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পবিত্র ইবজিল শবিফ ৮ নম্বি বিপািা

দুিিা 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 দুিিা িবহফা। অনুমান কিা অয়, হজিি ইিায় লিমহম্া 

িশবিফ লনওয়াি ২১ িিি িামে ইখান ললখা অইমি।

কবিথি জমািি লমে লেিলা হজিি পাউলুিি সম্পক্ক ভালা আবিল না, অউ 

সময় িাইন জমািি লেমি ই বিবি ললখবিলা। পাউলুিি সাহাবি পে লইয়া কবিথি 

জমািি কয়জন মানমে খুি বিরুবিিা কিবিল। অউ বিপািাি মামজ িাইন ইিাি 

জুয়াপ বেিইন।

হজিি পাউলুিি ললখা অউ িবহফাি মাজবে িানমি আমিা ভালা কবি বিনা 

োয়। ললখমক িান মনি কথা, আল্াই খুশ-খিবি িিবলেি লিয়াপামি িান উত্সাহ, 

দুখ-মবিিিি কথা, আি পয়লা ইিায়ী জমািি মামজ লেকা-পয়সাি অভািি সময় 

এমক-অইমনযে বকলা সাইেযে কিিইন, ইিা অউ বিপািাি মামজ ললখিইন। ই বিপািাি 

মামজ উমল্খ কিা আবিয়া লেশ অখনকুি িুিস্ক লেশি বভিমি, আি মাবকেবনয়া 

অখনকুি গ্ীস লেশি বভিমি। হউ সময় ইিা স্ািীন লেশ আবিল।

এিমামজ আমি,

(ক) ভুবমকা .....................................................১:১-১১.আয়াত
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ভুবমকা 

(১:১-১১)

িালাম জানাবন

1 
 আবম পাউলুি, আল্া পাকি মবজ্ক মাবফক হজিি ইিা আল-মসীি 

একজন সাহাবি। কবিথি োউনি ইিায়ী জমাি আি আ্া গ্ীস লেশি 

মামজ আল্াি েমিা পাক িন্া অকল িসি কিইন, এিাি লেমি আবম 

আি আমিাি মুবমন ভাই বিমবথময় অউ িবহফা খান ললখিাম।

2 আমিাি োইবি িাফ আল্া পামক আি মাবলক ইিা আল-মসীময় 

আপনািা হকলি উপমি িহমি আি শাবতি নাবজল কিউক্া।

িুজ লেওয়াি মাবলক আল্া

3 আমিাি মাবলক ইিা আল-মসীি োইবি িাফ আল্া পাকি িাবিফ 

অউক। িাইনউ িহমানুি িবহম আল্া, হক্লি বেলি িুজ লেওিা আল্া। 

4 হকল জাি দুখ-মবিিিি সময় িাইন আমিামি িুজ লেইন, োমি 

িান লেি থাবক িুজ পাইয়া, অইনযেি দুখ-মবিিিি সময় আমিাও 

িািামি িুজ বেিাম পাবি। 5 আল-মসীি লাখান আমিা লেলা িউি 

দুখ-মবিিি সইেযে কবিয়াি, অউলা িান উবিলায় িউি িুজ-শাবতিও 

পাইয়াি। 6 আমিা লে দুখ-মবিিি সইেযে কবি, ইিা লিা িুমিাি মনি 

সাতিনা আি নাজািি লাবেউ কবি। িুমিামি িুজ লেওয়াি বনয়মিউ 

আল্ায় আমিামি িুজ লেইন। িুমিা লেিলা আমিাি লাখান দুখ-মবিিমিা 

পড়িায়, অউ সময় আমিাি লেওয়া িুজ মাবফক িুমিাি কষ্টমি সইেযে 

কিমি সাইেযে কিমিা। 7 িুমিাি উপমি আমিাি মজিুি এবকন আমি, 

িুমিা লেলা আমিাি দুখ-মবিিমিা শবিক আমিা, অউলা আল্াি লেওয়া 

িুজ-সাতিনাি মামজও শবিক আমিা।

8 িুিস্কি আবিয়া লেমশা আমিা লে মবিিমিা পড়িলাম, অিা 

িুমিামি জানাইিাম িাই। বহমনা থাকমি আমিাি উপমি লে আজাি 

আইবিল, অউ আজাি অলা মািাত্মক আবিল, এিলাবে আমিা জানি 

	 ২-করিরথিয়া	 1:1	-	8	
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মায়া িাবড় বেিলাম। 9 মমনা কিিলাম, আমিা বনবচিি মািা োইমু। 

লি আমিাি ই হালি অইবিল, োমি আমিা বনজি উপমি ভিসা না 

কবিয়া, লে আল্ায় মুে্কামি বজন্া কবি িুলইন, অউ আল্াি উপমি ভিসা 

কবি।  01 এক লিজুইিা মউিি আি থাবক িাইন আমিামি িািাইিইন, 

আি অখনও িািাইিা। আমিা িান উপমি ভিসা কিিাম পাবি, িাইন 

হামমশাউ আমিামি অলাখান িািাইিা।  11 িুমিাও লোয়া-মুনাজাি 

কবিয়া আমিামি সাইেযে কিিায়, এিলাবে িউি জনি লোয়াি খাবিমি 

আমিা লে িহম পাইবি, অিাি ফল লেবখয়া িউমি আল্াি শুকবিয়া 

আোয় কিিা।

কবিথি জমািি লমে হজিি পাউলুিি সম্পক্ক 

(১:১২-৭:১৬)

হজিি পাউলুিি সফিি লেবি

 21 আমিা লেিা লইয়া লেৌিি কবিয়াি, আমিাি বিমিমকও অলা 

কয়, আল্াি লেওয়া পবিত্র আি সিল মন লইয়া হকল মানেি মামজ 

বজমন্বে কাোইবি, খাি কবি িুমিাি মামজউ কাোইবি। ই বজমন্বে আমিা 

দুবনয়াবি আখল-লহকমমি নায়, খাবল আল্াি িহমিি িমল কাোইবি। 

 31 আমিা লিা িুমিাি লেমি লুকাই-িাপাই কুনুিা ললবখয়াি না, িুমিা 

লে ললখা পড়িায় আি িুজিায়, খাবল অউ লিয়াপামিউ ললবখয়াি। আি 

আশা কবিয়াি, িুমিা হামমশাউ অলা িুজাি িইিায়।  41 আসমল আমিাি 

লিয়াপামি িুমিা থুড়া বকিু জাবনয়াউ, আমিামি লইয়া লেলা িড়াই 

কিিায়, মাবলক ইিায় িশবিফ আনাি সময় িুমিামি লইয়া আমিাও 

অলা িড়াই কিমু।

 51 আি অউ কথাি উপমি ভিসা কবিয়া আবম খুি বখয়াবল অইিলাম, 

আবম আওয়া-োওয়াি পমথা দুইও িাি িুমিাি লেমি োইমু, লেমল িুমিা 

দুইও িািউ িহম-বনয়ামি পাইিায়।  61 আবম মমনা কিিলাম, মাবকেবনয়াি 

োওয়াি পমথ িুমিাি লমে লেখা কিমু আি হন থাবক বহিিাি িুমিাি লেমি 

আইমু, োমি এহুবেয়া বজলাি োওয়াি কামলা িুমিা আমামি আেুয়াইয়া 

লেও।  71 অইমল আবম না আওয়ায় িুমিা মমনা কিিায় বন, আবম ইিা 

	 ২-করিরথিয়া	 1:9	-	17	
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ঢং কিিলাম? জেিি মানমে লেলা একিাি কয় “অয়, অয়” আিকিাি 

কয় “না, না”, আবমও অলা বন?

 81 আল্া পাক লিা হক আি খাবে, ইখান লেলা হািা, অউলা এওখানও 

হািা, িুমিাি লেমি আমিাি জিান একিাি “অয়” আি আিকিাি “না” 

