দুিিা িাি িশবিফ আনাি 

লাবে িুমিা িাি িাইিায়, এিমামজ আল্াি লেওয়া িািুবন লখমিাি 

লেকুনু বনয়ামি পাইমি িুমিাি অিাি অি না। 8 আবম জাবন, 

আমিাি হজিি ইিা আল-মসীময় িুমিামি আমখি পে্তি ইমামন 

মজিুি িাখিা, োমি িাইন আইিাি আে পে্তি িুমিা পুিাপুি বনখুি 

িইিায়। 9 আল্া পাক লিা হক আি খাবট, িাইন লেলা কইন অলা 

অয়। িাইন িুমিামি োওি বেিইন, িুমিা োনু িান খাি মায়াি 

জন ইিা ইিনুল্াি লমে খাবিি-সম্পক্ িামখা, এইনউ আল-মসী, 

আমিাি মাবলক।

	 ১-করিরথিয়া	 1:1	-	9	
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আল্াি জমািি োয়-োবয়ত্ব 

(১:১০-৪:২১)

জমািি মামজ েলােবল

 01 লি িাই অকল, হজিি ইিা আল-মসীি অইয়া আবম িুমিামি 

জুি আমি বমনি কবিয়াি, িুমিা হকল এক অও। িুমিাি মামজ কুনু 

েলােবল না িউক, এক মন আি এক মি অও।  11 হুমনা, কুলুয়া বিবিি 

িাবিি মানষি লেি থাবক জানলাম, িুমিাি মামজ কাইজ্া-ফসাে িমলি। 

 21 আবম হুনলাম, িুমিাি মামজ লকউ কয়, “আবম পাউলুিি েলি,” লকউ 

কয়, “আবম আপল্িি েলি,” লকউ কয়, “আবম বপিিি েলি,” আি 

লকউ কয়, “আবম আল-মসীি েলি।”

 31 লি কওিাইন, আল-মসীমি বকিা িাটা-িাবট কিা অইমেমি বন? 

আবম পাউলুিমি িুমিাি লাবে সবলমিা লটকাইয়া মািা অইমি বন? িুমিা 

বকিা আমাি নামম লিৌিাি লোিল কিমিা বন?  41 আবম আল্াি েিিামিা 

শুকবিয়া জানাই, খাবল বকবিম্া আি েউি িািা, দুিিা কুনু মানষমি 

আবম লিৌিাি লোিল কিাইবি না।  51 োমি লকউ কইমিা না পামি, িুমিা 

আমাি নামম লিৌিাি লোিল কিমিা।  61 আব্ফান িাইি পবিিািি 

মানষমিও আবম লিৌিাি লোিল কিাইবি, এিািা আি কুনু মানষমি লোিল 

কিাইবি কবিয়া আমাি মমনা অি না।  71 আল-মসীময় লিা আমামি লিৌিাি 

লোিল কিাবনি লাবে পািাইিইন না, খাবল খুশ-খিবি িিবলেি লাবেউ 

পািাইিইন। আি অউ খুশ-খিবিও কুনু আখলোবি পবন্ডবি িাি-িংবেময় 

িিবলে কিাি পািাইিইন না, োমি সবলিি উপমি আল-মসীি কুিিাবন 

অওয়া লিকামা না িমন।

আল-মসীউ আল্াই আখল আি িল

 81 োিা েজবি পমথবে লেৌিাি, আল-মসীি সবলিি উপিি কুিিাবন 

িািাি লেমি লিা খাবল লিআখবল মমনা অয়, অইমল আমিা োিা নাজািি 

পমথ লেৌিাইিাম, আমিাি লেমি ইিা অইমলা আল্াই িল।  91 আিমাবন 

	 ১-করিরথিয়া	 1:10	-	19	
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বকিামিা ললখা আমি, “আবম আখলোি অকলি আখলমি লিকামা কিমু, 

আি িুবধিমান অকলি িুবধিমি বিফল কিমু।”

 02 লি অউ আখলোি অকল কুয়াই? আবলম অকলউ িা কুয়াই? আি 

অউ জমানাি িক্ কিাি লখমিা োি আমি, লহ অখন কুয়াই? দুবনয়াবি 

আখল লিা খাবল লিআখবল, ইিা আল্ায়উ লেখাইিা।  12 আল্ায় িান 

বনজি আখল বেয়া ফয়িালা কিিইন, োমি দুবনয়ায় োনু িাি আখল বেয়া 

িানমি বিনমিা না পামি। এিলাবে লিআখবলি অউ খুশ-খিবি িিবলেি 

মাজবে আল্ায় মুবমন অকলি জান িািাইিা িাইলা।  22 ইহুবে অকমল 

খাবল লকিামবি কাম লেখিা িাইন, ইউনাবন অকমল আখলি িালাশ 

কিইন,  32 অইমল আমিা িিবলে কবি সবলিি উপমি কুিিাবন অওয়া 

আল-মসীি কথা। ইিা অইমলা িবন ইসিাইলি লেমি একটা লি-েীবন 

কাম আি বিন জাবি অকমল মমনা কিইন লিআখবল কাম।  42 অইমল 

িবন ইসিাইল অউক্া িা ইউনাবন অউক্া, আল্াি োওবি িদো অকলি 

লেমি অউ আল-মসীউ অইলা আল্াই আখল আি আল্াই িল।  52 আল্াই 

লিআখবল মানষি আখল থাবক িউি িি আখলোি, আি আল্াই কমজুবি 

মানষি শবতি থাবক িউি সিল।

 62 িাই অকল, বিতিা কবি লেমখা, িুমিামি লেিলা োওি লেওয়া 

অইবিল, বহ সময় িুমিা বকলাখান আিলায়। িুমিাি মাজি িউি জনউ 

মানষি িখুি আখলোি, লখমিািান িা নাবম-োবম িংশি আিলায় না। 

 72 অইমল দুবনয়ায় লেিামি লিআখবল কইয়া মমনা কমি আল্ায় অিামিউ 

পিদে কিিইন, োমি দুবনয়াি আখলোি অকমল শিম পাইন। আি দুবনয়ায় 

লেিামি কমজুি মমনা কমি, আল্ায় অিামি পিদে কিিইন, োমি দুবনয়াি 

িলিান হকলিা শিবমদো অইন।  82 দুবনয়াি মানমষ লেিামি খুি িুচ্ছ 

মমনা কমি, দুবনয়াি িুকুি লেিাি কুনু োম নাই, আল্ায় অিামিউ পিদে 

কিিইন, োমি দুবনয়াি িখুি লেিা নাবম-োবম, ইিা লি-োবম অইোয়। 

 92 িাইন ইিামি পিদে কিিইন, োমি দুবনয়াি কুনু মানমষ িান িামমন 

িিাই লেখাবনি সুমোে না পাইন।  03 আি িুমিা লেিা ইিা আল-মসীি 

আপন জন িনমিা, ইিা লিা আল্া থাবকউ অইমি। আল-মসীউ অইলা 

আমিাি লেমি আল্াি লেওয়া আখল, পাক-পমিজোবি, পবিত্রিা আি 

আজাবেি খুবট।  13 এিলাবে আিমাবন বকিামিা ললখা আমি, “লে মানমষ 

িিাই কমি, লহ মািুেমি লইয়াউ িিাই কিউক।”
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2 
 িাই অকল, আল্াি লেওয়া খুশ-খিবি িুমিাি লেমি িিবলে 

কিাি বেয়া আবম লিা সুদেি সুদেি িাষায় মাবিবি না, িা িি কুনু 

আবলম-উলামাি লাখান িয়ান কিবি না। 2 আবম মমন মমন বিক কিিলাম, 

িুমিাি লমে থাকাি কামলা আবম খাবল অউ ইিা আল-মসীি বিষময় মাবিমু, 

লে ইিামি সবলিি উপমি লটকাইয়া মািা অইমি, ইিা িািা আি কুতিা 

মািিাম নায়। 3 আবম লেিলা িুমিাি লমে িইিাম, অউ সময় বনজমি 

কমজুি মমনা কিিাম আি ডিাইয়া কাবপিাম। 4 আমাি িিবলে আি 

আমাি িয়ানি মামজ মানষি মন জয় কিাি মমিা কুনু আখল-লহকমি 

আি েুবতি আবিল না, খাবল পাক রুহ আি কুেিবি িল লেখা লেবিল। 

5 আবম িাইলাম, িুমিাি ইমান মানষি আখল-ইবলমি উপমি িিসা 

না কবিয়া, খাবল আল্াই িলি উপমি িিসা কমি।

আল্াই পাক রুহি লেওয়া আখল

6 িা-ও লেিা ইমামন কাবমল, িািাি লেমি আমিা আখলি মাি মাবি। 

অইমল অউ আখল লিা ই জেিি নায় িা জেিি লনিা অকলি লাখানও 

নায়, িািা লিা িিিাে অওয়াি পবথ। 7 আসমল আমিা খাবল আল্াই 

আখল-লহকমিি িািুবন লোপন লিয়াপামি মাবি। অউ িািুবন লিয়াপাি 

লিা দুবনয়া পয়ো কিাি আমেউ আল্ায় িান বনজি মবজ্ময় বিক কবিয়া 

িাখিইন, োমি আমিা িান লেৌিিি িাবে অই। 8 অইমল অউ জেিি 

লনিা অকমল ইিা িুজিা না। ইিা িুজমল িািা, হউ লেৌিিি ধন আমিাি 

মাবলক ইিামি সবলিি উপমি লটকাইয়া মািমলা না অমন।

9 অইমল আমিা জাবন, আল্াি কালামম কয়,

োিা আল্ামি মহবিি কিইন,

িািাি লাবে িাইন লেিা িাখিইন,

ইিা লকউ িউমখ লেখমি না, কামনও হুনমি না,

বেলি মামজ কুনুবেন বিতিাও কিমি না।

 01 ইিা অখন িান পাক রুহি মাজবে আমিাি লেমি জাইি কিিইন। পাক 

রুহি অজানা কুতিাউ নাই, িাইন আল্াি হকল িািুবন লিয়াপািও জানইন। 
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 11 মানষি মামজ অলা লকউ আমি বন, লেিা একজমন আিক জনি মনি 

খিি জানইন? খাবল বনজি রুমহউ িাি মনি খিি জামন। বিক অউ লাখান, 

আল্াি পাক রুহ িািা দুিিা লকউ িান োইবি লিয়াপাি জামন না।  21 আি 

আমিা লিা দুবনয়াবি রুহ পাইবি না, িিং আল্াি িিফ থাবক িান রুহ 

পাইবি, এিলাবে িান লেওয়া বনয়ামি অকল আমিা বিবন।  31 আি অউ 

বনয়ামিি লিয়াপামিউ আমিা কই, ইিা কওয়াি সময় আমিা মানষি 

আখল লিিহাি কবি না, খাবল পাক রুহি মাজবে িাবলম পাইয়া কই। 

রুহাবন হবককিমি জাইি কিাি লাবে, আমিা রুহাবন মাি মাবি।  41 লে 

মানুষ রুহাবন মমনািািি নায়, আল্াই পাক রুহি মাজবে লেিা বমমল লহ 

ইিামি কিুল কমি না, কািন িাি লেমি ইিা লিকামা। ইিা লিয়াপাি লহ 

িুমজও না, কািন ইিা রুহাবন জেিি লিয়াপাি, খাবল রুহবে োিাই কিা 

োয়।  51 লে জনি মামজ পাক রুহ আমি, লহ হক্লিা োিাই কবিয়া লেমখ, 

িামি লকউ োিাই কিমিা পামি না।  61 লেলা আল্াি কালামমা আমি,

মািুেি মন লখবেময় িুজমিা পািমি,

িানমি পিাবমশ বেিাি সাইধ্ কাি?

অইমল আল-মসীি মন আমিাি বেমলা থাকায়, আমিা ইিা িুজিাম।

িিবলে কাম অইমলা আল্াই লখজমি

3 
 িাই অকল, রুহাবনক জনি লমে লেলাখান মািা উবিি, আবম িমুিাি 

লমে ইলা মািিাম পািবি না। িিং দুবনয়াবি মানষি লমে লেলা মািা 

উবিি, িমুিাি লমে অলাউ মাবিবি। িমুিা লিা ইিায়ী িবিকাি এমক্মি 

হরুুিাইতিি লাখান, এিলাবেউ অউলা মাবিলাম। 2 পয়লা আবম িমুিামি 

শতি খাবন না বেয়া খাবল দুধ খািাইিলাম, বহ সময় শতি খাবন খাওয়াি জকুা 

আিলায় না, আি অমিা বেন িামেও িমুিা ই লিয়াপামি হরুুিা িইমিা। 

3 কািন িমুিা অখনও দুবনয়াবি িতি-মাংমস িলিায়। িমুিাি মামজ অখমনা 

ইংসা, কাইজ্া-ফসাে লাোইলউ আমি। লি িমুিা িতি-মাংসি িমশ িইমিা 

না বন? 4 িমুিাি মামজ লকউ লেিলা কয়, লহ পাউলিুি েলি, লকউ কয় 

আপল্িি েলি, লি িমুিা দুবনয়াবি মানষি লাখান নায় বন?
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5 আপল্ি লক? আি পাউলুিউ িা লক? আমিা লিা সামাইন্ 