অয় না।  91 আবম, বসলাি, আি ভাই বিমবথময় িুমিাি লেমি োি কথা 

িিবলে কিবি, হউ ইিা আল-মসীউ অইলা আল্াি খাি মায়াি জন ইিনুল্া, 

িাইন একিাি “অয়” আি একিাি “না” নায়, িাইন লিা হকল সময়উ 

“অয়।”  02 আল্া পাকি হকল ওয়াোউ লিা আল-মসীি মাজবে পুিা 

অয়। এিলাবে মুনাজািি সময় আল্াি লেৌিিি লাবে আল-মসীি নামি 

উবিলায় আমিা “আবমন” মাবন “অয়” কই।  12 আি আল-মসীি লাবে 

আমিামি আি িুমিামি লেইন মজিুি কবি বেকাই িাখিইন, িান নাম 

আল্া। িাইনউ আমিামি লখলাফবি বেিইন।  22 িান বনজি িন বহসামি 

আমিামি সীল-িাপ্পড় মাবিয়া িাখিইন, আি িাইন লেিা আমিামি বেিাি 

ওয়াো কিিইন, ইিাি পয়লা বকব্ বহসামি আমিাি বেলি মামজ পাক 

রুহ োন কিিইন।

 32 আবম আল্ামি সাবষি িাবখয়া আমাি বজমন্বেি কিম খাইয়া কইিাম, 

িুমিাি িায় েয়া-মায়া থাকায় িুমিামি িািাবনি বখয়ামল আবম কবিথি 

োউমনা োওয়া িন্ িাখবি।  42 আমিা বনজমি িুমিাি ইমানি মাবলক 

মমনা কিিাম না, িিং িুমিামি খুবশ-িাবসময় িাখাি লাবে িুমিাি লমে 

িইয়া কাম কিিাম। কািন িুমিা ইমামন মজিুি আমিা।

2 
 এিলাবে মমন মমন বিক কিলাম, িুমিাি মমনা দুখ লেওয়াি লাবে 

আবম আি িুমিাি লেমি োইিাম নায়। 2 কািন আবম িুমিামি 

দুখ বেমল আমামি খুবশ কিমিা লক? আি আবম োিামি দুখ বেমু, অউ 

িুমিা িাড়া আমামি খুবশ কিাি আি লিা লকউ নাই। 3 আমাি ইলা 

ললখাি কািন অইমলা, আবম লেিলা োইমু, অউ সময় লেিা আমামি 

খুবশ কিাি কথা, িািাি লেি থাবক োনু কুনু দুখ না পাই। িুমিাি উপমি 

আমাি ই বিশ্াস আমি, আবম লেিাি খুবশ অইমু, িুমিাও ইিাি খুবশ 

অইিায়। 4 আমাি মমনা িড় দুখ লইয়া, িখুি পাবন ফালাইয়া আমে 

িুমিাি লেমি ললখিলাম। আসমল আবম িুমিামি দুখ লেওয়াি লাবে 

ললখবি না, িিং িুমিাি লাবে আমাি লে কমিা মহব্বি, অখান জানাবনি 

লাবেউ ললখবি।

	 ২-করিরথিয়া	 1:18	–	2:4	
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অপিাবিমি মাফ কিা

5 আমামি েুবে লকউ দুখ বেয়া থামক, লি লহ খাবল আমামি নায়, থুড়া 

অইমলও িুমিা হকলমিউ দুখ বেমি। 6 িুমিা লিবশি ভাে জমন বমবলয়া 

িামি লে সাজা বেমিা, অিাউ িাি লাবে েমথষ্ট। 7 অখন িুমিা িামি 

মাফ কবি বেলাও, িামি িুজ লেও, োমি লিবশ দুমখ লহ কািি না অয়। 

8 এিলাবে খাি কবি িুমিামি কইিাম, িুমিা লেন িামি মায়া কমিা, 

ইিা পিমান কবি লেখাও। 9 আবম পবিষিা কবি লেখিাম িাইিলাম, 

িুমিা হকল লিয়াপামি িাইিযে আমিা বক না, এিলাবেউ আবম িুমিাি 

লেমি ললখবি।  01 িুমিা েুবে কুনু লিয়াপামি লকউিমি মাফ কবি বেলাও, 

লি আবমও িামি মাফ কবি লেই। আি হািাউ েুবে আবম কুতিা মাফ কবিয়া 

থাবক, লি আল-মসীি িামমন িুমিাি লাবেউ কবিয়াি,  11 োমি শয়িামন 

আমিামি িুকা বেমিা না পামি। িাি কু-মিলিি কথা লিা আমিাি 

অজানা নায়।

আল-মসীমি বিনাউ লিা লঘিানি লাখান

 21 আবম িমিায়াি োউমনা আল-মসীি লিয়াপামি খুশ-খিবি িিবলে 

কিাি বেয়া লেখলাম, হমনা কাম কিাি লাবে মাবলমক আমামি একো 

সুমোে কবি বেিইন।  31 অইমল আমাি ইমানোি ভাই িীিািমি হমনা 

না পাওয়ায় আমাি মমনা খুি অশাবতি আবিল। এিলাবে িমিায়াি োউনি 

মানেি লেি থাবক বিোয় লইয়া মাবকেবনয়াি লেলামবে।

 41 অইমল আমিা আল্াি শুকবিয়া জানাই, িাইন আমিামি হামমশা 

আল-মসীি বিজয়ি মহা ফুবি্কি বমবিলি লমে িালাইিা। আল-মসীমি বিনা 

লিা এক লঘিানি লাখান। আল্ায় িান জয়-োত্রায় অউ লঘিান আমিাি 

মাজবে হকল জাোি বিিিাই লেইন।  51 লেিা নাজাি হাবিল কিিা আি 

লেিা বিনাশ অইিা, অউ দুইও েলি লাবে আমিা অইলাম আল-মসীি 

এক লঘিান, অউ লঘিানমি আল-মসীময় আল্াি েিিামিা কুিিাবনি 

লাখান সবপয়া বেিা।  61 লেিা বিনাশ অইোি, িািাি লেমি আমিাি 

লঘিান অইমলা মিাি েন্, োি ফল অইমলা বনবচিি মিন। আি লেিা 
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নাজাি হাবিল কিিা, িািাি লেমি আমিা অইলাম বজমন্বেি লঘিান, 

এি ফল অইমলা আমখিািি বজমন্বে। ই অমিা িড় লনক কাম কিাি 

লাখ কুন জন?  71 বনজি লাভি লাবে লেলা িউি জমন আল্াি কালাম 

লইয়া িযেিসা কমি, আমিা লিা ইিাি লাখান নায়। আমিা িিং আল্াি 

পািাইল জন বহসামি সিল মমন আল-মসীি নামম আল্ামি আবজি-নাবজি 

িাবখয়া িিবলে কবিয়াি।

আল্াি লমে বমলনি নয়া এক উবিলাি খাবেম

3 
 িুমিা বকিা মমনা কমিা, আমিা ইিা কইয়া বহিিাি আমিাি বনজি 

সুনাম োওয়াি লােবি বন? কুনু কুনু মানেি লেলা অইনযেি লেি থাবক 

সনে লনওয়া লামে, আমিাও অলাখান িুমিাি লেমি িা িুমিা থাবক সনে 

পাওয়া লােমিা বন? না, লমামেউ না। 2 িুমিাি নাম লিা আমিাি বেলি 

মামজ ললখা আমি, িুমিাউ অইলায় আমিাি সনে। আি অউ সনেি কথা 

লিা হকমলউ জামন আি হকমলউ পমড়। 3 ইখান লিা পবিস্কাি িুজা োয়, 

আল-মসীি ললখা সনে অইলায় িুমিাউ, িুমিাউ আমিাি লমনিি ফল। 

ই সনে লিা কুনু কাবল-কলম বেয়া ললখা অইমি না, খাবল আল্াি পাক 

রুহ বেয়া ললখা অইমি। ইখান লিা িুি পামড়া পাওয়া শবিয়িি লাখান 

কুনু পাথিি উপমি ললখা নায়, িিং মানেি বেলি মামজউ ললখা অইমি।

4 অউ লিয়াপামি আল-মসীি উবিলায় আল্াি েিিামিা আমিাি 

পুিাপুি বনচিয়িা আমি, 5 িা-ও আমিা লে বনজি েুমন হকলিা কবিলিাম 

পািমু, ইলা কুনু কথা নায়। ই লখজমবি েুন লিা খাবল আল্াি লেি থাবকউ 

পাই। 6 আল্াি লমে বমলনি নয়া উবিলাি কথা জানাবনি লাবে, িাইনউ 

আমিামি ই লখজমবি েুন োন কিিইন। ই উবিলা লিা অষিমি অষিমি 

শবিয়ি মানাি লিয়াপাি নায়, িিং পাক রুহি পবিিালনায় বেলি ইমান-

আবকোি লিয়াপাি। কািন অষিমি মউি, আি রুমহ বজমন্বে।

7 পাথিি উপমি ললখা শবিয়বি লে লখজমমি মিন আয়, অউ শবিয়ি 

নাবজলি সময় লিা আল্াি মবহমা জাইি অইবিল। অউ সময় হজিি মুিাি 

লিহািাও আল্াি মবহমায় নুিাবন অইমেবিল। িান মুখি নুিাবন িুিি েুবেও 

আম্ আম্ কবম োওয়া িিবিল, লিিউ িবন ইসিাইল অকমল িান 

লিহািা িায় িাওয়াি িাক্ি অইমি না। 8 অউ শবিয়িি লখজমবি ফল 
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েুবে অমিা মবহমা আলা অয়, লি পাক রুহি লখজমবি ফল কমিা লিবশ 

মবহমা আলা! 9 অউ লে অষিবি শবিয়মি মানেমি দুবে সাইিম্া কমি, 

িাি লখজমবি কাম েুবে অমিা মবহমা আলা অয়, লি লে লখজমমি লি-

কিুি খালাি কইয়া েইনযে কমি, ই লখজমি লিা আমিা কমিা লিবশ মবহমা 

আলা!  01 িুজিায় বন, আমে লেিা মবহমা আলা আবিল, অখন ইিাি কুনু 

মবহমা নাই কইমলউ িমল, িাি িুলনায় অখনকুি নয়া লখজমিি মবহমা 

িউি লিবশ।  11 লে নুিাবনি লিজ কমা িিবিল, ইিা লেিলা অমিা মবহমা 

আলা, লি লেিা বিিকাল িইমিা, ইিা লিা আমিা কমিা লিবশ মবহমা আলা!