লখজমিকাবি, আমিাি মাজবে িুমিা ইমানি পমথ আইমিা। আল্ায়উ 

আমিামি োিবেি ই োবয়ত্ব বেিইন। 6 আবম বিি লাোইবি, আপল্মি 

পাবন বেিইন, আি আল্ায় ইিামি িি কিিইন। 7 এিলাবে লেইন বিি 

লাোইন আি লেইন পাবন লেইন, এিা আসমল কুতিাউ নায়, অইমল লেইন 

ইিামি িি কবি িুলইন, িাইনউ হক্লিা। 8 বিি লাোওিা আি পাবন 

লেওিাি একই উমদ্দশ্। এিা পিমিমক োিবেি লমনি মাবফক কামি ফল 

পাইিা। 9 অইমল আমিা দুইও জমনউ আল্াি কাম কবিয়াি।

িুমিা আল্ািউ লখি, িান িানাইল বিব্ডং।  01 আল্াি লেি থাবক 

লে খাি িহমি আবম পাইবি, অউ িহমিি িমলউ আবম আখলোি িাজ 

লম্বিি লাখান ইয়ান খুবট োিবি। আি অউ খুবটি উপমি অইন্ জমন 

বিব্ডং িানাইিা। অইমল লক বকলা িানাইিা, ই লিয়াপামি িািা হুবশয়াি 

অউক।  11 লে ইয়ান খুবট আমেউ োিা অইমেমি, মাবলক ইিা আল-মসীউ 

অইলা হউ খুবট, ইকটা িাে বেয়া আি কুনু নয়া খুবট লকউ োিমিা পািমিা 

নায়।  21 অখন ই খুবটি উপমি লসানা, রুপা, োবম পাথি, লাখবি আি 

িন বেয়া লকউ েুবে ঘি িানায়,  31 লি লক বকলা িানাইিইন, ইিা িালা 

কবি লেখা োইমিা। লিাজ হাশিি বেন ইিা জাইি অইমিা, হউ বেন অবনি-

পবিক্াি মাজবে ইিা খুলামমলা অইমিা।  41 লেইন লেিা িানাইিইন, ইিা 

েুবে বটবকয়া িয়, লি এইন পুরুস্াি পাইিা।  51 অইমল ইিা জবল লেমল 

পুরুস্াি থাবক িাে পিমিা, িা-ও িাি বনজি জান িাবিমিা। িামি লেখমল 

িুজা োইমিা, লহ আেুইনি মাজবে পাবি বেয়া আইমি।

 61 িুমিা জামনা না বন, িুমিা অইলায় আল্াি কািা ঘি, িুমিাি মামজ 

িান পাক রুহ িসি কিইন?  71 লকউ েুবে আল্াি কািা ঘি বিনাশ কমি, 

লি আল্ায়ও িামি বিনাশ কিিা। কািন িান থাকাি ঘি অইমলা পবিত্র, 

আি িুমিাউ অইলায় হউ ঘি।

 81 িুমিা লকউ বনজমি ফাবক বেও না। িুমিাি মাজি লকউ েুবে 

দুবনয়াি আখল-ইবলমম বনজমি আখলোি মমনা কমি, লি লহ লিআখল 

িনউক োমি আসল আখলোি অইমিা পামি।  91 কািন ই জেিি আখল-

িুবধি, আল্াি নজমিা খাবল লিআখবল। আিমাবন বকিামিা আমি, “আল্ায় 

আখলোি অকলমি িািাি িালাবকি ধিইন।”  02 আিক আয়ামিা আমি, 

“আখলোি অকলি হকল বিতিাউ লিকামা, ইিা লিা মািুমে জানইন।” 
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 12 এিলাবে আমাি কথা অইমলা, হক্লিাউ লিা িুমিাি, লি িুমিা কুনু 

মানষমি লইয়া িিাই কবিও না।  22 পাউলুি, আপল্ি, বপিি, ই দুবনয়া, 

বজমদেবে, মউি, িি্মান, িবিষ্ি, হক্লিাউ িুমিাি।  32 িুমিা অইলায় 

আল-মসীি, আি আল-মসী অইলা আল্াি।

আল-মসীি সাহাবিি বজমদেবেি নমুনা

4 
 আমিামি লেবখয়া মানমষ িুজউক, আমিা আল-মসীি খাবেম, 

আল্াই িািুবন িান্ডািি খাজাবচি। 2 আি লেিাি উপমি িান্ডািি 

খাজাবচিি িাি লেওয়া অয়, িািা লিা পিমান লেখাবন লােমিা, িািা 

হক-হালাল। 3 লি আবম হক-হালাল বক না ই বিিাি িুমিা কমিা িা 

আোলমিউ কিউক, এমি আমাি কুতিা োয় আয় না। আবম লিা আমাি 

বনজি বিিািউ কবি না। 4 আমাি মন সাো অইমলও পিমান কিা োি 

না আবম বনদু্ষ। লি মাবলক ইিায়উ আমাি বিিাি কিিা। 5 এিলাবে 

সবিক সময়ি আে পে্তি, মাবন মাবলক ইিা বহিিাি না আওয়া পে্তি 

িুমিা কুনু বিিাি কবিও না। আদোইমিা লেিা লুকাইল আমি, িাইন 

আইয়া ইিামি ফমিা আনিা আি মানষি বেলি লোপন বনয়ি অকল 

জাইি কিিা। হউ সময় আল্াি লেি থাবক হকমল োিবেি পাওনা 

িাবিফ পাইিা।

6 িাই অকল, িুমিাি িালাইি লাবে আবম আমাি বনজি আি 

আপল্িি উোহিন বেয়া িুমিামি কইলাম, োমি িুমিা আমিাি লেি 

থাবক অউ িাবলম লনও, আিমাবন বকিামিা লেিা ললখা আমি, ইিাি িামি 

োওয়া বিক নায়। লি িুমিা একজনমি থইয়া আমিক জনমি লইয়া িিাই 

কবিও না। 7 লকউ োনু মমনা না কমি িুবম আলাো কুতিা িবনমেমিা। 

িুমাি বনজি এমন কুন ধন আমি, লেিা িুবম আল্াি লেি থাবক বলল্া 

পাইমিা না? আি ইিা েুবে বলল্া পাইয়া থামকা, লি বলল্া পাইমিা না 

কইয়া লিটাবেবি কিিায় লকমন?

8 িুমিামি লেবখয়া লিা মমনা অি, িুমিা আমেউ হক্লিা পাইয়া ধবন 

অইমেমিা, আমিামি িাে বেয়াউ িুমিা িােশা িবনমেমিা! িুমিা হািািি 

িােশা অইমল িালাউ অইমিা, আমিাও িুমিাি লমে িােশা অইিাম 

পািিাম। 9 েুধি-িবদে অকলমি মাবিবলিাি বনয়মি, েুধিি বিজয় বমবিলি 
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খিি কািামিা োিামি িাখা অয়, আমাি মমনা অয় আল্ায় আমিাি লাখান 

সাহাবি অকলমিও অলা হকলি খমি িাখিইন। আমিা আ্া জেিি 

লেমি, হকল মানষি লেমি, আি বফবি্া অকলি লেমিও িামশাি নায়ক 

িবনমেবি।  01 আমিা লিা আল-মসীি লাবে লিআখল অইবি, আি িুমিা 

িুমল আল-মসীি নামম আখলোি িবনমেমিা। আমিা কমজুি, িুমিা 

িলিান, িুমিা িুমল ইজ্বি িবনমেমিা, আমিাি লিা কুনু ইজ্ি নাই। 

 11 আমিা অখনও লপটি িুমক, পাবনি বপয়ামি, কাপি-িুপিি অিামি 

কষ্ট কবিয়াি, িাবি-ঘি নাই কবি বিিলি লাখান িইয়াি আি মাইি-ধইি 

খাইয়াি।  21 হামমশা বনজি আমি লমনি কবি খাইয়াি। মানষি োইল-

মদে হুবনয়াও, িািাি িালাই িাইয়াি, জুলুম-বনে্ািন, হুমবক-ধামবকমি 

িিি কবিয়াি।  31 িেনাম-বেিি সইে্ কবি কবি, নিম সুমি িািামি 

িুজাইয়াি। অখন পে্তি আমিা আ্া জেিি খািিাি লাখান, হকলিাি 

লেমিউ জইজিাল িবনমেবি।

 41 হুমনা, িুমিামি শিম লেওয়াি বনয়মি ইিা ললখিাম না, খাবল 

আমাি মায়াি আওলাে বহসামি হুবশয়াি কিাি লাবে ললখিাম।  51 মমনা 

িাবখও, আল-মসীি লিয়াপামি িাবলম লেওয়াি লাবে িুমিাি আজাি 

আজাি উ্াে থাকিা পািইন, অইমল িুমিাি িাফ লিা অমিা জন 

নায়। খুশ-খিবি িিবলেি মাজবে ইিায়ী বজমদেবেি একমাত্র আবমউ 

অইলাম িুমিাি িাফ।  61 অখন আবম িুমিামি বমনি কবিয়া কইয়াি, 

আবম লেলা িবল, িুমিাও অলা িমলা।  71 অউ বনয়মি আবম বিমবথমি 

িুমিাি লেমি পািাইলাম, মাবলকি নামম এইন লিা আমাি মায়াি হক-

হালাল পুি। মাবলক ইিা আল-মসীমি আবম বকলা মাবনয়া িবলয়াি, 

আি হকল জাোি হকল জমামিা বকলা িাবলম বেয়াি, ইিা িাইন 

মমনা কিাই বেিা।

 81 িুমিাি মাজি লকউ লকউ মমনা কমিি, আবম আি িুমিাি লেমি 

আইিাম নায়, এিলাবে িািা িিাই-লিটাবেবি লেখাইিা।  91 ইনশাল্া 

আবম খুি জলবেউ আইমু। লেিায় িিাই-লিটাবেবি লেখাইিা, িািাি মাি 

হুনাি নায়, খাবল িািাি মুল লখমিা লেখাি আইমু।  02 আল্াি িােশাই 

লিা মাি-কথাি লিয়াপাি নায়, ইিা অইমলা কুেিবি লখমিাি লিয়াপাি। 

 12 িুমিাি ইচ্ছা বকিা? আবম িুমিাি লেমি বকিা লইয়া আইিাম? বিংলা 

লইয়া বন, না মায়া-মমিা আি নিম বমজাজ?
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মানষি লেৌিন আি পবিিািি িাবলম 

(৫:১-৭:৪০)

নাফিমান খবিি অকলি বিিাি

5 
 আবম হুনিাম, িুমিাি মামজ লেলাখান জেইন্ বজনাি কাম িমলি, 

ইলা কাম বিধম্ী অকমলও কমি না। িুমিাি মাজি এক জমন বনজি 

হািন মামিও িউি লাখান িাখমি। 2 এিিামেও িুমিা িিাই কমিা বকলা? 

ইিাি লাবে িুমিা ফানা মাংো জরুি না বন? আি লেবেময় ইিা কিমি, িামি 

জমাি থাবক িাি কবি লেওয়া উবিি না বন? 3 আবম স-শবিমল িুমিাি 

মামজ না থাকমলও রুমহ লিা িুমিাি লমে আবি, এিলাবে লেবেময় ইিা 

কিমি, িামমন থাকা বিিাবিি লাখান আবমও আমেউ িাি বিিাি কবিয়া 

িাখবি। 4 আমাি বিিাি অইমলা, িুমিা মাবলক ইিাি নামম এক জাোি 

েলা অও, অউ সময় আবমও রুমহ িুমিাি লমে িইমু আি মাবলক ইিাি 

িল-শবতিও আমিাি লমে থাকমিা। 5 আি অউ নাফিমানি শবিলমি 

বিনাশ কিাি লাবে শয়িানি আমিা বেলাইমি অইমিা, োমি মাবলক ইিা 

আইিাি কামলা িাি রুমহ নাজাি পায়।

6 িাইয়াইনমি, িিাই কিা িুমিাি লাবে বিক নায়। জামনা না বন, 

ময়োি খাইি িি োমলামিও থুিা খাবমমি ফুলাইলায়? 7 লি িুমিাি 

বেল থাবকও হউ পুিান খাবমিি িাি ফালাই লেও, োমি খাবমি িািা 

ময়োি খাই িমনা, আি আসমলউ লিা িুমিা খাবমি িািা জন। আজাবে 

ইেি কুিিাবনি লমিাি িাইচ্াি লাখান আমিাি লাবে আল-মসীমিও 

কুিিাবন লেওয়া অইমি। জামনা লিা, হউ ইমো হকল লাখান খাবমি িাখা 

হািাম। 8 এিলাবে আও, আমিাও হউ পুিান খাবমি, মাবন ইংসা আি 

খািাবপমি িাে বেলাই, এি িেলা খাবমি িািা রুবট, মাবন হক আি সাো 

বেমল ইে আোয় কবি।

9 আবম আমে িুমিামি ললখিলাম, িুমিা নাফিমান খবিি অকলি 

লমে সং ধবিও না।  01 আবম কইিাম না, ই জেিি খবিি মানুষ, ললািী, 

েখলিাজ আি লেি-লেিীি পুজা কিিাি সংমো এমক্িামি িাবি বেিায়। 

ইলা অইমল লিা িুমিা জেিি িামি আমিা কুনুখামনা োইমিবে অইমিা। 
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 11 অইমল আবম খাবল অখান কইিাম িাইিাম, লকউ েুবে বনজমি মুবমন 

কইয়া োবি কমি, আি লহ বজনাকুি, ললািী, লেি-লেিীি পুজাবি, বেিি 

োওিা, মেখুি, িা িুি-ডাকাইি অয়, লি িাি সং ধবিও না, িাি লমে 

খানা-বপনাও খাইও না।

 21- 31 হুমনা, আমাি অলা লিকা পিমি বন, ইিাি িবিকাি িাইিি 

মানষি বিিাি কিিাম? ইিাি বিিাি আল্ায়উ কিিা। অইমল িবিকাি 

বিিিি মানষি বিিাি কিা িুমিাি কাম না বন? লিৌিাি বকিামিা আমি, 

“হউ নাফিমানমি িুমিাি সমাজ থাবক িাি কবি লেও।”

মামলা-মকদ্দমাি লিয়াপামি হুবশয়াি

6 
 িুমিা লকউিি েুবে কুনু ইমানোি িাইি বিপমক্ নাবলশ থামক, 

লি আল্াি পাক িদো অকলি লেমি না বেয়া, লহ কুন সাওমস 

িাইিা মানষি লেমি বিিাি িায়? 2 িুমিা জামনা না বন, অউ পাক 

িদো অকমলউ আ্া জেিি বিিাি কিিা? আি আ্া জেিি বিিাি 

কিমি পািমল অউ মামুবল লিয়াপািি ফয়িালা কিিায় পামিা না বন? 

3 িুমিা জামনা না বন, আমিা বফবি্া অকলিও বিিাি কিমু? লি 

দুবনয়াি লিয়াপাি লিা কুতিাউ নায়! 4 িুমিাি লেিলা অউ লাখান 

বিিাি-আিািি জরুি অয়, অউ সময় জমািি িাইিা মানষমি লকমন 

বিিািি সাবলশ িানাও? 5 আবম লিা িুমিামি শিম লেওয়াি লাবেউ 

ললখিাম, িুমিাি মামজ ইলা আখলোি সাবলশ একজনও নাই বন, লেইন 

িুমিাি বনজি মাজি েন্ডমোল বমট-মাট কিিা পািইন? 6 আবম লেখিাম, 

বিিািি মজবলমিা িইয়াও িুমিা িাইময় িাইময় কাইজ্া কিিায়। িা-ও 

আিাি অ-ইমানোিি িামমন! 7 আসমল িুমিা িাইময় িাইময় অউ 

লেলা বিিাি সাবলশ িালাইিায়, ইিায় লিা িুমিাি বনজিউ লখবি অি। 

িুমিা ইিা সইে্ কমিা না লকমন িা বনমজ বনমজ টো খাও না লকমন? 

8 িিং িুমিা বনমজউ লিা অইন্ায় কিিায়, মানষমি টবেিায়, আি 

ইিা বনজি িাইি লমেউ কিিায়!

9 আসমল িুমিা জামনা না বন, আল্াি িােশাইি নাফিমান খবিি 

অকলি কুনু িাই নাই। লি িুমিাি িুল বিতিা দুি অউক, লেিা মানষি 

স্বিাি খািাপ, লেিায় বজনা কিইন, মুবি্পুজা কিইন, োটুয়া নািাইন, 
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সমকাবম,  01 িুবি, ললাি-লালবি, মেখুি, বেিি োওিা আি েখলিাজ, 

ইিা মানমষ লিা আল্াি িােশাইি িাই পাইিা নায়।  11 িুমিাি মাজি কুনু 

কুনু জনও আমে অলা আিলায়, অইমল মাবলক ইিা আল-মসীি উবিলায় 

আি আমিাি আল্াি রুমহ িুমিামি ধইয়া িাফ কিমি, িুমিামি পবিত্র 

কিা অইমি আি লি-কিুি খালাি কইয়া েইন্ কিা অইমি।

হকল নমুনাি বজনা থাবক হুবশয়াি

 21 কুনু কুনু মানমষ কইন, “আমাি লাবে কুতিাউ হািাম নায়, হক্লিাউ 

জাইজ।” অইমল হক্লিা লেন মানষি লাবে উপকাবি, ইলা বিতিা বিক 

নায়। আমাি লাবে হক্লিা জাইজ অইমলও, আবম কুতিাি েুলাম অইিাম 

নায়।  31 লকউ লকউ কইন, “লপটি লাবে খাবন আি খাবনি লাবে লপট 

লেওয়া অইমি।” খুি সুদেি কথা, অইমল আল্ায় লিা ই দুইওিাউ বিনাশ 

কবিবলিা। মমনা িাবখও, শবিল লিা বজনা কিাি লাবে নায় িিং মাবলক 

ইিাি লাবেউ, আি মাবলক ইিা শবিলি লাবে।  41 আল্ায় িান কুেিবি 

িমল মাবলক ইিামি মুে্া থাবক বজদো কিিইন, আি অউ িমল আমিামিও 

বজদো কিিা।  51 িুমিা জামনা না বন, িুমিাি শবিল অইমলা আল-মসীি 

শবিলি অংে? লি আল-মসীি শবিলমি আবম িেমাইশ লিবটি শবিলি 

লমে বমলাইিাম বন? নাউজুবিল্া, কুনুমমতিউ না!  61 িুমিা িুমজা না বন, 

লে লিটায় িেমাইশ লিবটি লমে বমলা-বমশা কমি, িাি শবিল লিা অউ 

লিবটি লমে এখামনা বমবলোয়। লেলা পবিত্র লিৌিাি শবিমফা ললখা আমি, 

“িািা দুইওজন এক শবিল অইিা।”  71 অইমল লে জন মাবলক ইিাি লমে 

বমবলোয়, লহ িান লমে রুমহও এক অইোয়।

 81 িাইয়াইনমি, িুমিা হকল জািি বজনা থাবক জান িািাও। মানমষ 

িাে-িাবক েমিা েুনা কমি, ইিা শবিলি িামি কমি, অইমল লেবেময় 

বজনা কমি, লহ িাি বনজি শবিলি বিরুমধি েুনা কমি।  91 িুমিা িুমজা 

না বন, িুমিাি শবিল অইমলা আল্াই পাক রুহি কািা ঘি, অউ রুহমি 

িুমিা আল্াি লেি থাবক পাইমিা, এইন িুমিাি বেমলা িসি কিইন। 

িুমাি শবিল লিা িুমাি বনজি সম্পে নায়।  02 িউি োম বেয়া িুমামি 

খবিে কিা অইমি। এিলাবে িুমাি শবিলমি আল্াি লেৌিিি কামমা 

লাোও।
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বিয়া-শাবেি লিয়াপামি িাবলম

7 
 িাইয়াইনমি, িুমিা লেিা ফমিায়া জানাি লাবে আমাি লেমি 

ললখমিা, অখন অউ লিয়াপামি কইিাম। িুমিাি কথা বিক আমি, 

মানষি লাবে িালা কাম অইমলা বিয়া-শাবে না কিা। 2 অইমল সমাজি 

হালি লেবখয়া আবম কইিাম, বজনা থাবক িাবিিাি লাবে পিমিক লিটাইতিি 

িউ থাকমল িালা, আি পিমিক লিবটতিিও জামাই থাকমল িালা। 3 হকল 

জামাইময় িাি িউি পাওনা হক আোয় কিউক, আি িউময়ও অলা 

জামাইি পাওনা আোয় কিউক। 4 িউি শবিল লিা িাইি বনজি নায়, 

িাইি জামাইি। অলাখান জামাইি শবিলও িাি বনজি নায়, িাি িউি। 

5 জামাই-িউময় এমক-অইন্মি বনিাশ কবিও না, খাবল খাি কুনু লোয়া-

মুনাজািি লাবে দুইওজমন পিাবমশ কবিয়া বকিু সময় আলাো িইিায় 

পামিা। িামে বহিিাি বমবলবেও, োমি শবিলি খাইশি লাবে শয়িামন 

িুমিামি েুনাি পমথ টানাি সুমোে না পায়। 6 লি ই লিয়াপামি আবম 

িুমিামি কুনু হুকুম বেিাম না, খাবল ইজাজি বেিাম। 7 িা-ও আমাি 

মনি আশা অইমলা, হকল মানুষ আমাি লাখান আবিয়াবি িউক! অইমল 

আল্াি লেি থাবক লিা এমকা মানমষ এমকা নমুনাি িহম-বনয়ামি পাইিইন।

8 লি িাবি লিবটতিমি আি িউ মিা লিটাইতিমি আবম পিাবমশ 

বেিাম, িািা েুবে আমাি লাখান িইিা পািইন, লি িালা। 9 অইমল 

বনজমি সামলাইমি না পািমল িািা বিয়া-শাবে কিউক। কািন শবিলি 

খাইমশ জবলয়া-পুবিয়া মিা থাবক বিয়া-শাবে কিাউ িালা।

 01 আি জামাই-িউমি আবম অউ হুকুম বেিাম, িউময় োনু িাইি 

জামাই িাবিয়া না োয়। ই হুকুম খাবল আবম বেিাম না, স্বয়ং মাবলমকউ 

বেিা।  11 আি েুবে িাই হবিয়া োয়বে, লি দুিিা বিয়া না িউক, িিং 

জামাইি লেমি বফবিয়া আউক। অলা কুনু জামাইময়ও িাি িউমি িালাক 

না লেউক।

 21 অখন লেিা কইিাম, ইিা লিা সিাসবি মাবলকি হুকুম নায়, িান 

পমক্ আবম কইিাম, কুনু মুবমন িাইি িউ েুবে ইিায়ী িবিকাি না অইন 

আি িাইন জামাইি লমে সংসাি কিিা িাইন, লি জামাইময় িানমি িালাক 

না লেউক।  31 অউ লাখান কুনু লিবট মানষি জামাইও েুবে ইিায়ী িবিকাি 
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না অইন, আি জামাই িান লমে িইিা িাইন, লি িউময় ই জামাইমি 

িালাক না লেউক।  41 কািন অউ িউি উবিলায় আল্ায় িাইি জামাইমি 

পাক-পবিত্র কিিইন আি অউ জামাইি উবিলায় িাি িউমিও পাক-পবিত্র 

কিিইন। ইলা না অইমল িুমিাি হুরুিাইন লিা নাপাক অইমলা অমন। 

আসমল লিা আল্ায় অখন িািামিও পাক-পবিত্র মমনা কিইন।  51 অইমল 

ইিায়ী িবিকাি িাইিা হউ িউ িা জামাই েুবে এমমনউ আলে অইবেিা 

িাইন, লি অইিা পািিা। ইলা হালমি হউ মুবমন িাই িা িইন বিয়াি 

কুনু িাদেনি মামজ থাকইন না। িুজিায় বন, আমিা শাবতিময় িওয়াি লাবে 

আল্ায়উ আমিামি োওি বেিইন।  61 ও িউ অকল, িুবম বকলা িুজলায়, 

িুমাি জামাইি জান িুবম িািাইিায় পািিায় নায়? ও জামাই অকল, 

িুবমউ িা বকলা িুজলায়, িুমাি িউি জান িুবম িািাইিায় পািিায় নায়?

 71 োই অউক, মাবলক ইিায় োমি লেলা িাখিইন, আল্ায় োমি 

লেলা োওি বেিইন, লহ অলা িলউক। হকল ইিায়ী জমািমি আবম অউ 

একই হুকুম বেয়াি।  81 লেলা, মিলমাবন কাম কিাইল কুনু মানমষ ইিায়ী 

িবিকা কিুল কিমল লহ িাি অউ মিলমাবনমি অস্বীকাি না কিউক, 

আি মিলমাবন না কিাইল কুনু মানমষ ইিায়ী িবিকা কিুল কিমল, লহ 

মিলমাবন না কিউক।  91 মিলমাবন কাম কিাবন িা না কিাবন ইটা কুনু 

িি লিয়াপাি নায়, আল্াি হুকুম-আহকাম মানাউ অইমলা আসল কথা। 

 02 আল্ায় োমি লে হালমি োওি বেিইন, লহ অউ হালমিউ থাকউক। 

 12 ইিায়ী িবিকাি আইিাি কামলা িুবম েুলাম আিলায় বন? লি ইিাি 

লাবে লিজাি অইও না, আি স্বাধীন অইমি পািমল স্বাধীন অও।  22 েুলাবম 

কিা হালমি মাবলক ইিায় োমি োওি কবি আনিইন, লহ লিা িান েিিামিা 

স্বাধীন অইমেমি। আি স্বাধীন হালি থাবক োমি োওি কবি আনিইন, লহ 

লিা আল-মসীি েুলাম িবনমেমি।  32 িাইয়াইনমি, িুমিামি িউি োমবে 

খবিে কিা অইমি, এিলাবে মানষি েুলাম িবনও না।  42 আল্ায় োমি লে 

হালমি োওি বেিইন, আল্াি েিিামিা লহ অলাউ িউক।

 52 অখন আবম আবিয়াবি পুবিতিি মুিলাি লিয়াপামি কইিাম। ই 

লিয়াপামি মাবলকি লেি থাবক আবম সিাসবি কুনু হুকুম পাইবি না, অইমল 

আল্াি িহমমি হক-হালাল িইয়া আবম আমাি মিামি জানাইিাম। 

 62 অউ আমখবি জমানাি লেলা মবিিি আইয়া আবজমি, আমাি মমন 

অি িুমিা লেইন লেলা আমিা, অলাউ িও।  72 িুমাি েুবে িউ থামক, লি 
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িাইমি িালাক বেও না, আি িউ না থাকমল বিয়া-শাবে কিািও লাবেও 

না।  82 অইমল বিয়া কিমল কুনু েুনা অইমিা নায়, আি কুনু আবিয়াবি 

পুবি বিয়া িইমল িাইিও েুনা অইমিা নায়। খাবল জেমিা িািাি কষ্ট 

িাবিমিা, অউ কষ্ট থাবক আবম িুমিামি িািাইিাম িাইিাম।

 92 িাই অকল, আবম কইিাম িাইিাম, মাবলক ইিায় খুি জলবে িশবিফ 

আনিা, লিবশ লেবি নায়। এিলাবে অখন থাবক অউলা মমনা কবিও, লেিাি 

িউ-িাইচ্া আমি, মমনা কবিও িউ-িাইচ্া নাই।  03 লেিা দুখ-মবিিমিা 

আিইন, িািা মমন কিউক্া কুনু দুখ-মবিিি নাই, লেিা খুবশ-িাবস কিিা, 

িািা মমন কিউক্া কুনু খুবশ-িাবস নাই, আি োিা খবিে-বিবক কমিি, 

িািাও মমন কিউক্া, ইিা মালি উপমি িািাি কুনু োবি-োওয়া নাই। 

 13 লেিা জেি-সংসাি লইয়া ি্্, িািাি িাি োনু পুিাপুি সংসাবি না 

অয়, কািন িিি িাজাি লিা সাংমো অইোি।

 23 আবম িাইিাম, িুমিামি হকল নমুনাি বিতিা-িািনা থাবক হিাই 

িাখিাম। কািন আবিয়াবি লিটাইমতি বিতিা কিইন মাবলকি লিয়াপামি, 

বকলা মাবলক-মউলামি খুবশ িাখা োয়।  33 অইমল বিয়াবি মানমষ বিতিা 

কিইন সংসািি লিয়াপামি, বকলা ঘিি িউ-িাইচ্ামি খুবশ িাখা োয়, 

 43 এিলাবে িািাি মন দু-টানাি পবি োয়। অউলা আবিয়াবি লিবট 

আি পুবিমতি বিতিা কিইন মাবলকি লিয়াপামি, বকলা মাবলক-মউলামি 

খুবশ িাখা োয়, োমি িািাি শবিল আি মন পাক-পবিত্র থামক। অইমল 

বিয়াবি লিবটমতি বিতিা কিইন সংসািি লিয়াপামি, বকলা জামাইমি খুবশ 

িাখা োয়।  53 িুজিায় বন, অউ িাবলম অকল লিা িুমিাি িালাইি লাবে 

কইিাম। আবম িুমিাি েলাি কুনু ফাস লাোইিাম িাইিাম না, খাবল 

কইিাম িাইিাম, িুমিা লনক পমথ িমলা আি বেমল-জামন মাবলক-মউলাি 

আবশক অও।

 63 কুনু মানমষ েুবে মমনা কমি, লহ িাি আবিয়াবি পুবিি োয়-োবয়ত্ব 

আোয় কমিি না, পুবিি বিয়াি িয়স পািইোি কবি, লহ পুবিমি বিয়া 

লেওয়া জরুি মমনা কমি, লি িাি খুবশ মাবফক পুবিমি বিয়া লেউক। এমি 

কুনু েুনা অইমিা নায়।  73 অইমল লে মানষি মন বথি আমি, োি মমনা কুনু 

অশাবতি নাই, লহ িাি বনজি মনমি সামলাইয়া কাম কমি, ই মানমষ েুবে 

মমন কমি িাি পুবিি বিয়া-শাবে জরুি নায়, লি লহ বিক কামউ কমিি। 

 83 অখন িুজা োি, লে জমন িাি পুবিমি বিয়া-শাবে লেয়, লহ লনক কাম 
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কমি আি লে জমন িাি পুবিমি আবিয়াবি হালমি িামখ, লহ আমিা লিবশ 