 21 আমিাি মমনা অলাখান আশা আমি েবিমকউ আমিা খুলা-খুবল 

মাবি।  31 আমিা লিা হজিি মুিাি লাখান নায়, িাইন পে্কা বেয়া িান মুখ 

েুবিয়া থইিলা, োমি িান মুখি কবম োওয়া নুিাবন িুিি িবন ইসিাইমল 

না লেখইন।  41 অইমল িািাি বেল পাোন অইমেবিল। আি অখনও লিৌিাি 

শবিমফা ললখা, আল্াি লমে বমলনি হউ পুিানা উবিলাি কথা বিলাওি 

কিমল, িািাি বেলি মামজ পে্কা থামক। খাবল ইিা আল-মসীি উপমি 

ইমান আনমল অউ পে্কা হবি োয়।  51 আি অখন পে্কতি হজিি মুিাি 

লিৌিাি শবিফ বিলাওি কিাি সময় িবন ইসিাইল অকলি বেল পে্কা 

বেয়া েুিা থামক।  61 িািাি মামজ লকউ লেিলা মাবলকি উপমি ইমান 

আমন, অউ সময় হউ পে্কা হবি োয়।  71 অউ মাবলক অইলা পাক রুহ, 

আি মাবলকি রুহ লেমনা আমি, অমনাউ স্ািীনিা আমি।  81 আয়নাি 

সামমন লেলা পে্কা িাড়া মুখ সিাসবি লেখা োয়, অউলা আমিা হকলউ 

আল-মসীি নুিাবন মবহমা লেবখ লেবখ আমিা লিবশ মবহমা আলা িবনয়া 

িান লাখান মবহমা আলা অইিাম। আমিাি মাবলক ইিা, মাবন পাক রুহি 

কুেিবি িমলউ ইলা অি।

মাবেি িাসমনা িাখা িন

4 
 অউ কািমন, আল্ায় লমমহিিাবন কবিয়া অউ নয়া লখজমবি 

কামি োবয়ত্ব আমিাি আমিা বেিইন কবি, আমিা বনিাশ অই 

না। 2 িিবলে কামমা মানমে লুকাইয়া লেিা লি-হায়াবম কিইন, ইিা 

আমিা লমামেউ কবি না। আমিা কুনু কামমা িল-িিুবি কবি না, আল্াি 

কালামমা লভজাল বমশাই না। িিং হক কথামি খুলামমলা কইয়া হকল 
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মানেি লেমি আি আল্াি েিিামিা আমিামি লোইেযে বহসামি পিমান 

কবি। 3 আমিাি খুশ-খিবি েুবে লুকাইল থামক, লি লান্নবি পমথ লেিা 

োইিা, িািাি লেমিউ লুকাইল থামক। 4 অউ জেিি লেিিা ইিবলমি 

অ-ইমানোি অকলি বেলমি আন্া িানাইবলমি, োমি িািা খুশ-খিবিি 

নুি না লেমখ। অউ খুশ-খিবিি মাজবে আল-মসীি লেৌিি জাইি অইমি, 

আি অউ আল-মসীউ অইলা আল্াি অবিকল িুিি। 5 আমিা লিা বনজি 

লিয়াপামি িিবলে কিিাম না, খাবল ইিা আল-মসীমি িিবলে কিিাম, 

িাইনউ মাবলক, িান লাবেউ আমিা িুমিাি েুলাম িনবি। 6 আমিা 

ইিা িিবলে কিিাম, কািন লে আল্ায় কইিইন, “আন্াইি থাবক ফি 

অউক,” হউ আল্া পামক িান নুি আমিাি বেমলা জালাইিইন, োমি 

আল-মসীি লিহািাি মামজ আল্াি নুিি মবহমা জাইি অয়।

7 আল্াই অউ নুিি িন লিা মাবেি িাসমনা িাখা অইমি, অউ িাসন 

অইলাম আমিাউ। মাবেি িাসমনা িাখা অইমি, োমি মানমে িুজমিা 

পামি অউ কুেিবি মহাশবতি আমিাি বনজি লেি থাবক আইমি না, িিং 

আল্াি লেি থাবকউ আইমি। 8 হকল িায় থাবক আমিাি উপমি িউি 

লাখান িাপ আইমলও, আমিা িুিমাি অইবি না। আমিা লিবেশা লােমলও 

পুিাপুি বনিাশ অইবি না। 9 আমিাি উপমি জুলুম কিা অইমলও আল্ায় 

লিা আমিাি লে িাড়িইন না। মাবেি ফালাইয়া আিাড়মলও আমিা বিনাশ 

অইবি না।  01 হামমশা মাবলক ইিাি মউিি দুখ-কষ্টি বনশানা আমিাি 

শবিমলা লইয়া ঘুবিয়াি, োমি আমিাি শবিলি মামজ িান বজমন্বেও 

লেখা োয়।  11 আি আমিা েমিা সময় িাবিয়া আবি, মাবলক ইিাি লাবে 

আমিামি লিা হি-হামমশাউ মউিি আমিা িুবল লেওয়া অি, োমি অউ 

মউিি অিীন শবিমলা িান বজমন্বে জাইি অয়।  21 অউ নমুনায় আমিাি 

মামজ কাম কমিি মউমি, আি িুমিাি মামজ কাম কমিি বজমন্বেময়।

 31 পবিত্র জিুি শবিমফা আমি, “আবম ইমান আনবি েবিমকউ কইলাম।” 

অউ একই ইমানি ভাবে অইয়া আমিাও অলা কই।  41 কািন আমিা জাবন, 

লে আল্ায় মাবলক ইিামি বজন্া কিিলা, হউ আল্ায় িান লমে আমিামিও 

বজন্া কিিা, আি আমিাি লমে কবি িুমিামিও িান িামমন আবজি 

কিিা।  51 ইিা হকলিা িুমিাি ভালাইি লাবেউ অইমি, োমি মানেি 

উপমি আল্াি লে িহমি নাবজল অইমি, হউ িহমিি খাবিমি িউমি 

আমিা লিবশ কবি আল্াি শুকবিয়া আোয় কমি আি আল্াি লেৌিি অয়।
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ইমামন বজমন্বে কাোবন

 61 এিলাবে আমিা বনিাশ অই না। েুবেও আমিাি িতি-মাংসি শবিল 

ষিয় অইোি, লিিউ আমিাি রুহ বেন বেন িাজা অইয়া উমিি।  71 অখন 

আমিা লে কয়বেনি লাবে সামাইনযে কষ্ট কবিয়াি, ই কষ্টি িেলা আমিা 

বিিকালি লাবে অফুিতি শান-মবহমা লাভ কিমু।  81 িউখবে লেিা লেখা 

োয়, আমিা লিা ইিাি িায় িাইিাম না, িিং লেিা লেখা োয় না, অিাি 

িায় িাইিাম। িউমখ লেিা লেখা োয়, ইিা লিা থুড়া কয়বেনি, অইমল 

লেিা লেখা োয় না, ইিা বিিকালি।

5 
 আমিা জাবন, আমিা ই দুবনয়াবি লে েং ঘমিা িসি কবি, মাবন লে 

কমজুি শবিল লইয়া আবি, ইখান েুবে বিনাশও অইোয়, লিিউ 

আল্াি লেওয়া এখান ঘি আমিাি আমি। ই ঘি কুনু মানেি আিি িানাইল 

নায়, ইখান লিা হামমশা লিমহম্া আমি। 2 অউ েং ঘমিা িসি কিা হালমি 

আমিা লাম্বা কবি েম ফালাইয়াি আি বেমল-জামন আশা কবিয়াি, োমি 

লিমহব্ হউ নয়া ঘিি মামজ আমিামি েুিা অয়। 3 িা-ও কথা অইমলা, 

অউ েং ঘি ভাংোি িামে আমিামি োনু ললমো লেখা না োয়। 4 অউ েং 

ঘমিা িইয়া ভাি-লিাঝা িইমি িইমি আমিা আহাজাবি কবিয়াি। এিিামেও 

আমিা িতি-মাংসি ই েং ঘি িাড়িাম িাই না, িা-ও ভালা ঘিি লাবে িাি 

িাইিাম, োমি অখনকুি অউ মউিি অিীন েং ঘি ফালাইয়া, বিিকাল 

বজন্া থাকাি জুকা ঘি পাই। 5 অিাি লাবেউ আল্ায় আমিামি জুইি 

কিিইন আি ইিাি িায়নামা বহসামি আমিামি পাক রুহ োন কিিইন।

6 এিোয় আমিাি সাওসি কুনু কমবি নাই। আমিা লিা িুবজবলবি, 

েিবেন অউ িতি-মাংসি শবিল লইয়া িসি কিমু, অিবেন আমিা মাবলকি 

লেি থাবক হিাইল িইমু। 7 আমিা লিা িখুি লেখা কুতিাি ভিসায় িবল না, 

খাবল ইমানি িমলউ িবল। 8 আসমল আমিাি বভিি ভিা সাওস আমি, 

আি আমিা িতি-মাংসি শবিমলা িওয়া থাবক মাবলকি লমে িসি কিা 

খানউ ভালা মমনা কবি। 9 এিলাবে আমিা শবিলি মামজ থাবক িা না 

থাবক, আমিাি বনয়ি অইমলা মাবলকমি খুবশ কিা।  01 কািন আল-মসীি 

আোলমিা আমিা হকমলউ উিাবন লােমিা, োমি দুবনয়াবি অউ শবিমল 

আমিা েমিা নমুনাি িাে-ভালা কাম কিবি, অউ কামি িেলা পাই।
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আল্াি লমে বমলনি খুশ-খিবি িিবলে

 11 আমিা লিা আল্া পাকমি ডিাইয়া িবল, এিলাবে মানেমি িুজাবনি 

লিষ্টা কিিাম। আমিাি লিয়াপাি লিা আল্াি েিিামিা পবিস্কাি, আশা 

কবি িুমিাি লেমিও অলা পবিস্কাি আবি।  21 ইখান কইয়া আমিা বহিিাি 

বনজি িাবিফ োইিাম না, িিং আমিামি লইয়া িুমিাি িড়াইি কািন 

জানাইিাম। লি লেিা মানমে বভিি না লেবখয়া, খাবল মানেি িাি োলা 

লইয়া িড়াই কমি, িুমিা িািামি একো জুয়াপ বেিায় পামিা।  31 আমিা 

েুবে পােল অই, লি আল্াি পােল অইবি, আি েুবে মাথা ভালা থামক, 

লি িুমিাি লাবেউ ভালা আমি।  41 আল-মসীি মহব্বমি আমিামি পুশ 

মানাইয়া িালায়। আমিা বনবচিি িুজবি, হকলি িিফ থাবক একজনি 

মউি অইবিল, এিলাবে হকলিউ মউি অইমি।  51 িাইন হকলি লাবে 

মািা লেিলা, োমি লেিা বজন্া আিইন, িািা োনু আি বনজি লাবে না 

িািইন। িিং িািাি লাবে লেইন মািা লেিলা আি বহিিাি বজন্া অইিলা, 

িান লাবেউ িািা িািইন।

 61 এিলাবে অখন থাবক আমিা আি মানেি িাইিি িুিি লেবখয়া 

বিিাি কবি না। আমিা লিা আমে আল-মসীমি অলাখান মমনা কিিলাম, 

অইমল অখন আি ইলা কবি না।  71 লকউ েুবে আল-মসীি িবিকা কিুল 

কমি, লি লহ নয়া পয়ো অইমলা। িাি পুিান হকলিা ফুবিয়া হাবি এমক্মি 

নয়া িবনমেল।  81 ইিা লিা আল্া থাবকউ অয়। িাইন আল-মসীি উবিলায় 

িান লমে আমিাি বমলন ঘোইিইন, আি আমিামি অউ লখজমিি োবয়ত্ব 

বেিইন, িাে-িাবক হকল মানেমি িান লমে বমলাই বেিাম।  91 এি মাবন 

অইমলা, আল্ায় মানেি েুনাি িায় না িাইয়া, আল-মসীি উবিলায় িান 

লমে মানেি বমলন ঘোইিইন। আি অউ বমলনি খুশ-খিবি িিবলেি 

োবয়ত্ব আমিামি বেিইন।

 02 এিলাবেউ আমিা আল-মসীি নাইি বহসামি িান পমষি মাবিিাম। 

আসমল আল্ায়উ আমিাি মাজবে মানেমি বমনবি কিিা। আি আল-

মসীি পমষি আমিাও বমনি কিিাম, িুমিা আল্াি লমে বমবলি অও। 

 12 হজিি ইিা আল-মসীময় লিা কুনু েুনা-নাফিমাবন কিিইন না। 

অইমল আমিা হকলি েুনাি সাজা আল্ায় িান কামন্া িুবল বেলা, োমি 
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িান উপমি ইমান আনাি মাজবে আল্াই পবিত্রিায় আমিা পমিজোি 

বহসামি কিুল অই।

6 
 আল্াি খাবেম বহসামি আমিা অউ বমনি কবিয়াি, িুমিা লেিলা 

আল্াি িহমি পাইমিা, লি ইকোমি বিফল অইমি বেও না। 

2 পাক কালামমা আল্ায় িািাইিইন,

আবম সবিক সমময় িুমাি আিবজ হুনবি,

নাজাি পাওয়াি বেন িুমামি সাইেযে কিবি।

হুমনা, অখনউ সবিক সময়, অখনউ নাজাি পাওয়াি বেন।

হজিি পাউলুিি লখজমি কামি হালি

3 আল-মসীি নামম আমিা লে িিবলে কবি, অউ িিবলেি িেনাম না 

অওয়াি লাবে আমিা ইলা কুন ুকাম কবি না, লে কামম মানেি মমনা িািা 

আয়। 4 িিং হকল লিয়াপামি আমিা পিমান লেখাইিাম, আমিা আল্াি 

লখজমিকাবি। িউি দুখ-কষ্ট, জলুমু-মবিিি, আি বিপে-আপে সইেযে 

কবিয়া ইিাি পিমান বেিাম। 5 আমিামি িউি িাি মাইি-িইি কিা 

অইমি, িউি িাি লজমলা হািাবন অইমি, িউি োংো-হাংোমা আমিাি 

উপমিবে লেমি, িউি লমনি কিবি, না ঘমুাইয়া িাইি কাোইবি আি উপাস-

খাপাস িইবি। 6 ইিা িাড়া আমিাি পাক-পমিজোি বজমন্বে, আখল-িবুধি, 

িিিোবি, েয়া-মায়া, বেলি পাক রুহ, খাবে মহব্বি, 7 হক কথা কওয়া আি 

আল্াি কুেিবি িল, দুইও আমি পমিজোবিি আবিয়াি লিিহাি কবিয়াি। 

8 মানমে আমিামি োম লেউক িা না লেউক, আমিাি সনুাম োউক িা 

িেনাম োউক, ইিায় আমিাি োয় আয় না। মানমে কইিা, আমিা িমুল 

েে, আসমল লিা আমিা হক পমথ িবল। 9 মানমে কইন, আমিামি বিনইন 

না, লিিউ হকমল আমিামি বিমন। আমিা মিাি লাখ অইমেমলও িাবিয়া 

আবি। আমিামি মাইি-িইি কিা অি, অইমল জামন মািা অি না।  01 িউি 

দুখি মামজও আমিা হামমশা খবুশ-িাবস আবি। আমিা বনমজ েবিি অইয়াও 

িউিমি িবন িানাইবি। আমিাি লিা কুতিাউ নাই, লিিউ হক্লিাি মাবলক। 

অউ লাখান আমিা পিমান কিবি, আমিা আল্াি লখজমিকাবি।
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 11 ও কবিথি জমািি মুবমন ভাই অকল, িুমিাি লেমি লিা খুলামমলাউ 

মাবিবি, িুমিাি লাবে আমিাি মন উজাড় কবি বেবি।  21 আমিাি বেল 

িুমিাি লাবে খুবলয়া িাখবি, অইমল িুমিাি বেল আমিাি লাবে িন্ কবি 

থইমিা।  31 লি আমাি আওলাে বহসামি িুমিামি কইিাম, আমিা লেলা 

িুমিাি লাবে বেল খুবলয়া িাখবি, িুমিাও অলা আমিাি লাবে িুমিাি 

বেল খান খুবলয়া লেও।

বিিম্কীি লমে কুেুবমিা কবিও না

 41 িুমিা বিিম্কী মানেি লমে লখবশ-কুেুবমিা কবিও না। পমিজোিি 

লমে নাফিমানি বমল কুয়াই? আল্াি নুিি লমে আন্াবিি কুনু খাবিি 

আমি বন?  51 ইিবলিি লমে আল-মসীি কুনু খাবিি আমি বন? মুবমনি 

লমে বিিম্কী শবিক অইমিা বকলা?  61 জামনা লিা, পাক কালামমা আল্ায় 

কইিা,

আবম িািাি বভিমি িসি কিমু,

িািাি লমেউ িলাবফিা কিমু।

আবম অইমু িািাি আল্া,

িািা অইিা আমাি প্রজা।

লি আমিাউ অইলাম বজন্া আল্াি িসি খানা। আল্াি কািা 

ঘিি বভিমি মুবি্কি কুনু জাো আমি বন?  71 পাক কালামমা আমিা 

িািাইিইন,

এিলাবে িুমিা বিিম্কীি লেি থাবক হমিা,

িািাি লেি থাবক আলে িও,

নাপাক কুনু বজবনস িইও না,

লিউ আবম িুমিামি কিুল কিমু।

  81 আবম অইমু িুমিাি োইবি িাফ,

িুমিা অইিায় আমাি আওলাে,

ইখান আবম আল্া িাব্বুল আলাবমমন কইিাম।
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7 
 ও মায়াি ভাই অকল, অউ ওয়াো অকল লিা আমিাি লাবেউ কিা 