লনক কাম কমি।

 93 জামাই েিবেন বজদো থাকইন, অিবেন িউ জামাইি িাদেমনা 

থাকইন। অইমল জামাই মািা লেমল িউময় খালাি পাইন, আি বনজি 

পিদে মাবফক ইিায়ী িবিকাি লেকুনু জনি লেমি বিয়া িইিা পািইন। 

 04 িা-ও আবম মমনা কবি, িাইন িাবি হালমি িইমলউ আমিা িালা। 

আবম িুজিাম, আবম অউ হক্লিা আল্াই রুহি িমল কইিাম।

ইিায়ী মুবমন আি লেি-লেিীি পুজা 

(৮:১-১১:১)

লেিিাি নামি পসাে খাওয়া

8 
 হুমনা, অখন আবম লেিিাি নামম বিলাই লেওয়া পসােি মুিলাি 

কথা কইিাম। আমিা লিা জাবন, আমিা হকলিউ আখল-িুবধি 

আমি। অইমল আখমল িিাই িামি, আি মহবিমি মানুষ েমি। 2 লকউ 

েুবে বনজমি বশয়ান মমনা কমি, লি েিখান বশয়ান অওয়া জরুি, অিখান লিা 

অইমি না। 3 অইমল লে জমন আল্ামি মহবিি কমি, আল্া পামক লিা িামি 

বিনইন। 4 লি লেিিাি নামম বিলাই লেওয়া পসােি লিয়াপামি কইিাম, 

আমিা জাবন, লেিিা িলমি ই জেমিা কুতিাউ নাই, এক আল্া িািা দুিিা 

কুতিাউ নাই। 5 আিমামনা িা জবমমনা লেকুনু জাোি, লেি-লেিী নামম েুবে 

কুতিা থাবকয়া থামক, লি িউি লেিিা আি িউি মুবনি আিইন। 6 অইমল 

আমিাি জানামমি খাবল এক আল্া আিইন, িাইনউ আমিাি োইবি িাফ। 

িান আমি হক্লিা পয়ো অইমি, িান লাবেউ আমিা িাবিয়া আবি। বিক 

অউলা আমিাি মাবলকও খাবল একজন, িান নাম ইিা আল-মসী। িান 

উবিলায় হক্লিা পয়ো অইমি, আমিা খাবল িান লাবেউ বটবকয়া আবি। 

7 ইিা িুজাি আখল লিা হকল মানষি নাই। কুনু কুনু জমন আমে লেিিামি 

িজনা কিমিা, এিলাবে িািা অখন লেিিাি নামম বিলাই লেওয়া পসাে 

খাইমল, িািাি বিমিকি কমজুবিময় িামি কলংবক িানায়। 8 আসমল কুনু 

নমুনাি খাবনি িমলউ আমিা আল্াি েিিামিা কিুল অই না। খাবন না 

খাইমলও আমিাি ইমানি লখবি অয় না, আি খাইমলও কুনু লাি অয় না।
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9 অইমল হুবশয়াি িইও, িুমিাি অউ স্বাধীনিা কুনুমমতিউ োনু 

কমজুি ইমানোিি লাবে েুনাি কািন না অয়।  01 িুমাি লিা আখল-

বিমিক আমি, অইমল োি বিমিক কমজুি, লহ েুবে িুমামি লেিিাি 

মবদেমিা িইয়া পসাে খাওয়াি লেমখ, লি লহ-ও অউ পসাে খাইমিা নায় 

বন?  11 আি অউ কমজুি িাইমি িািাবনি লাবেউ লিা আল-মসীময় জান 

কুিিাবন বেিলা, অখন িুমাি অউ আখমল িাি ইমানি সি্নাশ অি। 

 21 অলাখান িুমিা লেিলা িুমিাি মুবমন িাইয়াতিি লমে েুনাি কাম 

কমিা, িািাি কমজুি বিমিকমি দুখ লেও, অউ সময় িুমিা আল-মসীি 

বিরুমধিউ েুনা কমিা।  31 এিলাবে আবম কইিাম, খানা-বপনাি কািমন েুবে 

আমাি িাইি ইমানি লখবি অয়, লি িামি েুনা থাবক িািাবনি লাবে আবম 

লো্ খাওয়াও এমক্মি িাে বেলাইমু।

সাহাবি অকলি অবধকাি

9 
 িাইয়াইনমি, আবম বকিা স্বাধীন নায় বন? আবম কুনু সাহাবি নায় 

বন? আবম কুনু আমিাি মাবলক ইিামি লেখবি না বন? মাবলকি লাবে 

আবম লে িিবলে কাম কিবি, ইিাি ফল িুমিা নায় বন? 2 অইন্ লকউ 

আমামি সাহাবি কইয়া না মানমলও িুমিা লিা মানিায়, আমাি সাহাবি 

কামি সীল-িাপ্পি িুমিাউ, কািন আমাি মাজবে িুমিা িান উম্মি অইমিা।

3 লি আমাি সাহাবি পে লইয়া লেিা সদেয় কিইন, িািা আমাি অউ 

জুয়াপ হুনউক্া। 4 আবম আি সাহাবি িান্ািামি বকিা খানা-বপনাি লিিন 

পাইিাি অবধকাি নাই বন? 5 মুবমন কুনু িইনমি শাবে কিাি অবধকাি 

আমিাি নাই বন? অইন্ সাহাবি অকমল, মাবলক ইিাি িাইয়াইমতি আি 

সাহাবি বপিমি লেলা োিবেি বিবিমি লইয়া সফমিা োইন, আমিাও অলা 

পাবি না বন? 6 খাবল আবম আি িান্ািামিউ বনজি আমি কামাই কবিয়া 

খাইিাম বন? 7 বনজি োবটিি লটকা িাংবেয়া লকউ বসপাইি িাকবি কমি 

বন? লে বেিম্ ফলি িাোন কমি, লহ ইিাি ফল খায় না বন? লে িাখামল 

পশুপাল িামখ, লহ ইিাি দুধ খায় না বন? 8 আবম লিা খাবল মানুষ আখমল 

মাবিয়াি না, মুিা নিীি শবিয়মিও অলা কইমি। 9 শবিয়মিা আমি, “ধান 

মািা লেওয়াি সময় েরুি মুমখা হুবফ লাোইও না।” লি আল্ায় খাবল েরুি 

কথাউ বিতিা কিইন বন?  01 িাইন আসমল আমিাি কথাউ কইিইন, ইখান 
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হািা নায় বন? বনচ্য়, ইিা আমিাি লাবেউ ললখা অইবিল, কািন লেইন 

লখি কিইন আি লেইন ধান মািা লেইন, ফসলি িাট পাওয়াি আশায়উ 

িািাি ইিা কিা উবিি।  11 লি আমিা লেলা িুমিাি মামজ রুহাবনক বিবি 

রুইবি, অউলা েুবে িুমিাি লেি থাবক দুবনয়াবি খাবন-পাবন েুোই, লি 

লিবশ কুতিা বনিাম বন?  21 আি অউ লিয়াপামি েুবে িুমিাি উপমি অইন্ 

মানষি োবি খামট, লি আমিা আমিা লিবশ োবি খাটাইিাম পাবি না বন? 

অইমল আমিা ইলা োবি না খাটাইয়া সইে্ কবিয়াি, োমি আল-মসীি 

লিয়াপামি খুশ-খিবি িিবলে কামমা আমিা লকউিি পথি কাটা না অই।

 31 িুমিা জামনা না বন, পবিত্র িায়িুল-মুকাদ্দমিা লেিা কাম কিইন, 

িািা অখান থাবকউ খানা-বপনা পাইন, আি কুিিাবন খানাি লেিা কাম 

কিইন, িািা অউ কুিিাবনি মাল থাবক িাট পাইন।  41 বিক অলাখান 

মাবলক ইিাি হুকুম আমি, োিা খুশ-খিবি িিবলে কিইন, িািা োনু 

অউ কামি উবিলায় খাওয়া-বফদো পাইন।

 51 অইমল আবম লিা এি কুতিাউ বনবি না। আি অখন িুমিামিও ইিা 

ললবখয়াি না, আমাি লাবে অিাি লিি্া কিিায় কবি। অখন আমাি অউ 

িিাইমি েুবে লকউ লিকামা িানাইলায়, লি আমাি মবি োওয়াউ িালা। 

 61 আবম লে খুশ-খিবি িিবলে কবিয়াি, এমি আমাি িিাই লেখাবনি 

কুতিা নায়, ইিা আমাি লাবে ফিজ। িিবলে না কিমল আমাি উপমি 

লান্নি পিউক!  71 অইমল আবম েুবে খুবশ মমন িিবলে কবি, লি লিা 

আমাি পুরুস্াি আমি, আি েুবে বনজি খুবশময় না-ও কবি, লি মাবলকি 

লেওয়া বজম্মাোি বহসামি লিা কবিয়াি।  81 অখন আমাি ই কামি পুরুস্াি 

বকিা? ই পুরুস্াি অইমলা, খুশ-খিবি িিবলে কবিয়া হাবি পাওনা লিিন 

লনই না, বিনা-পয়সায় িিবলে কিাউ আমাি লিিন।

 91 আবম েুবেও কুনু লিটাি েুলাম নায়, লিিউ িইি মানষি জান 

িািাবনি লাবে বনজমি হকলি েুলাম িানাইয়া িাখবি।  02 ইহুবে অকলি 

মন জয় কিাি লাবে ইহুবে সমামজা আবম ইহুবেি লাখান অইবি। আবম লিা 

মুিা নিীি শবিয়িি অধীমন নায়, অইমল োিা িান শবিয়ি মামন, িািামি 

জয় কিাি লাবে আবম িািাি লাখান অইবি।  12 আি োিা শবিয়িি িাইিা, 

িািামি জয় কিাি লাবে আবম শবিয়িি িাইিা মানষি লাখান অইবি। 

আসমল আবম আল্াি লেওয়া শবিয়িি িামি নায়, আল-মসীি শবিয়িি 

অধীমন আবি।  22 লেিা কমজুি, িািাি লেমি আবম কমজুিি লাখান অইবি, 
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িািামিও জয় কিাি লাবে। লিয়াপাি অইমলা, লেকুনু মমতি বকিু মানষি 

জান িািাবনি লাবে আবম হকল সমাজি মন েুোই িবলয়াি।  32 খাবল 

খুশ-খিবিি লাবেউ আবম ইিা কবিয়াি, োমি এি িহমিি িাবে অই।

 42 িুমিা জামনা না বন, লেৌিি লখলাি উবিয়া হকমলউ লেৌিায়, 

অইমল পুরুস্াি খাবল একজমনউ পায়। অখন িুমিাও অউলা লেৌিাও 

োমি পুরুস্াি পাও।  52 লেৌিি লখলাি লেৌিাইয়া হাবি মানমষ অলা এক 

মালা পায়, লে মালা িামে নষ্ট অইোয়, আি অউ মালা পাওয়াি লাবে এিা 

িউি কবিন বনয়ম-কানুনও মামন। অইমল আমিা লিা আসল অক্য় মালা 

পাওয়াি লাবে ইিা কিিাম।  62 এিলাবে উমদ্দশ্ িািা আবম লেৌিাইিাম 

না। লেিা লিটাইমতি িািাসি লমে বকলা-বকবল কিইন, আবম লিা ইিাি 

লাখান নায়।  72 িিং আবম বনজি শবিলমি কষ্ট বেয়া েুলামি লাখান 

িাখবি, োমি অইন্ি লেমি খুশ-খিবি িিবলে কবিয়া হাবি, পুরুস্াি 

থাবক বনমজ িাে না পবি।

িবন ইসিাইলি ইবিহাস থাবক হুবশয়াবি

10 
 িাই অকল, আবম িাইিাম, মরুিুবমি মামজ আমিাি ময়-মুিববি 

অকলি ঘটনা িুমিাি মমনা িউক। এিা হকল লিা োইবি 

লমঘি িাকাি িমল িইিা, হকমল পাওময় আবটয়া নীল েবিয়া পািইয়া 

লেিলা। 2 হকমলউ হউ লমঘি িাকা আি নীল েবিয়াি মামজ হজিি মুিাি 

িবিকায় পাক লোিল কিিলা। 3 িািা আল্াি লেওয়া একই লাখান োইবি 

খাবন খাইিইন, 4 একই লাখান োইবি পাবনও খাইিইন, হকমল অলা এক 

কুেিবি পাথি থাবক পাবন খাইিা, লে পাথি িািাি লমে লমে িইমিা, অউ 

পাথিউ অইলা আল-মসী। 5 িা-ও এিা লিবশি িাে মানষি উপমি আল্া 

পাক খুবশ আিলা না। এিলাবেউ িািাি লাশ মরুিুবমি মামজ পবি িইমলা।

6 ইিা ঘটনা অইমলা আমিাি িাবলমি লাবে এক ইবিহাস, োমি 

অিা লেবখয়া আমিা হুবশয়াি অই আি িািাি লাখান কু-পথি আবশক 

না অই। 7 িািাি মামজ লকউ লকউ লেলা মুবি্পুজা কিবিল, িুমিা ইলা 

কবিও না। লিৌিাি শবিমফা আমি, “হকল মানুষ খাবনি িইলা, িামে িািা 

খাওয়া-োওয়া কবিয়া হাবি, বহ-হুল্া কবি নাি-োন, ফুবি্-আমমাে কিাি 

লােলা।” 8 আিকিাি িািাি মাজি িউি জমন বজনা কিায়, একই বেমন 
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লিইশ আজাি মানুষ মািা লেিলা। লি আমিা োনু অলাখান বজনা থাবক 