অইমি, লি আও আমিা শবিলি আি বেলি নাপাবক দুি কবিয়া 

বনজমি পাক-িাফ কবি, আি আল্াি ডি-খমফ পুিাপুি পাক-পবিত্র 

বজমন্বেি পমথ িবল।

লিৌিা কিাি িামে খুবশ-িাবস

2 ভাই অকল, আমিা লিা কুনু মানেি লমে অইনযোয় কিবি 

না, লকউিি লখবিও কিবি না আি লকউিমি েোইবিও না। এিলাবে 

আমিামি িুমিাি বেলি মামজ িাই লেও। 3 িুমিামি দুবেিাি লাবে 

ইখান কইিাম না। আবম আমেউ কইবি, িুমিা লিা আমিাি জানি জান 

কইলজাি েুকিা, আমিা মিমলও একলমে মিমু, িািমলও একলমে 

িািমু। 4 িুমিাি উপমি আবম খুি ভিসা কবি, িুমিামি লইয়া িড়াই 

কবি। এিলাবে অমিা দুখ-মবিিিি মামজ িইয়াও আমাি জামনা শাবতি 

আবিল, আমাি মন খুবশ-িাবসময় ভিা।

5 হুমনা, অউ মাবকেবনয়াি আইয়াও আমিাি শবিমলা কুনু সুখ 

পাইবি না, হকল িায় থাবকউ আমিা কষ্ট পাইবি, িাইমি আবিল েন্ডমোল 

আি জানি বভিমি আবিল ডি-খফ। 6 অইমল আল্া পাক, লেইন দুবখ 

জনমি িুজ লেইন, িাইন আমিামি িুজ বেিাি লাবে িীিাি ভাইমি অমনা 

আনাইলা। 7 খাবল ইখান নায়, িীিাি ভাইময় িুমিাি লেি থাবক লে িুজ 

পাইিলা, অউ িুমজ িাইন আমিামিও িুজ বেলা। িাইন িুমিাি মনি 

এশবক, িুমিাি কান্া-কাবেি কথা জানাইলা, আমাি লিয়াপামি িুমিা 

িুমল খুি আগ্হী। অউ হকলিা হুবনয়া আবম খুি খুবশ অইবি।

8 ভাইয়াইনমি, আমাি আেি বিবিি মামজ েুবেও িুমিামি দুখ 

বেিলাম, লিিউ আমাি মমনা কুনু কষ্ট নাই। আবম লেিলা িুজলাম, অউ 

বিবিময় িুমিাি মনি মামজ থুড়া কয়বেন দুখ বেমি, অউ সময় আবমও 

বকিু দুখ পাইিলাম, 9 অইমল অখন আবম খুবশ। িুমিামি দুখ লেওয়ায় 

খুবশ অইবি না, িিং দুখ পাইয়া িুমিা লিৌিা কিমিা লেবখয়া খুবশ অইবি। 

অউ দুখ পাইিলায় িুমিা আল্াি মবজ্কময়, োমি আমিাি োিা িুমিাি 

কুনু লখবি না অয়।  01 আল্াি লেওয়া মনি কষ্টয় মানমে লিৌিা কিইন, 

আি জান িািাইন। লি অউ কষ্টয় লিা দুখ নাই। অইমল দুবনয়াবি মনি 
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কষ্টয় মানেি মিন আমন।  11 িুমিা িুজিায় বন, আল্াি লেওয়া মনি 

কষ্টয় িুমিাি কমিা ভালাই কিমি, িুমিামি নাফিমাবন থাবক িািাইমি, 

েুনাি িায় িুমিাি বঘন্না জন্াইমি, মমন মমন কমিা ডি ডিাইমিা, আল্াি 

িায় কমিা আেুয়াইমিা, নাফিমাবন কামি বিিাি কিমিা। অউ লিয়াপামি 

িুমিা হকল মমতিউ পিমান বেমিা, িুমিা বনখুি।  21 আবম েুবেও অউ 

বিবি ললখবিলাম, অইমল লে মানমে অইনযোয় কিমি িা োি উপমি অইনযোয় 

কিা অইমি িাি লাবে নায়, িিং আল্াি েিিামিা োমি িুমিাি অউ হালি 

খান জাইি অয় লেন, িুমিা হািাউ আমিামি মহব্বি কমিা, অিাি লাবেউ 

ললখবি।  31 এিলাবে আমিা িুজও পাইবি।

অউ িুজ পাইয়া আি ভাই িীিািি খুবশ লেবখয়া আমিা আমিা লিবশ 

খুবশ অইবি, কািন িুমিা হকলি লেি থাবক িাইন খুি আিাম পাইিইন। 

 41 আসমল আবম িুমিামি লইয়া িান লেমি িড়াই কিিলাম, এমি কুনু 

শিবমন্াও অইবি না। িুমিাি লেমি আমিাি িািাইল হকল কথা লেলা 

হািা আবিল, অউলা িুমিামি লইয়া আমিাি িড়াই কিাখানও িান লেমি 

হািা পিমান অইমি।  51 িুমিা হকমল লেলা িান নবিয়ি মানমিা, মনি 

ডি-খমফ কাবপ কাবপ িানমি কিুল কিমিা, অখান মমনা অওয়ায় িুমিাি 

িায় িান মায়া খুি লিবশ িাবড়মি।  61 আি আবমও খুি খুবশ, িুমিাি উপমি 

আবম অখন পুিাপুি ভিসা কিিাম পাবি।

এহুবেয়াি ইিায়ী ইমানোি অকলি লাবে োন 

(৮:১-৯:১৫)

মাবকেবনয়া লেশি জমাি অকলি োন-খয়িাি

8 
 ভাই অকল, আবম িুমিামি জানাইিাম মাবকেবনয়া লেশি জমাি 

অকমল আল্াি লেি থাবক কমিা বনয়ামি পাইিইন। 2 েুবেও 

িউি দুখ-মবিিি বেয়া িািামি পবিষিা কিা অইবিল, িািা খুি েবিি 

হালমি আিলা, লিিউ িািাি মনি মামজ িউি ফুবি্ক আবিল, িািা 

খুলা আমি আল্াি নামম োন-খয়িাি কিিইন। 3 আবম িািাি পমষি 

কইিাম, িািা খুবশ অইয়া বনজি লিৌবফক মাবফক, এমনবক লিৌবফক 

থাবক আমিা লিবশও োন কিিইন। 4 আি খুি বখয়াবল অইয়া আমিামি 
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বমনি কিবিলা, োমি আল্াি লে িন্া অকল অভািি মামজ আিইন, 

এিামি অভাি থাবক িািাবনি লাবে িািা শবিক অইিা পািইন। 5 আমিা 

েিখান আশা কিিলাম, িািা এি িাইমিও লিবশ োন কিিইন। খাবল 

ইখান নায়, িািা পয়লা বনজমি মাবলক ইিাি আমিা সবপিইন, িামে 

আল্াি মবজ্কময় আমিাি লেমিও সপা অইিইন। 6 ইিা লেবখয়া আমিা 

িীিাি ভাইমি খুি বমনি কিিলাম, োন-খয়িাি কিাি লে কাম িাইন 

িুমিাি মামজ িালু কিিইন, ইিা োনু লশেও কিইন। 7 িুমিা লেলা 

হকল লিয়াপামিউ আেুয়াইল আমিা, িুমিাি সিল ইমান, কথা-িাি্কা, 

আখল-লহকমি, মনি এশবক, আি আমিাি িায় লেলা খুি মায়া-মহব্বি 

আমি, বিক অউ লাখান োন-খয়িাি কিাি লনক আমলও োনু িুমিাি 

মামজ িাইয়া পমড়।

8 ইিা ললবখয়া আবম িুমিামি কুনু হুকুম বেিাম না, খাবল পবিষিা 

কবি লেখিাম, এিলাবে অইনযে মুবমন অকলি লনক কামি এশবকি কথা 

জানাইিাম। লেবখ, িুমিাি মহব্বি কিখান বনখুি। 9 আমিাি মাবলক 

ইিা আল-মসীি িহম-বনয়ামিি কথা লিা িুমিা জামনাউ, িাইন লিা 

আল্াই িমন িবন আিলা, অইমল িুমিাি লাবে েবিি িনলা, োমি িাইন 

েবিি িনাি কািমন িুমিা িবন অইিায় পামিা।  01 লি আবম িুমিামি 

পিাবমশ বেিাম, ইিা মানমল িুমিাি ভালাই অইমিা, িুমিা খুি খুবশ 

অইয়া েি িিি োন-খয়িাি িুলাি লােবিলায়,  11 অখন অউ কাম 

লশে কমিা। মনি লে এশবক লইয়া িুমিা ই কাম শুরু কিবিলায়, অউলা 

এশবকময় োিবেি লিৌবফক মাবফক োন-খয়িাি বেয়া ইিা লশে কমিা। 

 21 োন-খয়িাি বেিাি বনয়ি কিমল, আল্ায় লিা বনয়ি মাবফক কিুল 

কিইন, লি লিৌবফক থাকমল লেও, না থাকমল নাই।

 31 ভাইয়াইনমি, আবম িাইিাম না, অইনযে মানমে আিাম কিউক 

আি িুমিা কষ্ট কমিা, িিং িুমিা হকলি হালি এক লাখান অউক, 

অখানউ আশা কিিাম।  41 িুমিাি লেিা িন-লেৌলি অখন িাড়বি 

আমি, অিায় িািাি অভাি বমোউক, আি িািাি লেিলা লিবশ অইমিা, 

অউ সময় িািাও িুমিাি অভাি বমোইিা। অলাখান হকলি হালি 

একই লাখান অউক।  51 লেলা লিৌিাি শবিমফা আমি, “লেইন লিবশ 

িুকাইিলা িানও লিবশ অইমি না, আি লেইন থুড়া িুকাইিলা িানও 

কম অইমি না।”
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োন-খয়িাি িাবেিাি কামলা হুবশয়াবি