িাবিয়া িই। 9 িািাি মাজি িউমি মাবলক-মউলামি পবিক্া কিাি 

লাবেয়া হাফি কামি খাইয়া মিিইন। আমিা োনু িানমি ইলা পবিক্া 

না কবি।  01 িািাি মাজি িউমি না-খুশ অইয়া িকা-জকা কিায়, আল্াি 

েজিি বফবি্ায় িািামি বিনাশ কিিইন। এিলাবে িুমিা ইলা কবিও না।

 11 িািাি উপমি ইিা ঘবটবিল বনশানা বহসামি, োমি অিা লেবখয়া 

আমিা হুবশয়াি অই। আমিা লেিা অউ আমখবি জমানাি মানুষ, অউ 

ললখা পবিয়া আমিা োনু সািধামন িই।  21 এিলাবে কুনু মানমষ েুবে 

মমনা কমি, লহ মজিুি আমি, লি লহ হুবশয়াি িউক োমি িাি ইমান না 

আমল।  31 মানষি বজমদেবেি লেলাখান পবিক্া আয়, অিাি িাইিা নয়া 

কুনু পবিক্া লিা িুমিাি উপমি অি না। আল্া পাক লিা হক-হালাল, িাইন 

িুমিামি সইে্ি অবিবিতি কুনু পবিক্াি ফালাইিা নায়, িিং পবিক্া 

থাবক িাবিিাি পথও িািাই বেিা, োমি িুমিা ইিা সইে্ কিিায় পামিা।

 41 ও মায়াি দু্ অকল, এিলাবে আবম িুমিামি কইিাম, লেি-লেিীি 

পুজা থাবক জান িািাও।  51 িুমিামি আখলোি জাবনয়াউ আবম কইিাম, 

আবম লেিা কইিাম িুমিা ইিা োিাই-িািাই কবিয়া লেমখা।  61 আল-মসীি 

লমজিাবনি সময়, শুকবিয়া আোয় কবিয়া বপয়ালা থাবক আমিা লে শিিি 

খাই, ইিাি মাজবে আমিা আল-মসীি লউি লমে শবিক অই না বন? আি 

লে রুবট বিবিয়া খাই, ই খাবনি মাজবে িান শবিলি লমে শবিক অই না 

বন?  71 আমিা হকমল লেিলা এক রুবট িাবটয়া খাই, লি িুজা োয়, আমিা 

িউি জন অইমলও আমিা খাবল এক শবিল।

 81 হুমনা, িবন ইসিাইলি হালি বিতিা কমিা, িািাি লেিা মানমষ 

কুিিাবনি লো্ খাইন, িািা হউ কুিিাবন খানাি হকল কামমাও শবিক 

অইোইন না বন?  91 আি আবম কুনু কইিাম বন, লেিিাি নামি পসােমি 

বহসামিা ধিা োয়, িা অউ লেিিামি বহসামিা ধিা োয়?  02 না, লমামটউ 

না। িা-ও বিধম্ী অকমল েমিা নমুনাি িবল লেইন, ইিা লেও-োনি, 

িুি-লপিিি নামমউ লেইন, আল্াি নামম নায়। লি আবম িাই না, অউ 

িুি-লপিিি লমে িুমিাি কুনু খাবিি-দুব্ িউক।  12 হুমনা, মাবলক 

ইিাি লমজিাবন আি িুি-লপিিি লমজিাবন, ই দুইও কামমা শবিক অওয়া 

িুমিাি লাবে বিক নায়। মাবলকি বপয়ালা আি িুিি বপয়ালা, দুইওিা 

থাবক একলমে খাওয়া বিক নায়।  22 লি আমিা বকিা কবিয়াি, আমিা 
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মাবলক ইিাি বেমলা আেুইন লাোইিাম বন? িান লমে লািাই কবিয়া 

বজিিাম পািমু বন?

খানা-বপনাি লিয়াপামি হুবশয়াবি

 32 মমনা অি বন, আবম লিা আমে কইবি, কুনু কুনু জমন কইন, “আমাি 

লাবে কুতিাউ হািাম নায়, হক্লিাউ জাইজ।” অইমল হক্লিা লেন মানষি 

লাবে উপকাবি, ইলা বিতিা লিা বিক নায়। েুবেও এিা কইন, হক্লিাউ 

হালাল, অইমল হকলিায় লিা মানষি ইমান িািায় না।  42 লি কুনু জমনউ 

বনজি স্বাথ্ লইয়া পােল অইও না, িিং অইন্ি িালাই কিাি লিষ্টা কমিা। 

 52 িাজাি-আমটা লেকুনু লো্ বিবক অইমল ইিা খাইও, বনজি বিমিকমি 

শাবতি িাখাি লাবে কুনু সদেয় কবিও না।  62 পবিত্র জিুি শবিমফ লিা কয়, 

“ই জেি আি জেিি হক্লিাউ মািুেি।”

 72 এিলাবে আমিাি িবিকাি িাইিি কুনু মানমষ েুবে িুমিামি োওি 

লেইন, আি িুমিা োইিায় িাও, লি বিমিকমি িান্ডা িাখাি লাবে কুনু 

সদেয় না কবিয়া লেিা িামমন লেইন অিাউ খাইও।  82 অইমল লকউ েুবে 

িুমিামি জানাই লেয়, ই খাবন কুনু লেিিাি নামি পসাে, লি লে জমন 

ইখান কইমি, িাি িালাইি লাবে আি বিমিকি আিামি লাবে ইিা খাইও 

না।  92 আবম লিা িুমিাি বিমিকি কথা কইিাম না, হউ দুিিা মানষি 

বিমিকি কথা কইিাম। কািন অইন্ মানষি বিমিক-বিিামি, আমাি 

ইচ্ছা-অবনচ্ছাি স্বাধীনিাি লকমন নাক েলাইমিা?  03 আবম েুবে আল্াি 

শুকবিয়া আোয় কবিয়া খানা-বপনা খাই, লি লে খাবনি লাবে শুকবিয়া 

আোয় কিলাম, অউ খাবনি লাবে আি িেনাম অইমিা লকমন?

 13 এিলাবে িুমিা খানা-বপনা কমিা িা লেিাউ কমিা না লকমন, 

হকলিাউ আল্াি লেৌিিি বনয়মি কবিও।  23 িবন ইসিাইল িা বিন জাবি, 

িা আল্াি জমািি কুনু মানষি পথি কাটা িবনও না।  33 আবম লেলা হকল 

নমুনাি মানষমি হকল লিয়াপামি খুশ িাখাি লিষ্টা কবি, িুমিাও অউলা 

কবিও। আবম লিা বনজি স্বাথ্ি বিতিা কবি না, সি মানষি িালাইি লিষ্টা 

কবি, োমি িািা নাজাি হাবিল কিইন।

11 
 লি আবম লেলা আল-মসীি লাখান িবলয়াি, িুমিাও অউলা 

আমাি লাখান িমলা।
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জমামিা আল্াি এিােি-িমদেবে 

(১১:২-১৪:৪০)

বনয়ম মাবনয়া এিােি কমিা

2 ও িাই অকল, িুমিা আমাি লেওয়া িাবলম মমনা িাবখয়া িলিায়, 

আি হকল লিয়াপামিউ আমামি ইয়াে িাখিায়, এিলাবে আবম িুমিাি 

িাবিফ কবিয়াি। 3 লি আবম িাইিাম, িুমিা অখান িুমজা, আল-মসীউ 

অইলা হকল লিটাইতিি মাথা, লিটাইন অইলা লিবটতিি মাথা, আি আল্া 

পাক অইলা আল-মসীি মাথা। 4 এিােি-িমদেবেি সময় লে লিটায় 

মাথা েুবিয়া লোয়া-মুনাজাি কমি, িা পীিাবক মামি, লহ লিা িাি মাথামি 

অসম্মান কমি। 5 অলাখান লে লিবটময় মাথা না েুবিয়া লোয়া-মুনাজাি 

কমি, িা পীিাবক মামি, অউ লিবটময়ও িাইি মাথাি অসম্মান কমি, িাই 

মাথা কামাইল লিবটতিি লাখান িবনোয়। 6 কুনু লিবটময় েুবে মাথা না েুমি, 

লি িাইি িুল কামাই লাউক। অইমল লিবটতিি িুল কামাবন শিমি বিষয় 

মমনা অইমল, িাইি মাথা েুবিয়া িাখউক। 7 এিােি-িমদেবেি সময় 

মাথা েুবিয়া িাখা লিটাইতিি লাবে বিক নায়, আল্ায় লিা লিটাইতিমি িান 

বনজি িুিমি পয়ো কিিইন আি লিটাইতিি মাজবেউ আল্াি মবহমা জাইি 

অয়, অইমল লিবটতিি মাজবে লিটাইতিি মবহমা জাইি অয়। 8 পয়লা লিটা 

মানুষ িািা আেম লিা লিবট থাবক পয়ো অইিইন না, অইমল পয়লা লিবট 

মানুষ মাই হাওয়া বনচ্য় লিটা থাবকউ পয়ো অইিইন। 9 আি লিবটতিি 

লাবে লিটাইন পয়ো অইিইন না, িিং লিটাইতিি লাবেউ লিবটন পয়ো 

অইিইন।  01 অউ িাবলম মাবফক বফবি্া অকলি কথা বখয়াল িাবখয়া, 

িামিোবি মানাি বনশানা বহসামি হকল লিবটমতি মাথা েুবিয়া িাখা জরুি। 

 11 িা-ও মাবলক ইিাি িবিকাি লিবট মানমষ ঘিি লিটাি উপমি িিসা 

কিইন, আি লিটায়ও অলা লিবটি উপমি িিসা কিইন।  21 কািন, পয়লা 

লিটা আেম থাবক েুবেও পয়লা লিবট মাই হাওয়া পয়ো, িা-ও লিবটন 

থাবকউ বহিিাি লিটাইতিি জনম অয়। আসমল হক্লিাউ লিা আল্াি পয়ো।

 31 িুমিা বনমজউ বিিাি কবি লেমখা, মাথাি কাপি না বেয়া কুনু লিবটময় 

লোয়া-মুনাজাি কিা বিক বন?  41 আি সমাজি হাল-িাল থাবকউ লিা িুজা 

	 ১-করিরথিয়া	 11:2	-	14	



A

456

োয়, লিটাইতিি মাথাি লাম্বা িুল িাখা শিমি লিয়াপাি,  51 অইমল লিবটমতি 

লাম্বা িুল িাখমল িািাি সুনাম িামি না বন? বনজমি েুবিয়া িাখাি লাবেউ 

লিা িািা ই লাম্বা িুল পাইিইন।  61 লি ইিা লইয়া লকউ িক্-বিিক্ কিমল, 

আমাি পবিস্াি জুয়াপ অইমলা, ইিা িািা দুিিা কুনু বনয়ম আমিাি মামজ 

নাই আি আল্াি জমািি মামজও নাই।

ইিা আল-মসীি লমজিাবনি লিয়াপামি

 71 অখন আবম লে লিয়াপামি পিাবমশ বেিাম িাইিাম, ই লিয়াপামি 

লিা িুমিা লমামটউ িাবিফ পাওয়াি জুকা নায়। িুমিা জমামিা লেলা 

শবিক অও, ইিায় িুমিাি কুনু ফায়ো অয় না, িিং লখবি অয়।  81 আবম 

হুবনয়াি, িুমিা লেিলা জমামিা শবিক অও, অউ সময় িুমিাি মামজ 

েলােবল থামক, আি ইিা বকিু আবম বিশ্াসও কবি।  91 আসমল লিা িুমিাি 

মামজ মিি অবমল থাকমিাউ, োমি িুমিাি মাজি খাবট বনখুি মানষি 

পবিিয় বমমল।  02 হুমনা, িুমিা লেিলা এখামনা বমবলয়া এিােি-িমদেবে 

কমিা, অউ সময় লিা আল-মসীি লমজিাবনি বনয়মি খাবন বিলাবন অয় 

না।  12 কািন িুমিা একজমন আিক জনি িায় বখয়াল না কবিয়াউ খাবন 

খাইলাও। িুমিাি একজনি লপমটা িুক থামক, আি আিক জন খাইয়া 

টাল অইোয়।  22 খানা-বপনা খাইিাি লাবে িুমিাি কুনু ঘি-িাবি নাই 

বন? িুমিা ইচ্ছা কবিয়া আল্াি জমািমি এলাবম কিিায় বন? আি লেিাি 

খাবনি কুতিা নাই, িািামি শিম বেিায় বন? অখন আবম আি বকিা কইিাম? 

িুমিাি িাবিফ কিিাম বন? নাউজুবিল্া!

 32 আসমল আবম মাবলক ইিাি লেি থাবক লে িাবলম পাইবি, অউ 

িাবলমউ আবম িুমিামি বেবি। মাবলক ইিামি লে িাইি দুশমনি আমিা 

ধিাই লেওয়া অইবিল, হউ িাইি িাইন খাবনি রুবট আমিা লইলা,  42 আি 

আল্াি শুকবিয়া আোয় কিলা, িামে অউ রুবট টুকিাইয়া কইলা, “ইিা লিা 

আমাি শবিল, অউ শবিল িুমিাি লাবে বিলাই লেওয়া অি, লি আমামি 

মমনা িাখাি লাবে অউলা কবিও।”  52 অলা খাওয়াি িামে িাইন শিিিি 

বপয়ালা লইয়া কইলা, “আমাি লউি জবিয়ায় আল্াি লমে বমলনি লে 

নয়া উবিলা কাইম অইমিা, অউ বপয়ালা অইমলা এি বনশানা। িুমিা অউ 

বপয়ালা থাবক খাওয়াি সময় আমামি ইয়াে কিাি লাবে হামমশা অলা 
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কবিও।”  62 লি িুমিা েিিাি অউ রুবট খাইিায় আি অউ বপয়ালাি 

শিিি খাইিায়, মাবলক ইিা বহিিাি না আওয়া পে্তি অিিািউ িান 

মউিি কথা এলান কিিায়।

 72 এিলাবে খাম-লখয়াবল কবিয়া লকউ েুবে ই রুবট খায় আি বপয়ালাি 

শিিি খায়, লি লহ মাবলক ইিাি শবিল আি লউি বিরুমধি েুনা কবিয়া 

দুবষ িবনোয়।  82 অউ রুবট খাইিাি আমে আি বপয়ালাি শিিি খাইিাি 

আমে, মানমষ বনজমি োিাই কবি লেখউক।  92 কািন ইিা খাওয়াি 

সময় লহ েুবে মাবলক ইিাি শবিলি লিয়াপামি না িুমজ, লি ইিা খাইয়া 

লহ বনজি উপমি েজি ডাবকয়া আমন।  03 অিাি লাবেউ িুমিাি মাজি 

িউি মানুষ কমজুি আি লিমাবি আিইন, এমনবক লকউ লকউ মিিইন। 

 13 আমিা বনজি বিিাি বনমজ কবিমল্, মাবলকি আিি বিিাি থাবক লিহাই 

পাইমু।  23 অইমল মাবলমক লেিলা আমিাি বিিাি কিইন, অউ সময় িাইন 

আমিামি শাসন কিইন, োমি দুবনয়াি হকলি লমে আমখিািি বেন 

আমিামি দুবষ সাইিম্া কিা না অয়।

 33 এিলাবে ও িাই অকল, িুমিা লেিলা লমজিাবন খাওয়াি লাবে 

এখামনা েলা অও, অউ সময় এমক-অইন্ি িায় বখয়াল কবিও।  43 একজনি 

েুবে লপমটা িুক লাবে োয়, লি লহ িাবি থাবক খাইয়া আউক, োমি িুমিা 

এখামনা অওয়ায় কুনু সাজা না পাও। লি আবম লেিলা িুমিাি লেমি আইমু, 

অউ সময় িাে-িাবক লিয়াপামি নবিয়ি কিমু।

আল্াই পাক রুহি নানান লাখান বনয়ামি

12 
 ও িাই অকল, আবম িাইিাম আল্াই পাক রুহি োন-বনয়ামিি 

লিয়াপামি িুমিাি কুতিাউ অজানা না িউক। 2 িুমিাি জানা 

আমি, আমে লেিলা িুমিা আল্াি এিােি কিিায় না, হউ সময় িুমিামি 

অলাখান লেি-লেিীি িায় টাবনয়া লনওয়া অইমিা, লেিায় কুতিা মাবিমিা 

পামি না। 3 অইমল আবম িুমিামি জানাইিাম, আল্াি রুহি িমল মাবিমল 

কুনু মানমষ ইখান কয় না, “ইিাি উপমি লান্নি পিউক।” আি আল্াই 

পাক রুহি িল িািা লকউ কইমিাও পামি না, “হজিি ইিাউ মাবলক।”

4 অউ একই পাক রুহি নানান নমুনাি োন-বনয়ামি আমি। 5 আমিা 

নানান বনয়মম একই মাবলকি লখজমি কবি। 6 আমিা পিমিক জনমি 
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নানান নমুনাি কাম-কাজ লেওয়া অইমি, অইমল আল্া পাক লিা একজনউ, 

িাইন নানান উপাময় আমিাি মামজ কাম কিইন। 7 হকলি ফায়োি 

লাবে অউ পাক রুহ এমকা জনি মামজ এমকা নমুনায় জাইি অইন। 8 অউ 

পাক রুহি িমল কুনু কুনু জনমি জ্ান-িুবধিি মাি মািা, আি লকউিমি 

আখলোবি মাি মািাি বনয়ামি লেওয়া অয়। 9 একজমন অউ রুহি 

িমল োইবি িিসা পাইন, আি অউ রুহি িমল দুিিা জমন লিমাবিমি 

িালা কিাি লখমিা পাইন,  01 লকউ লকউ লকিামবি কাম কিাি লখমিা, 

লকউ লকউ পীিাবক মািাি লখমিা, লকউ লকউ িাে-িালা রুহ অকল আি 

বজন-িুিমি বিনাি লখমিা, লকউ লকউ নানান নমুনাি োইবি িাষায় মািাি 

লখমিা আি লকউ লকউ ইিাি মাবন িুজাইয়া বেিাি লখমিা পাইন।  11 ইিা 

হকল কাম লিা অউ একই পাক রুমহ কিইন। অউ োন-বনয়ামি অকল 

িান বনজি খুবশ মাবফক পিমিক মুবমনমি িাবটয়া লেইন।

এক শবিলি মামজ িউি অংে

 21 ও িাইয়াইন অকল, এক শবিলি লেলা িউি অংে থামক, অলা 

িউি অংে বমবলয়া এক শবিল অয়, আল-মসীও লিা বিক অলাখান। 

 31 আমিা িবন ইসিাইল অই িা বিন জাবি অই, আজাে িা েুলাম অই, 

অউ একই পাক রুমহ হকলি িবিকািবদে অইমি এক শবিল অওয়াি 

লাবে। হকমলউ লিা অউ একই পাক রুহ পাইবি।

 41 কুনু মানষি শবিলমি খাবল এক অংে বেয়া িানাইল অইমি না, িিং 

িউি অংে জুিা লেওয়া অইমি।  51 অখন পাওময় েুবে কয়, “আমাি নাম 

লিা আি নায়, লি আবম শবিলি অংেও নায়,” এিলাবে পাও লেন শবিলি 

অংে নায়, ইখান লিা বিক নায়।  61 অউলা কামন েুবে কয়, “আমাি নাম লিা 

িউখ নায়, লি আবম শবিলি অংেও নায়,” এিলাবে কান লেন শবিলি অংে 

নায়, ইখান লিা বিক নায়।  71 মানষি আ্া শবিলউ েুবে িউখ অইবেমিা, লি 

হুনিাি লখমিা কই পাইমলা অমন? আি েুবে সািা শবিলউ কান অইবেমিা, 

লি লঘিান হুংবেিাি লখমিা কই িইমলা অমন?  81 লি আল্ায় িান বখয়াল-

খুবশ মাবফক শবিলি নানান অংেমি এক-এক কবি হাজাইিইন।  91 হকল 

অংে েুবে এক লাখান অইবেমিা, িাইমল শবিলি কুন হালি অইমলা অমন? 

 02 শবিমলা িউি অংে আমি, িা-ও শবিল লিা একটাউ।
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 12 িউমখ আিমি কইমিা পামি না, “িুমামি আমাি েিকাি নাই,” 

আি মাথায় দুইও পাওমি কইমিা পামি না, “িুমিামি আমাি েিকাি 

নাই।”  22 আসমল শবিলি লে অংেমি কমজুি মমনা অয়, অেুইনউ লিবশ 

েিকাবি।  32 শবিলি লে শিমি অংেমি আমিা হুরু-মুরু মমনা কবি, ইটামি 

আমিা লিবশ োম লেই, মাবন লে অংেমি িামি লেখাবন োয় না, ইিামি 

আমিা ইজ্ি কবিয়া েুবিয়া িাবখ।  42 অইমল লে অংেমি িামি লেখাবন 

োয়, ইিামি েুবিয়া িাখাি েিকাি অয় না। আসমল আল্ায় অউ হুরু-মুরু 

আি কমজুি অংেমি লিবশ ইজ্ি বেয়া, হকল অংেমি জুিা লাোইয়া 

এক শবিল িানাইিইন,  52 োমি শবিল িাো-িাবে না অয়, িিং এক 

অংেয় আিক অংেমি বনজি লাখান মমনা কমি।  62 শবিলি এক অংেি 

েুবে কষ্ট অয়, লি সািা শবিমল কষ্ট পায়, আি এক অংমে ইজ্ি পাইমল, 

আ্া শবিমল খুবশ-িাবস কমি।

 72 লি িুমিাউ অইলায় আল-মসীি শবিল, িুমিা এমকাজন অউ 

শবিলি এমকা অংে।  82 জামনা বন, আল্ায় লিা জমািি বিিমি পয়লা 

সাহাবি, িামে পীিাবক মাি মািিা, িামে উ্াে অকল িওয়াল কিিইন। 

এিিামে িওয়াল কিিইন লেিা লকিামবি কাম কিিা, লিমাি িালা কিিা, 

সাইে্-সহায়িা কিিা, ইিায়ী জমািমি িালাওিা আি নানান োইবি িাষায় 

মািিা জন।  92 লি এিা হকমলউ কুনু সাহাবি পে পাইিইন বন? হকমলউ 

পীিাবক মািইন বন? হকলউ উ্াে বন? আি হকমল কুনু লকিামবি কাম 

কিাি লখমিা পাইিইন বন?  03 হকমল কুনু লিমাি বশফা কিিা পািইন 

বন? হকমলউ োইবি িাষায় মািইন বন? হকমলউ ইিাি মাবন িুজাইয়া 

বেিা পািইন বন? বনচ্য় না।  13 িা-ও আবম কইিাম, িুমিা হকল থাবক 

োবম বনয়ামি অকল পাওয়াি লাবে আবশক অও।

আি বখয়াল কমিা, অখন আবম িুমিামি আমিা িালা এখান পথ 

লেখাইিাম।

মহবিিউ অইমলা হকল থাবক িি ধন

13 
 আবম েুবে জেিি মানুষ িা আিমাবন বফবি্াি োইবি িাষায় 

মাবি, আি আমাি বিিমি কুনু মহবিি না থামক, লি লিা 

আবম জুমি জুমি িাজাইল বপিলি ঘবটি িা ঝন ঝন কিা কিিালি 
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লাখান অইমেবি। 2 আমাি েুবে পীিাবক মাবিিাি লখমিা থামক, হকল 

িািুবন লিয়াপাি িুবজ, হকল নমুনাি আখল-িুবধিময় কাবমল অই, আি 

আমাি ইমাবন িলবে উিা পামিামিও এক জাো থাবক আিক জাোি 

হিাইবলিাম পাবি, অইমল আমাি বেমলা কুনু মহবিি না থামক, লি 

আল্াি নজমিা আবম কুতিাউ নায়। 3 আমাি হকল ধন-িামানা েুবে 

েবিি-দুবখমি বিলাই লেই, এমনবক আমাি শবিলমিও েুবে জালাবনি 

লাবে োন কবিলাই, আি আমাি বিিমি েুবে মহবিি না থামক, লি 

কুনু ফায়ো নাই।

4 মহবিি হকল সময় িিি কমি, েয়া-মায়া কমি, ইংসা কমি না, 

িিাই কমি না, অহংকাি কমি না, 5 িাে লিিহাি কমি না, বনজি স্বাথ্ি 

লিষ্টা কমি না, িাে-েুিা কমি না, লকউ কুনু লখবি কিমল মমনা িামখ না, 

6 নাফিমাবনি খুবশ অয় না, িিং হবককবিময় খুবশ কমি। 7 মহবিমি 

হক্লিা সইে্ কমি, হকলিা বিশ্াস কমি, হকল লিয়াপামি মনি মামজ 

আশা েুোয় আি হকল লিয়াপামি িিি কবিয়া বধে্ ধমি।

8 হুমনা, হকল পীিাবক মাি একবেন ফুিাইবেমিা, নানান িাষাও 

লশষ অইবেমিা আি আখলোিি আখলও ফুিাইবেমিা, অইমল মহবিি 

কুনু সময় ফুিায় না। 9 লি অখন আমিা লিা কুনুিাউ লষালআনা জাবন 

না, পীিাবক মািও লষালআনা কইিাম পাবি না।  01 অইমল আমিা জাবন, 

লষালআনা অওয়াি সময় লেিলা আইমিা, অউ সময় িাংো-িুিা হকলিা 

ফুিাইবেমিা।

 11 আবম লেিলা হুরু আিলাম, অউ সময় হুরুিাি লাখান মাবিিাম, 

হুরুিাি লাখান বিতিা-িািনা কিিাম, আি হুরুিাি লাখান বিিাি-

বিমিিনা কিিাম। অইমল অখন লিা িি অইমেবি, এিলাবে হুরুিাি 

লাখান আিাি-লিিহাি িাে বেলাইবি।  21 অখন লিা আমিা জাপসা 

আয়নাি মামজ হকলিা পবিস্াি লেখিাম না, িামে হউ লষালআনা 

অওয়াি সময় আইমল আমিা হকলিা িামনা-িামবন লেখমু। অখন 

আবম হক্লিা পুিাপুি জাবন না, হউ সময় আইমল আবম হকলিা 

পুিাপুি জানমু, আল্ায় আমামি লেলা পুিাপুি বিনইন, অলা আবমও 

হকলিা জানমু।

 31 িুজিায় বন, ইমান, আশা, আি মহবিি, অউ বিমনা ধন হি-হামমশা 

িইমিা, ইিাি মামজ মহবিিউ হকল থাবক িি।
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পীিাবক মাি আি োইবি িাষায় মািি িফাি