 61 হুমনা, আবম আল্াি শুকবিয়া আোয় কবি, আমাি মনি মামজ 

িুমিাি িায় লেলা বখয়াল আমি, আল্ায় অউ একই লাখান বখয়াল োন 

কিিইন ভাই িীিািি মামজও।  71 িাইন আমিাি অনুমিাি মাবনয়া িুমিাি 

লেমি োইিা, আি আসল কথা অইমলা িাইন বনমজউ খুবশ অইয়া োইিা। 

 81 িান লমে কবি আমিা হউ ভাইমিও পািাইয়াি, খুশ-খিবি িিবলেি 

লাবে হকল জমামিউ ই ভাইি িাবিফ কিইন।  91 জমািি মানমে খাবল 

িান িাবিফ কিমি না, আমিাি লমে অইয়া োন-খয়িাি লইয়া োইিাি 

লাবে িািাউ িানমি পিন্ কিমি। লি মাবলক ইিাি লেৌিিি লাবে, আি 

অইনযে মুবমন অকলমি সাইেযে কিাি লাবে, আমিা অউ োন-খয়িাি বনিাি 

লিি্া কিবি।  02 আমিা খুি হুবশয়াি অইয়া িবলয়াি, োমি িড় আকািি 

অউ বিবলফ বিলাবনি িামে লকউ আমিাি িেনাম কিাি সুমোে না পায়। 

 12 মমনা িাবখও, আমিা খাবল মাবলক ইিাি লেমি নায়, মানেি িামমনও 

হক-হালাবল িওয়াি লিষ্টা কবিয়াি।

 22 আি এিাি লমে কবি আমিা আিক ভাইমি পািাইিাম, এনমি 

আমিা িউি িাি িউি লাখান পবিষিা কবিয়া লেখবি, িান খুি এশবক 

আমি। অখন লেখিাম, িাইন িুমিামি খুি বিশ্াস কিইন, এিলাবে িুমিাি 

িায় িান এশবক আমিা িাবড়মি।  32 অখন িীিাি ভাইি লিয়াপামি আবম 

কইিাম, এইন লিা আমাি লমে িইন, আি িুমিাি লাবে কাম কিইন। 

িাে-িাবক হকল ভাইয়াইতিি লিয়াপামি কইিাম, হকল জমািি মানমে 

পিন্ কবিয়া িািামি পািাইিা, িািাি মাজবে আল-মসীি লেৌিি অয়। 

 42 এিলাবে কইিাম, িুমিাি বভিিি মহব্বি, আি িুমিামি লইয়া আমিা 

লে িড়াই-লিোবেবি লেখাই, ইিাি পিমান লেখাইও। লিউ হকল জমািি 

মানমে িুজিা, িুমিা লক।

োন-খয়িািি লিয়াপামি নবিয়ি

9 
 ভাইয়াইনমি, আল্াি পাক িন্া অকলমি সাইেযেি লাবে োন-

খয়িাি িুলাি লে কাম িমলি, ইিা লিয়াপামি লিা িুমিামি কুতিা 
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ললখাি জরুি নায়। 2 অউ লিয়াপামি িুমিাি মনি বখয়াল লিা আমাি 

জানা আমি। মাবকেবনয়াি মানেি লেমি আবম িুমিাি সুনাম োইয়া 

কইিাম, গ্ীস লেশি মানুে মাবন িুমিা, েি িিি থাবকউ োন-খয়িাি 

লইয়া জুইি আমিা। িুমিাি ই এশবক লেবখয়া, মাবকেবনয়াি িউি মানুে 

হজাে অইিইন। 3 এিলাবে আবম অউ ভাইয়াইনমি পািাইিাম, োমি 

িুমিামি লইয়া আমিা লে িড়াই লেখাই, িািা বেয়া বনজি িউমখ ইিা 

লেবখয়া পিমান পাইন। লি আবম লেলা িড়াই কিবি িুমিাও অলাখান 

জুইি িইও। 4 আিনায় আমাি লমে অইয়া মাবকেবনয়াি কুনু ভাইয়াইন 

বেয়া েুবে লেখইন িুমিা জুইি নায়, লি িুমিাি উপমি অমিা িড় ভিসা 

কিায়, আমিা শিম পাইমু আি িুমিাও শিবমন্া অইিায়। 5 এিলাবে 

অউ মুবমন অকলমি অনুমিাি কিলাম, িািা োনু আমাি আমে িুমিাি 

লেমি োইন। বিবলফ কামি লাবে োন-খয়িাি বেিাি লে ওয়াো কিবিলায়, 

িািা বেয়া অেুইন জুইি কিাি সাইেযে কিিা। লি িুমিাি লেি থাবক 

জুি-জিিেব্ কবিয়া কুতিা আোয় কিা অইমিা নায়, খাবল মনি খুবশময় 

লেওয়া োন-খয়িাি লনওয়া অইি।

6 বখয়াল িাবখও, লে বেিম্ থুড়া কবি জালা িাইন লেয়, লহ থুড়া ফসল 

োইমিা, আি লে বেিম্ লিশ কবি জালা িাইন লেয়, লহ লিশ কবি ফসল 

োইমিা। 7 লি িুমিাও অলা পিমিমক োিবেি বনয়ি মাবফক োন-খয়িাি 

লেও। মনি মামজ কষ্ট লইয়া িা লেওয়া লােমিা কবি বেও না। কািন বেলি 

খুবশময় োন কিমল, আল্ায় মায়া কিইন। 8 আল্ায় িুমিামি হকল লাখান 

িহম-িিকি বেিা পািইন। ই লখমিা িান আমি, োমি িুমিাি েিকাবি 

হকলিা হামমশা িুমিাি লেমি থামক, আি লনক কামি লাবে খুলা আমি 

ইিা বিলাইিায় পামিা। 9 লেলা পবিত্র জিুি শবিমফা আমি,

লহ লিা খুলা আমি বিলাই বেমি,

েবিি অকলমি োন কিমি,

িাি পমিজোবি বিিকাল স্ায়ী।

 01 মমনা িাবখও, বেি্ি লাবে লেইন বিি েুোইয়া লেইন, আি খাইিাি 

লাবে লেইন োনা-পাবন েুোইয়া লেইন, িাইন িুমিামিও বিি েুোই বেিা, 

ইিাি িিকি বেিা, িুমিাি লনক কামি ফসল িউি িাড়াই বেিা।  11 অউ 
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লাখান িুমিা হকলমমতি িবন অইিায়, আি খুলা আমি োন-খয়িাি 

বিলাইিায়, লিউ আমিাি মাজবে আল্াি শুকুি-েুজাি আোয় অইমিা।

 21 অউ বিবলফ কামম খাবল আল্াি িন্া অকলি অভামিা সাইেযে 

অইমিা নায়, িিং িউি জনি িিফ থাবক আল্াি শুকুি-েুজািও িাইয়া 

পমড়ি।  31 িুমিা আল-মসীি খুশ-খিবিি উপেুতি অউ লখজমি কিমিা 

লেবখয়া, িািা আল্াি শুকুি-েুজাি আোয় কিিা। িুমিা দুইও আমি 

োন-খয়িাি বিলাবনময়, মাবকেবনয়াি মানমে আি িাবক হকমলউ আল্াি 

লেৌিি কিিা।  41 িুমিা োন-খয়িাি লেওয়ায় আল্াি লেি থাবক অউ লে 

আিানক বনয়ামি পাইমিা, অিা লেবখয়া িািা িুমিাি লাবে বেমল-জামন 

লোয়া কিিা।  51 আল্াি লে োনি কথা মুখবে কইয়া ফুড়াবনি সাইিযে নাই, 

হউ োনি লাবে িান িাবিফ অউক।

সাহাবি বহসামি হজিি পাউলুিি অবিকাি 

(১০:১-১৩:১৪)

আল্াি লখজমমিা হজিি পাউলুি

10 
 ও মুবমন ভাইয়াইন, আল-মসীি নিম আি েয়ালু ভািি 

কথা ইয়াে কবিয়া, আবম পাউলুমি িুমিামি বমনি কবিয়াি, 

মানমে কইন, আবম লেিলা িুমিাি লমে িই, অউ সময় আবম িুমল ডিাই 

ডিাই থাবক, আি হবিয়া বেয়া হািমল সাওবস অইোই। 2 লি লেিা মমনা 

কমি, আমিা দুবনয়াবি মানেি লাখান বজমন্বে কাোইয়াি, িািাি লমে 

েিখান সাওস লেখাবন েিকাি, আবম িাইিাম, আবম আওয়াি িামে োনু 

অিখান সাওস লেখাবন না লামে। 3 আমিা েুবেও িতি-মাংসি মানুে, 

অইমল আমিা লে লাড়াই কিিাম, ইিা লিা কুনু িতি-মাংসি লাড়াই নায়। 

4 দুবনয়াবি বসপাইময় লেিা অস্ত্র-শস্ত্র বেয়া লাড়াই কিইন, আমিা লিা 

ইিা বেয়া লাড়াই কবি না, আল্াই িমল আমিাি অস্ত্র-শস্ত্রয় পাড়ি উপিি 

িাংকািও ভাংবেলমিা পামি। 5 আমিাি অস্ত্রবে মানেি িামনায়াে েুবতি 

বিনাশ কবি, আি আল্ামি বিনাি পমথ েমিা লাখান িািা-বিঘ্নয় বেলমি 

আেকাইয়া িামখ, ইিামিও বিনাশ কবি। মানেি মনি হকল কু-বিতিামি 

লখোইয়া হাবি আল-মসীি িমল আবন। 6 লি িুমিা লেিলা লোলআনা 
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িাইিযে অইয়া িান িমল আইিায়, হউ সময় লেিা অিাইিযে িইিা, ইিামি 

সাজা বেিাি লাবে আমিা জুইি অইমু।

7 িুমিা লিা খাবল আমিাি িাইিি িুিি লেখমিা। কুনু মানমে েুবে 

বনজমি আল-মসীি উম্মি মমনা কমি, লি িাি বিতিা কিা জরুি, লহ োন 

উম্মি, আমিাও লিা িান উম্মি। 8 আসমল মাবলক ইিায় আমিামি লে 

অবিকাি বেিইন, ই লিয়াপামি আবম বকিু িড়াই লেখাইমলও লিা শিবমন্া 

অইিাম নায়। কািন ই অবিকািি উমদেশযে অইমলা, িুমিামি েবড়য়া িুলা, 

কুনু লখবি কিা নায়। 9 আমাি ই ললখা পবড়য়া মমনা কবিও না, আবম বিবি 

বেয়া িুমিামি ডি লেখাইিাম।  01 কুনু কুনু মানমে মািইন, “িান ললখা 

বিবিমতি বেমলা লডক্া মামি, ইিা শবতিশাবল বিবি, অইমল িাইন কান্াি 

আইমল লেখা োয়, িাইন কমজুি আি ওয়াজ-নবিয়িও লমামেউ েিম 

নায়।”  11 অিা মানেমি জানাবনি লাবে কইিাম, আমিা দুিই থাবক বিবিি 

মাজবে লেিা ললখিাম, িামমন আইমল বিক অলাউ কিমু।

 21 িুমিাি মাজি কুনু কুনু জমন িাি বনজি িাবিফ োয়। িািাি লমে 

লিা আমিাি িুলনা িমল না, িা িািাি েলি সেইসযে অইমিও সাওস 

কবি না। িািা লিা বনমজ বনমজ লেিা ভালা মমনা কিইন, অিাি লমেউ 

িািাি িুলনা কিইন, অিাবেউ বিিাি কিইন, িুজিায় বন, ইিা কমিা িড় 

আম্মক!  31 হুমনা, আমিাি েিখান িড়াই কিা উবিি, এি লিবশ কিিাম 

নায়, িিং আল্ায় আমিাি কামি লে সীমানা বিক কবি বেিইন, আমিা 

এি বভিমি িইয়াউ িড়াই কিমু, ই সীমানাি বভিমি িুমিাও আমিা। 

 41 এিলাবে আমিা লেিলা িুমিাি লেমি লেিলাম, অউ সময় সীমাি 

িািা লিা লেবি না। িুমিাি লেমি লিা হকল পয়লা আমিাউ আল-মসীি 

খুশ-খিবি িিবলে কিাি লেিলাম।  51 এিাড়া পিি কাম লইয়া আমিা 

লেৌিি কবিয়াি না, ইিা কিমল সীমাি িািা অইমলা অমন। আমিা আশা 

কবিয়াি, িুমিাি ইমাবন িল িাড়াি লমে লমে িুমিাি মামজ আমিা িউি 

কাম কিিাম পািমু।  61 হউ সময় িুমিাি লেি থাবক আমিা দুিি লেশাইমতিা 

বেয়া খুশ-খিবি িিবলে কিিাম পািমু। লিউ কুনু মানমে কইমিা পািমিা 

নায়, পিি কাম লইয়া আমিা িড়াই কবিয়াি।  71 অইমল আল্াি কালামমা 

আমি, “লে মানমে িড়াই কমি, লহ মাবলক-মউলামি লইয়া িড়াই কিউক।” 

 81 কািন বনজি সুনাম বনমজ োইমলউ পিমান অয় না লহ ভালা মানুে, 

িিং মাবলক-মউলায় োি সুনাম োইন, লহ-উ ভালা বহসামি পিমান অয়।
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ভন্ড সাহাবি থাবক হুবশয়াি

11 
 ও মুবমন ভাই অকল, আবম িাইিাম, আমাি থুড়া লিআখবল 

িুমিা সইেযে কমিা, আি হািাউ িুমিা আমামি সইেযে কিিায়। 

2 আল্াই এশবকি জালায় আমাি বেমলা িুমিাি লাবে এক জালা পয়ো 

অইমি। লি আবম একজন নশাি লমে িুমিাি বিয়াি মাি-কথা বিক কবি 

িাখবি, এন নাম আল-মসী। আবম িাইিাম, সিী কইনা বহসামি িুমিামি 

িান আমিা সমজাই বেিাম। 3 অইমল আবম ডিাইয়াি, হউ হামফ লেলা 

কু-িুবধি বেয়া বিবি হাওয়ামি লি-পমথ বনবিলবে, অলাখান িুমিামিও 

আল-মসীি লেি থাবক হিাইবলমিা পামি, লহ িুমিাি বেলি খাবে ভাি 

আি মনি বনশানা আলাইবলমিা। 4 কািন আমিা লে ইিাি লিয়াপামি 

িিবলে কিবি, অইনযে জমন লেিলা িানমি িাড়া দুিিা কুনু ইিাি কথা 

িিবলে কমি, িুমিা ইিা মানিায়। আি িুমিা লে পাক রুহ পাইমিা, অউ 

পাক রুহ িাড়া দুিিা কুনু রুহ পাইমল, িা লে খুশ-খিবি িুমিা মানিায়, ই 

খুশ-খিবি িাড়া দুিিা কুনু খুশ-খিবি হুনমল, খুি খুবশ অইয়াউ মাবনবলিায়। 

5 অইমল আবম মমনা কবি না, হউ নাম-ডাবক সাহাবি েল থাবক আবম 

কুনুমমতিউ হুরু। 6 আবম েুবেও খুি বমিা বমিা সুমি ওয়াজ কিিাম পাবি 

না, লিিউ আমাি লিা আখল-িুবধিি কমবি নায়, ইিা লিা আবম হকল 

নমুনায় হকল হালমি িুমিামি লেখাইবি।

7 িুমিাি উন্নবি লেখাবনি লাবে আবম বিনা লিিমন আল্াি লেওয়া 

খুশ-খিবি িিবলে কবিয়া বনজমি বনিা কিবি, ইিা কুনু পাপ কিবি বন? 

8 িুমিাি লখজমিি লাবে আবম অইনযে জমাি অকলি লেি থাবক সাইেযে 

আনবি, কইমি লেমল িািামি লুবেয়া আনবি। 9 িুমিাি লেমি িওয়াি কামলা 

আবম লেিলা অভামিা পড়লাম, হউ সময়ও আবম লকউিি লিাঝা অইবি না। 

কািন মাবকেবনয়া থাবক লেিা ভাইয়াইন আইিলা, িািা আমামি সাইেযে 

কিিইন। লি কুনু হালমিউ আবম িুমিাি লিাঝা অইবি না, অইিামও নায়। 

 01 আল-মসীি লে হবককবি আমাি বভিমি আমি অউ হকি িমলউ আবম 

কইিাম, আ্া গ্ীস লেশি কুনু জাোিউ আমাি ই লিোবেবি লকউ িন্ 

কিমিা পািমিা নায়।  11 আবম ইলা মািাি কািন বকিা? আবম িুমিামি 

মায়া কবি না বন? এক আল্ায়উ জানইন, আবম িুমিামি কমিা মায়া কবি।
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 21 বনজি িড়াই-লিোবেবি লেখাইয়া লেেুইন আমিাি হমাবন অইিা 