14 
 এিলাবে ও িাই অকল, িুমিাও মহবিিি লাবে আবশক 

অও, পাক রুহি লেওয়া োন-বনয়ামিি লাবে বখয়াবল অও, 

খাি কবি পীিাবক মাবিিাি লখমিা পাইমি বখয়াবল অও। 2 কািন লে 

মানমষ োইবি কুনু িাষায় মামি, লহ ইিা মানষি লমে মামিি না, আল্াি 

লমেউ মামিি। িাি মািি িাষা কুনু মানমষ িুমজ না, লহ খাবল পাক 

রুহি িমল িািুবন িুবল কয়। 3 অইমল লেইন পীিাবক মািইন, এইন 

মানষি লেমিউ মািইন, এন মামি মানষি বজমদেবেমি েবিয়া িুমল, 

মানষি বেমলা আশা আি সাতিনা েুোয়। 4 লি লে জমন োইবি িাষায় 

মামি, লহ খাবল বনজমি েবিয়া িুমল, অইমল লেইন পীিাবক মািইন, 

এইন লিা আল্াি জমািমি েবিয়া িুলইন। 5 এিলাবে আবম িাইিাম, 

িুমিা হকমলউ োইবি িাষায় মামিা, অইমল আমিা লিবশ িাইিাম, 

িুমিা হকমল পীিাবক মাি মামিা। মমনা িাবখও, কুনু মানমষ েুবে 

োইবি িাষায় মামি, আি মািি িামে জমািি মানষমি েবিয়া িুলাি 

লাবে দুিিা লকউ ইিাি মাবন িুজাইয়া না লেয়, লি হউ লেইন পীিাবক 

মািইন এইনউ িি।

6 িাইয়াইনমি, আবম েুবে িুমিাি লেমি আইয়া খাবল োইবি 

কুনু িাষায় মাবি, অইমল এি মাজবে আল্াি িািুবন মুনশাি কথা, 

আখল-লহকমিি কথা, পীিাবক কুনু মাি িা বকিাবি নবিয়ি না জানাই, 

লি আমামিবে িুমিাি কুনু ফায়ো অইমিা বন? 7 মমন কমিা, িাবশ, 

সাবিদো, আি লেিা িাইে্-িাজনাি বিিমি কুনু জান নাই, ইিা েুবে 

োনি সবিক সুি-িাল না মাবনয়া িামজ, লি অউ িাজনাি বকিা িামজি, 

মানমষ ইিা লকমমন িুজমিা? 8 েুধিি োওয়াি লাবে লফৌবজ বশংোয় েুবে 

পবিস্াি আওয়াজ না লেয়, লি কুনু বসপাই লিবড অইমিা বন? 9 অলাখান 

িুবম লেিলা অজানা িাষায় মামিা, লি িুবম বকিা কইিায়, িািা লকমমন 

িুজমিা? িুমাি ই মাি খাবল িািাসি লমে মািিায় বন?  01 ই দুবনয়াি 

নানান জািি িুবল আমি, ইিা কুনুটাউ মাবন িািা নায়।  11 আি আবম 

েুবে অউ িুবল না িুবজ, লি লে জমন মাবিিা, িান লেমি লিা আবম বিমেবশ 

মানষি লাখান, আি িাইনও আমাি লেমি বিমেবশ।  21 ইখান লিা িুমিাি 

	 ১-করিরথিয়া	 14:1	-	12	



A

462

লিলায়ও বিক। িুমিা লেিলা পাক রুহি লেওয়া োন-বনয়ামিি লাবে 

বখয়াবল অইিায়, লি লে বনয়ামি বেয়া জমািমি েবিয়া িুলা োয়, অউ 

বনয়ামি পাওয়াি লাবেউ লিবশ লিষ্টা কবিও।

 31 এিলাবে লে মানমষ োইবি িাষায় মামি, লহ আল্াি লেমি মাংেউক, 

োমি ইিাি মাবন িুজাইয়া বেমিা পামি।  41 আবম েুবে োইবি িাষায় লোয়া 

কবি, লি আসমল আমাি রুমহ লোয়া কমিি, আমাি বনজি মমন কুতিা 

কমিি না।  51 অখন আবম বকিা কিিাম? আবম রুহ বেয়া লোয়া কিিাম, 

আি িুবধি বেয়াও কিিাম। আবম রুহ বেয়া েীি-েজল োইমু, িুবধি বেয়াও 

েীি-েজল োইমু।  61 আি িুবম েুবে খাবল রুহ বেয়া শুকবিয়া আোয় 

কমিা, লি মজবলিি মানমষ বকলা আবমন কইমিা? িািা লিা িুমজিউ 

না িুবম বকিা কইিায়, িািা লিা অবিনা জনি লাখান িইলা।  71 িুবম 

হয়মিা বিক িামিউ শুকবিয়া আোয় কিিায়, অইমল অউ মানষমি লিা 

েবিয়া িুলা অি না।

 81 আবম আল্া পাকি শুকবিয়া আোয় কবি, কািন আবম োইবি 

িাষায় িুমিাি িাইমি িউি লিবশ মাবি।  91 িা-ও জমািি মাহবফলি 

মামজ োইবি িাষায় আজাি আজাি কথাি িেলা, মানষি িাবলমি লাবে 

আবম আখল খাটাইয়া খাবল পািখান কথা কইমু।

 02 িাইয়াইনমি, িুমিাি আখল-িুবধি হুরুিাি লাখান না অইয়া িয়স্ 

মানষি লাখান অউক। অইমল ইংসা-বনদোি লিয়াপামি িুমিাি মন মািুম 

িাইচ্াি লাখান অউক।  12 আিমাবন বকিামিা আমি,

অবিনা িাষায় মািিা মানুষবে,

বিমেবশ মানষি মুখবে,

আবম অউ জাবিি লমে মাবিমু।

িা-ও আমাি মাি িািা হুনমিা নায়,

ইখান আবম মািুমে কইিাম।

 22 লি িুজা োয়, োইবি িাষায় মািা ইমানোি অকলি লাবে কুনু বনশানা 

নায়, িিং অ-ইমানোি অকলি লাবে ইিা একটা বনশানা। আি পীিাবক 

মাি মািা অ-ইমানোিি লাবে কুনু বনশানা নায়, অইমল ইমানোিি লাবে 

লিা ইিা একটা বনশানা।

	 ১-করিরথিয়া	 14:13	-	22	



A

463

 32 জমািি হকল মানুষ এক জাোি বমলাি িামে, হকমল েুবে একলমে 

োইবি িাষায় মামি, আি অউ সময় জমািি িাইিি িা অ-ইমানোি 

কুনু মানুষ ইমনা আয়, লি িািা িুমিামি পােল কইিা না বন?  42 আি 

হকমল েুবে পীিাবক মািইন, অমন সময় কুনু অ-ইমানোি আইয়া ইমনা 

হামায়, লি অউ হকলি মািি মাজবে লহ বনজি েুনাি হালি িুবজবলমিা, 

অউ মাি হুনায় িাি বনজি বিিাি বনমজ কিমিা।  52 িাি মনি লুকাইল 

বিষয় খুলামমলা অইমিা, লিউ লহ সইজোি পবিয়া আল্াি লেৌিি-িাবিফ 

কবিয়া কইমিা, “আপনািাি মামজ বনচ্য় আল্া পাক আবজি আিইন।”

ইিায়ী জমািি বনয়ম-কানুন মানা

 62 িাইয়াইনমি, বকিা অইমিা? িুমিা লেিলা এক জাোি জমামিা 

েলা অও, অউ সময় লকউ েীি-েজল োইন, লকউ নবিয়ি কিইন, লকউ 

িািুবন লিয়াপামি কইন, লকউ োইবি িাষায় মািইন, আি লকউ ইিাি মাবন 

িুজাইয়া লেইন। লি লেইন লেিাউ কিইন না লকমন, ইিা োনু জমািমি 

েবিয়া িুলাি বনয়মি অয়।  72 লকউ েুবে োইবি িাষায় কুতিা মামি, লি 

এমকাজন কবি দুই বিনজমন মািউক আি একজমন ইিাি মাবন িুজাইয়া 

লেউক।  82 মাবন িুজাই বেিাি লকউ না থাকমল, িািা জমামিা িুপিাপ 

থাকউক, খাবল বনমজ বনমজ আল্াি লমে মািউক।  92 আি পীিাবক মািিা 

অকমল অলা দুই-বিন জমন মািউক আি িাবক হকমল োিাই-িািাই 

কিউক।  03 অইমল জমামিা লেিা িওয়াি আিইন, িািা লকউিি লেমি 

েুবে কুনু অবহ িা িািুবন খিি নাবজল অয়, লি লেইন িয়ান কিিা, িাইন 

বনিাই অইোউক্া।  13 অলাখান িুমিা হকমলউ এক-এক কবি পীিাবক 

মাবিও, োমি হুনিা অকমল িাবলম আি উত্সাহ পায়।  23 পীিাবক মািিাি 

রুহ লিা িািাি বনজি িমশ থামক,  33 আল্া পামক বনচ্য় লোলমাল পিদে 

কিইন না, িিং শাবতি পিদে কিইন।

 43 আল্াি পাক িদো অকলি হকল জমািি বনয়ম-কানুন অইমলা, 

জমািি মামজ লিবট মানুষ বনিাই িওয়া উবিি, েফ-সফ কিা িািাি লাবে 

বিক নায়। শবিয়িি বনয়ম মাবফক িািা অধীনিা মানউক।  53 িািা কুনু 

িাবলম জানাি বখয়াবল অইমল িাবিি বেয়া বনজি জামাইি লেি থাবক 

জানউক। কািন জমািি মামজ লিবটমতি েফ-সফ কিা শিম।
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 63 আইচ্ছা কওিাইন, আল্াি কালাম কুনু িুমিাি লেি থাবক িািইমি 

বন? খাবল িুমিাি লেমিউ আইমি বন?  73 মমনা িাবখও, কুনু মানমষ েুবে 

বনজমি পীি-েিমিশ িা িািুবন লখমিা আলা মমনা কমি, লি লহ ইখান 

িুবজলাউক, আবম িুমিাি লেমি লেিা ললখলাম, ইিা হক্লিাউ মাবলক 

ইিাি হুকুম।  83 আি লকউ ইিা না মানমল, িামিও মাইন্ কিা অইমিা নায়।

 93 এিলাবে ও িাই অকল, িুমিা পীিাবক মাি মাবিিাি লাবে বখয়াবল 

অও, আি োইবি িাষায় মাবিমিও িাধা বেও না।  04 িা-ও জমািি হকল 

কামউ পুিাপুি আেি-কায়ো আি বনয়ম-কানুন মাবনয়া কিা জরুি।

মুে্া থাবক বজদো অইয়া উিা 

(১৫:১-৫৮)

ইিা আল-মসী মুে্া থাবক বজদো অইিইন

15 
 ও মুবমন িাই অকল, আবম আমে লে খুশ-খিবি িিবলে 

কিবিলাম, হউ কথা অখন ইয়াে কিাই বেিাম। িমুিা লিা ইিা 

কিলু কিিলায় আি ইমামন বটবকয়াও িইমিা। 2 আবম লে কালাম িিবলে 

কিবি, ইিা েবুে িমুিা মজিিু কবি ধবিয়া িামখা, লি অউ খশু-খিবিি 

মাজবে নাজাি পাইিায়, আি না পাইমল িমুিাি ইমান আনাউ লিকামা। 

3 আসমল আবম বনমজ লে িাবলম পাইবি, অউ িাবলমমি খিু জরুবি 

মমনা কবিয়া িমুিামিও জানাইবি। আল্াি কালাম মাবফক আমিাি েনুাি 

মাবফি লাবে আল-মসীময় বনজি জান কুিিাবন বেিইন। 4 িানমি োফন 

কিা অইবিল, আি আল্াি কালাম মাবফক মউিি বিন বেনি বেন িাইন 

মেু্া থাবক বজদো অইিইন। 5 বজদো অওয়াি িামে িাইন পয়লা সাহাবি 

বপিিমি, িামে িান হউ িামিাজন সাহাবিমি লেখা বেিইন। 6 এিিামে 

িাইন একলমে পািমশািও লিবশ মবুমন িাইমি লেখা বেিইন। এিাি মামজ 

লকউ লকউ মািা লেমলও, অখনও লিবশি িাে বজদো আিইন। 7 এিিামে 

িান িাই ইয়াকুিমি, িামে হকল সাহাবিমি লেখা বেিইন। 8 আি আবম লিা 

হকলি লহশি ঝবুল-ঝািা পিু, অউ আমামিও িাইন লেখা বেিইন। 9 সাহাবি 

অকলি মামজ আবমউ হকল থাবক নেইন্, আবম লিা সাহাবি কইয়া পবিিয় 

বেিাি লাখ নায়, আমে আবম আল্াি জমািি উপমি জলুমু কিিাম।
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 01 অইমল অখন আবম লেলা অইবি, ইিা আল্াি িহমমিউ অইবি। 

আমাি উপমি িান ই িহমি লিকামা লেমি না, আবম অইন্ সাহাবি অকল 

থাবক লিবশ লমনি কিবি। ই লমনি লিা আবম বনমজ বনমজ কিিাম পািবি 

না, িিং আল্াি িহমমিউ ইিা কিাইমি।  11 এিলাবে আবম িা অইন্ কুনু 

সাহাবিময় লেইনউ িিবলে কবি না লকমন, আমিা অউ একই লিয়াপামিউ 

িিবলে কবিয়াি, ইিা হুবনয়া িুমিাও ইমান আনমিা।

আমিা মিন িামে বজদো অইমু

 21 লি আল-মসীমি মুে্া থাবক বজদো কিা অইমি কইয়া লেিলা 

িিবলে কিা অয়, িাইমল িুমিাি মাজি লকউ লকউ লকমমন কয়, মানুষ 

মবি লেমল আি বজদো অইিা নায়?  31 মিন িামে বজদো অইয়া উিমি 

না পািমল লিা, আল-মসীও বজদো অইিইন না।  41 আি আল-মসী বজদো 

অইয়া না উিমল লিা আমিাি িিবলেও লিকামা আি িুমিাি ইমান 

আনাও লিকামা।  51 এমনবক অখানও িুজা োি লেন, আল্াি লিয়াপামি 

আমিা লেিা িিবলে কবিয়াি ইিা বমিা, কািন আমিাি িিবলে অইমলা, 

আল্ায় আল-মসীমি মুে্া থাবক বজদো কিিইন। অইমল মুে্া অকলমি েুবে 

বজদো কিা না অয়, লি লিা িাইন আল-মসীমিও বজদো কিিইন না। 

 61 আি মুে্া অকল েুবে বজদো অইয়া না উিইন, লি লিা আল-মসীও 

বজদো অইয়া উিিইন না।  71 আল-মসীমি েুবে বজদো কিা না অইয়াউ 

থামক, লি লিা িুমিাি ইমান লিকামা, আি িুমিা অখনও েুনাি মামজ 

হািু-ডুিু খাইিায়।  81 িাইমল আল-মসীি িবিকাি লেিাি মউি অইমেমি, 

িািাও লিা বিনাশ অইমেিইন।  91 আল-মসীি উপমি আমিাি লে আশা, 

ই আশা েুবে খাবল অউ দুবনয়াবি বজমদেবেি লাবে অয়, লি লিা হকল থাবক 

আমিািউ লিবশ িে নবিি।

 02 অইমল আসল কথা অইমলা, আল-মসীমি লিা হািাউ মুে্া থাবক 

বজদো কিা অইমি। িাইনউ পয়লা ফসল, মুে্া থাবক েমিা জনমি বজদো 

কিা অইমিা, এিাি মামজ িানমিউ পয়লা বজদো কিা অইমি।  12 িুজিায় 

বন, একজন মানষি মাজবে লেলা মউি আইমি, অলা বজদো অইয়া উিাও 

একজন মানষি মাজবে আইমি।  22 িািা আেমি আওলাে বহসামি হকল 

মানষি লেলা মিন অয়, আল-মসীি উম্মি বহসামি অউলা হকলমি 
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বজদো কিা অইমিা।  32 অইমল এি মামজ কথা আমি, আল্ায় িান মবজ্ 

মাবফক ধামপ-ধামপ হকলিা কিাইিা। লখমিা থাবক পয়লা িুলা ফসলি 

লাখান পয়লা ধামপা আল-মসীমি বজদো কিা অইমি, িামে িাইন দুিিা 

িাি িশবিফ আনাি কামলা িান উম্মি অকলমিও বজদো কিা অইমিা। 

 42 এিিামে বকয়ামিি কামলা আল-মসীময় দুবনয়াবি হকল শাসন, অবধকাি 

আি লখমিামি বিনাশ কবিয়া োইবি িাফ আল্াি আমিা িােশাই সমজাইিা। 

 52 কািন, আল্ায় েমিা সময় পে্তি আল-মসীি হকল দুশমনমি িান পাওি 

িলাি না ফালাইন, অমিা সময় পে্তি িাইন িােশাই কিমি অইমিা। 

 62 আি লশষ দুশমন মউিমিও িাইন বিনাশ কিিা।  72 পবিত্র জিুি শবিমফা 

আমি, “িাইন হক্লিামিউ আল-মসীি পাওি িলাি িাখিইন।” লি 

িুজা োয়, হক্লিামি আল-মসীি অধীমন িাখাি মাবন অইমলা, আল্ায় 

িান বনজমি িাে িাবখয়া অইন্ হকলিামিউ আল-মসীি িমল িাখিইন। 

 82 আি হক্লিা িান অধীমন আইয়া হািমল, হক্লিামি লইয়া অউ খাি 

মায়াি জন ইিনুল্াও আল্া পাকি অধীন অইিা। োমি লেইন হকলিা িান 

অধীমন িাখবিলা, হউ আল্া পাকউ হক্লিাি উপিআলা অইন।

 92 আইচ্ছা ধমিা, মুে্া অকলি লাবে লেিা লিৌিাি লোিল কমিি, মুে্া 

অকলমি েুবে কুনুবেনউ বজদো কিা না অয়, লি এিাি ফায়ো বকিা? 

 03 আি আমিা সাহাবি অকলও লকমন ঘটিায়-ঘটিায় বিপেি মুখা-মুবখ 

অইয়াি?  13 অয়, িাই অকল, আবম লিা পিমিক বেনউ মউিি মুখা-মুবখ 

অইয়াি! আমিাি মাবলক ইিা আল-মসীি নামম িুমিামি লইয়া লে িিাই 

লেখাই, অউ িিাইি লাবেউ আবম িুমিামি ইিা জানাইিাম।  23 ইবফি 

টাউমনা জংবল জানুয়াি পালি লমে আবম লে লািাই কিবি, ইিা েুবে 

খাবল দুবনয়াবি বনয়মি কবিয়া থাবক, লি আমাি কুনু লাি অইমি বন? মুে্া 

অকলমি েুবে বজদো কিা না অয়, লি আও, অলা কই, “আও, খাও-োও 

ফুবি্ কমিা, কাইল লিা বনবচ্ি মিন অইমিা।”  33 িাইয়াইনমি, িুমিা 

িুল কবিও না, অলা এক বিমল্খ আমি, “কু-সংবেময় িালা মানষমিও 

নাটাইলায়।”  43 এিলাবে িুমিা িে বনশা থাবক হজাে অও, আি েুনা 

কবিও না। িুমিাি মাজি লকউ লকউ লিা স্বয়ং আল্ামিউ বিমন না, ইিা 

িি শিমি লিয়াপাি।

 53 কুনু কুনু মানমষ বজকাইমিা পামি, “মুে্া অকল লকমমন বজদো 

অইিা? িািাি শবিলি েিন বকলাখান অইমিা?”  63 হায়মি লিআখল! 
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িুমাি বনজি লখিি মামজ লে বিবি িাইন কমিা, ই বিবি না মিমল লিা 

লিিা উমি না।  73 আি িুমাি িাইন কিা বিবি থাবক লে লিিা িািয়, িুবম 

লিা ই লিিা িাইন কমিা না, িুবম খাবল বিবি িাইন কমিা ধান িা অইন্ কুনু 

ফসলি, অেু মবিয়াউ লিিা িািয়।  83 িামে আল্ায় িান মবজ্ মাবফক ইিাি 

িুিি-আকাি েিন কিইন। িাইন পিমিক বিিমিউ িাি জাি মাবফক 

লিিাি িুিি-আকাি লেইন।  93 িুমজা না বন, হকল জানোিি লো্ লিা 

এক সমান নায়। মানষি লো্ এক লাখান, পশুি এক লাখান, পাবখি এক 

লাখান আি মািি আিক লাখান।  04 অউলা আিমামনাও িউি নমুনাি 

শবিল আমি, দুবনয়ািও িউি শবিল আমি, িা-ও লিমহব্ শবিলি লিজ 

এক লাখান, আি দুবনয়াবি শবিলি লিজ আিক লাখান।  14 সুিজি লিজ 

এক লাখান, িাদেি লিজ আিক লাখান আি লিিাি লিজ দুিিা লাখান। 

এমনবক এক লিিা থাবক আিক লিিাি লিজও আলাো।

 24 মিন িামে বজদো অইয়া উিাও অউ লাখান। লাশ মাবট বেয়া হািমল 

পবি োয়, অইমল অউ লাশমি লেিলা বজদো কিা অইমিা, ইটা আি পিমিা 

নায়।  34 অসম্মাবন হালমি মাবট লেওয়া অয়, সম্মাবন হালমি িুলা অইমিা। 

মাবট লেওয়া অয় দুি্ল হালমি, আি িুলা অইমিা িলিান হালমি।  44 মাবট 

লেওয়া অয় িতি-মাংসি শবিল, অইমল িুলা অইমিা রুহাবনক শবিল। িতি-

মাংসি শবিল লেিলা আমি, লি লিা রুহাবনক শবিলও আমি।  54 লেলা 

িািা আেমি লিয়াপামি পবিত্র লিৌিাি শবিমফা আমি, “অউ পয়লা আেম 

বজদো জানোি অইলা।” লি লশষ আেম, লেইন আল-মসী, িাইন বকিা 

অইলা? িাইন লিা অইলা বজমদেবে লেওিা রুহ।  64 অইমল রুহাবনক লে 

শবিল, ইখান লিা পয়লা অয় না, পয়লা অয় িতি-মাংসি শবিল, িামে 

অয় রুহাবনক শবিল।  74 লেলা পয়লা আেম মাবট থাবক আইলা, িামে 

দুিিা আেম, আল-মসী আইলা লিমহ্ থাবক।  84 জেিি মানুষ অইলা 

অউ মাবটি িানাইল মানষি লাখান, আি লিমহব্ মানুষ অইলা হউ 

লিমহব্ জন আল-মসীি লাখান।  94 লি িািা আেমি লাখান আমিা 

লেলা মাবটি কায়াি িুিি পাইবি, বিক অউলা হউ লিমহব্ জনি লাখান 

লিমহব্ িুিিও পাইমু।

 05 িাইয়াইনমি আবম িুমিামি কইিাম, িতি-মাংসি কুনু শবিল আল্াি 

িােশাইি অবধকাি পায় না। লেিাি বিনাশ আমি, ইিা কুনুমমতিউ বিিস্ায়ী 

িমন না।  15 লি আবম িুমিামি একটা িািুবন কথা জানাইিাম, জামনা বন, 
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আমিা হকলি লিা মউি অইমিা নায়, অইমল হকলিউ িুিি িেবলবেমিা। 

 25 বকয়ামিি কামলা এক মুহুি্ি মামজ, িখুি পলমক, বশংোি ফু লেওয়াি 

লমে লমেউ আমিা িেবলবেমু। অউ বশংো িাবজয়া হািমল, হকল মুে্া অলা 

িুিমি বজদো অইিা, লেিা কুনুবেন বিনাশ অইমিা নায়, আি আমিাও 

হউ িুিমি িেবলবেমু।  35 এিলাবে লে শবিল বিনাশ অইোয়, ইিায় অলা 

িুিি পাইমি অইমিা, লেিা কুনুবেন পবিমিা নায়, আি লেিা মবিবেমিা, 

ইিায় অলা িুিি পাইমি অইমিা, লেিা কুনু বেন মিমিা নায়।  45 আি 

লে শবিল পবিোয়, ই শবিমল লেিলা বিিস্ায়ী িুিি পাইমিা, লে শবিলি 

মউি অয়, ইিায় লেিলা বিিকাবলন বজমদেবে পাইমিা, হউ সময় আল্াি 

কালামি অউ ললখা ফবলমিা,

মউিি বিনাশ অইয়া জয় আইমি।

  55 ও মউি, লিাি জয় কুয়াই?

মউিমি, লিাি বিষ-োি কুয়াই?

 65 মউিি বিষ-োি অইমলা েুনা, আি েুনামি লখমিা েুোয় মুিা নিীি 

শবিয়ি।  75 অইমল আল্া পাকি শুকবিয়া আোয় কবি, আমিাি মাবলক 

ইিা আল-মসীি উবিলায় িাইন আমিামি জয় োন কিইন।

 85 লি, ও আমাি মায়াি িাইয়াইন, িুমিা ইমামন মজিুি অও, োমি 

কুতিায় িুমিামি আলাইমিা না পামি। মাবলকি লখজমিি লাবে বনজমি 

হি-হামমশা পুিাপুি বিলাই লেও, িুমিা লিা জামনা, িান লাবে লমনি 

কিমল ই লমনি কুনুমমতিউ লিকামা োয় না।

বিোবয় পিাবমশ আি লোয়া 

(১৬:১-২৪)

বিবলফ িাদো িুলাি লিয়াপামি

16 
 ও িাই অকল, আল্াি পাক িদো অকলমি সাইে্ি লাবে 

িাদো িুলাি লিয়াপামি আবম অখন কইিাম। োলাবিয়া 

লেশি ইিায়ী জমাি অকলমি আবম লেলা হুকুম বেবি, িুমিাও অউলা 

	 ১-করিরথিয়া	 15:52	–	16:1	



A

469

কমিা। 2 িুমিা পিমিক জমন োিবেি লিৌবফক অনুোয়ী হাপ্াি পয়লা 

বেন বকিু লটকা-পয়সা েলা কমিা, োমি আবম লেিলা আইমু, অউ 

সময় কুনু িাদো িুলা না লামে। 3 আবম আইয়া হািমল িুমিাি েলা 

কিা অউ োন-খয়িাি লজরুজামলমমা লইয়া োওয়াি লাবে, িুমিা 

লেিামি পিদে কিিায়, আবম বিবি বেয়া িািামি পািাইমু। 4 আি 

িুমিা েুবে মমনা কমিা আবমও োওয়া জরুি, লি িািা আমাি লমে 

অইয়া োইিা।

হজিি পাউলুমি কবিথি সফিি বনয়ি

5 আমাি বখয়াল অইমলা মাবকেবনয়া অইয়া আইিাম, এিলাবে 

আবম মাবকেবনয়া লেশি বিিমিবে িুমিাি লেমি আইমু। 6 আইয়া 

হয়মিা থুিা কয়বেন িুমিাি লেমি িইমু িা আ্া শীিকাল িুমিাি 

লেমিউ কাটাইমু, োমি আবম লেমনাউ োই না লকমন িুমিাউ আমামি 

অউ সফিি লাবে হকলিা জুইি-জাইি কবিয়া বেিায়। 7 পথি 

কুটমি লাখান আবম খাবল পমথবে োওয়াি কামলা িুমিাি লমে লেখা 

কিিাম িাই না, আবম িাইিাম, আল্াি মবজ্ অইমল িাক্া কয়বেন 

িুমিাি লমে থাকমু। 8 অইমল পচিাইশা ইে পে্তি আবম অউ ইবফি 

টাউমনাউ িইমু, 9 কািন আমাি িামমন অউলা িি একটা সুমোে 

আমি, ই সুমোমে িি িালা ফল বমমল। িা-ও িউি মানমষ ইিাি 

বিরুবধিা কিিা।

 01 বখয়াল িাবখও, বিমবথ িাই িুমিাি অমনা আইমল িাইন োনু 

শাবতিময়-বনি্ময় িইিা পািইন। জামনা লিা, আবম লেলা মাবলকি 

লখজমি কবিয়াি, িাইনও বিক অউলা কিিা।  11 এিলাবে লকউ 

োনু িানমি এলাবম না কমি। িামে িাইন লেলা আমাি লেমি 

আইিা পািইন, অউলা শাবতি মমিা িানমি আেুয়াইয়া বেও। 

আবম লিা িান লাবে িাি িাইয়াি, আশা কবি িাইয়াইতিি লমে 

িাইনও আইিা।

 21 আি আপল্ি িাইি লিয়াপামি কইিাম, িানমি িউি বমনি 

কিিলাম, িাইয়াইতিি লমে অইয়া অখন িুমিাি লেমি োইিা, িা-ও 

কুনুমমতিউ িাবজ অইলা না। লি সময়-সুমোে অইমল িামে োইিামন।
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বিোবয় িালাম

 31 িাইয়াইনমি, িুমিা হকল হুবশয়াি অও, ইমামন মজিুি অও, সাওবস 

িাি লেখাও আি িলিান অও।  41 িুমিা েিিাউ কমিা, মহবিিি সবহি 

কবিও।

 51 আি িুমিাি লিা জানা আমি, আ্া গ্ীস লেশি মামজ আব্ফান 

িাইি পবিিািউ অইলা পয়লা ইমানোি। আল্াি পাক িদো অকলি 

লখজমিি লাবে িািা বনজমি সবপ বেিইন।  61 এিলাবে বমনি কবিয়াি, 

ইলাখান মানষমি িুমিা ইজ্িি সবহি িবজও, আমিা েমিা জমন অলা 

লখজমি কিইন, আল্াি নামম লমনি কিইন, িািামিও অলা িবজও। 

 71 অউ আব্ফান িাই, ফািুনাি িাই আি আবকক িাই আইিইন লেবখয়া 

আবম খুি খুবশ অইবি, এিা আওয়ায় িুমিাি অিাি পুিন অইমি।  81 এিা 

আমাি আি িুমিাি বেমলা আিাম বেিইন। িুমিা অউ লাখান মানষমি 

খাি ইজ্ি কবিও।

 91 িুিস্ি আবিয়া লেশি জমািি মানমষ িুমিামি িালাম জানাইিা। 

আবকল আি বফিবকলা, আি িািাি ঘিি জমািি মানমষ মাবলকি 

মহবিিি সবহি িুমিামি িালাম জানাইিা।  02 হকল মুবমন িাইয়াইমতি 

িুমিামি িালাম জানাইিা। িুমিা এমক-অইমন্ পবিত্র েলােবল কবিও।

 12 আবম পাউলুমি বনজি আমি অউ িালামি কথা ললখলাম।  22 মাবলক 

ইিামি েুবে লকউ মহবিি না কমি, লি িাি উপমি লান্নি পিউক। মািানা 

থা! মাবন, ও আমিাি মাবলক, িশবিফ আনউক্া!  32 মাবলক ইিাি িহমি 

িুমিাি উপমি জাবি িউক।  42 িুমিা হকলি লাবে আমাি ইিায়ী মহবিি 

িইমলা। আবমন॥ 
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