িাইন, ইিায় োনু ই সুমোে না পাইন, অিাি লাবে আবম লেখান কিাি 

আবি, ইখান কিাি িইমুউ।  31 আসমল লিা ইিা অইলা ভন্ড সাহাবি আি 

েে কামলাইন। িািা বনজমি আল-মসীি সাহাবি লেখাইমিা কবি বনজি 

িুিি িেবললায়।  41 এমি িাইজ্ুি অওয়াি কুতিা নায়, ইিবলমিও লিা 

বনজমি নুিি বফবি্া লেখাবনি লাবে িাি িুিি িেলায়।  51 এিলাবে 

লেেুইমতি ইিবলিি লখজমি কিইন, িািাও েুবে বনজি িুিি িেলাইয়া 

লেখাইন িািা লনক কাম কিিা, লি িাইজ্ুি অওয়াি বকিা আমি? িািাি 

কামি ফল িািা আমখিামিা পাইমিা।

সাহাবি কামি লাবে হজিি পাউলুিি জুলুম-কষ্ট

 61 আবম আিকিাি কইিাম, আমামি োনু লকউ পােল মমনা না 

কমি। আি েুবে ইলা মমনা কবিলাও, লি আমামি এক পােল বহসামিউ 

সমবজলাও, োমি আবমও থুড়া িড়াই কিাি সুমোে পাই।  71 আবম অখন 

লেিা কইিাম, ইিা মাবলক ইিাি হুকুমম কইিাম না, খাবল বনজি িড়াই 

লেখাবনি বেয়া পােলাবম কিিাম।  81 িউি জমন লেিলা দুবনয়াবি বিেয় 

লইয়া িড়াই লেখাইিা, লি আবম লকমন লেখাইিাম না?  91 িুমিা লিা লিবশ 

আখলোি, এিলাবে লিআখল অকলমি খুশ বেমল সইেযে কমিা।  02 খাবল 

ইখান নায়, লকউ েুবে িুমিামি বনজি েুলাম িানাইয়া িামখ, িুমিামি িাি 

বশকাি িানাইলায়, ফামন্া ফালায়, িুমিাি উপমি উ্াবে কমি িা িুমিাি 

োমলা িড় মামি, িা-ও লিা িুমিা খুবশ অইয়া সইেযে কিিায়।  12 অইমল 

আবম খুি শিবমন্া অইয়া স্ীকাি কবিয়াি, ইিা লিয়াপামি িুমিাি লেমি 

আমিা িড় কমজুি আিলাম, ইলা লনিাবেবি কিিাম পািবি না।

অইনযে মানমে লেিা লইয়া িড়াই কিাি সাওস পায়, আমািও সাওস 

আমি ইিা লিয়াপামি িড়াই লেখাবনি, আবম খাবল পােলি লাখান ইিা 

মাবিিাম।  22 লেিায় িড়াই-লিোবেবি লেখাইন, িািা বকিা ইিিাবন জাবিি 

বন? আবমও লিা িািাি লাখান। িািা িবন ইসিাইল জাবিি বন? আবমও 

অলা। িািা হজিি ইব্াবহমি আওলাে বন? আবমও লিা।  32 িািা আল-

মসীি লখজমিকাবি বন? আবম আমিা িড় লখজমিকাবি। মমনা িাবখও, 

আবম পােলি লাখান মাবিিাম। আবম আল-মসীি লখজমমিা লাবেয়া 
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িািা থাবক িউি লিবশ লমনি কিবি। িউি িাি লজল খােবি, িউি িাি 

মাইি-িইি খাইবি, আি িউি িাি মউিি মুকাবিলা অইবি।  42 ইহুবে 

অকমল আমামি পাি িাি দুিিা মািিইন, পিমিক িাি উনু িাবল্শো 

কবি দুিিা খাইবি।  52 বিনিাি আমামি বিংলাবে মািা অইমি। একিাি 

আমামি কাংকড় মািা অইমি। বিনিাি আমাি জাজ ডুবি লেবিল, আি এক 

বেন এক িাইি েবিয়াি পাবনি ভাসাইল আিলাম।  62 আবম িউি লেশ 

সফি কিবি। িান-পাবনি আমিা, িুি-ডাকাইিি আমিা, বনজি জাবিি 

আমিা আি বভন জাবিি আমিা আবম মবিিমিা পড়বি। এিাড়া োউমনা, 

মরুভুবমি, েবিয়াি, আি ভন্ড মুবমন অকলি আমিাও আবম মবিিমিা 

পড়বি।  72 অউ দুখ-মবিিিি মামজও জামন-পিামন লমনি কিবি, িউি 

িাইি উজােবি কিবি, খাবন-পাবনি লাবে কষ্ট পাইবি, িউি উপাস-

খাপাস িইবি, শীি আি কাপড়-িুপড়ি অভামিও কষ্ট পাইবি।  82 ইিা 

িাড়াও আল-মসীি জমাি অকলি লাবে আবম পিমিক বেন বিতিা কবি। 

 92 লকউ কমজুি অইমল আবম বনমজও িাি কমজুবিি ভাবে অই না বন? 

কুনু কু-সংবেি িামলা পবড়য়া লকউ েুনাি পমথ লেমলবে, আবম অশাবতি 

কবি না বন?

 03 আবম েুবে িড়াই লেখাইিাম িাই, লি অউ কমজুবি লইয়াউ িড়াই 

কিমু।  13 আমিাি আল্া পাক আি মাবলক ইিা আল-মসীি োইবি িাফ, 

লেইন হামমশা লেৌিি পাওয়াি লাখ, িাইন বনমজউ জানইন, আবম কুতিাউ 

বমিা মািিাম না।  23 োমমস্কি িােশা আবিিাি হাবকম িামি আমামি 

িিাি লাবে োমমস্ক োউমনা পািা লেওয়াি হুকুম বেিলা।  33 অইমল 

োউনি িাউন্ডবিি ওয়ালি মামজ লে বখড়বক আবিল, মুবমন ভাইয়াইমতি 

এক েুকবিি কবি অউ বখড়বক িায়বে আমামি মাবেি লামাই বেিলা, অউ 

নমুনায় আবম িান আি থাবক িাবেবি।

হজিি পাউলুিি খাি েিশন

12 
 আমাি আমিা বকিু িড়াই কিা েিকাি, ই িড়াইময় কুনু ফায়ো 

নাই, অইমল মাবলক ইিায় লে েিশন লেখাইিইন আি লেিা 

জানাইিইন, ইিা অখন কইিাম। 2 হজিি ইিাি একজন খাবেমমি 

আবম বিবন, অখন থাবক লিৌদে িিি আমে লমিাজ শবিফি লাবে িানমি 
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লিমহম্া িুবলয়া লনওয়া অইবিল। িাইন জান্নািুল-লফিমেৌমিা লেলা, ই 

সময় িাইন স-শবিমল লেিইন বক না জাবন না, খাবল আল্ায়উ জানইন। 

3 লি এনমি আবম বিবন, অইমল িামন স-শবিমল লনওয়া অইমি বক না 

আবম জাবন না, খাবল আল্া পামক জানইন। 4 লমিাজ শবিমফা বনয়া হািমল 

িান লমে িউি িািবিি কিা অইমি, ইিা িািবিি মানেমি হুনাবন বিক 

নায়। 5 অউলা মানেমি লইয়া আবম িড়াই কিমু। আমাি বনজমি লইয়া 

কুনু িড়াই নায়, খাবল আমাি কমজুবিি লাবে িড়াই কিমু। 6 অউ িড়াই 

লেখাইমি িাইমলও, আবম কুনু লিআখবল কিিাম নায়, খাবল হািা মাি 

মাবিমু। িা-ও আবম িড়াই লেখাবন িাে বেলাইলাম, বকোনু আমাি কাম-

কাজ লেবখয়া িা মুখি জিানিবন্ হুবনয়া, মানমে অখন আমামি েিখান 

মমনা কিইন, এি িাইমি লিবশ মমনা কবিলাইন।

7 আল্ায় আমামি অমিা িািুবন লিয়াপাি জানাবনময় আমাি বেমলা োনু 

অহংকাি না আয়, অউ বনয়মি িাইন আমাি শবিমলা একো বিপু বেলা, 

আমামি কষ্ট বেিাি লাবে, অউ বিপু অইমলা ইিবলিি লিলা। 8 মাবলক 

ইিাি েিিামিা আবম বিন িাি আিজ কিিলাম, অউ বিপুেু আমাি লেি 

থাবক হিাইয়া বনিাবে। 9 অইমল িাইন জুয়াপ বেলা, “আমাি িহমিউ 

িুমাি িউিিা, আমাি িল-শবতি বমমল খাবল কমজুি হালমি।” এিলাবে 

আমাি কমজুবিি লিয়াপামি আবম খুবশ মমনউ িড়াই কিমু, োমি আল-

মসীি অউ িল-শবতি আমাি মামজ িসি কমি।  01 লি আল-মসীি নামি 

লাবে নানান লাখান কমজুবি, লিইজ্বি, অভাি-অনেন, জুলুম-মবিিি, 

আি লি-ফানাি পড়মলও আবম খুবশ অই। কািন কমজুি হালমিউ আবম 

িলিান অই।

কবিথি জমািি লাবে বিতিা-ভািনা

 11 আবম পােল অইবি বিকউ, অইমল িুমিাউ আমামি পােল অইমি 

িাইিযে কিমিা। িুমিাি উবিি আবিল আমাি িাবিফ কিা। আবম েুবেও 

খুি সািািন মানুে, লিিউ িুমিাি হউ নাম-ডাবক সাহাবি েল থাবক 

কুনুমমতিউ হুরু নায়।  21 আবম বনজমি একজন হক সাহাবি বহসামি পিমান 

কিবি, িউি সইেযে কবিয়া িুমিাি মামজ নানান নমুনাি লকিামবি কাম, 

কুেিবি বনশানা আি লমামজজা লেখাইবি।  31 আইচ্া কওিাইন, অইনযে 
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জমাি অকল থাবক িুমিা কুনুমমতি হুরু বন? অয়, খাবল একো লিয়াপামি 

হুরু আমিা, ইিা অইমলা, আবম িুমিাি লেমি লিাঝা অইবি না। ই ভুলি 

লাবে আমামি মাবফ লেও।

 41 হুমনা, আবম িুমিাি লেমি োওয়াি লাবে অউ বিন নম্বি িাি 

জুইি অইলাম, লি আবম কুনু লিাঝা অইিাম নায়, িুমিাি লেমি কুনু 

িন-িামানা িাইিাম না, খাবল িুমিামি িাইিাম। মা-িাফি লাবে িন-

িামানা জমাবন লিা আওলােি ফিজ নায়, িিং মা-িাফি উবিি অইমলা 

আওলােি লাবে িন জমাবন।  51 লি আবম খুি খুবশ অইয়াউ িুমিাি লাবে 

আমাি হকলিা খিি কিমু, আমাি বনজমিও বিলাই বেমু। আবম লেিলা 

িুমিামি লিশ কবি মায়া-মহব্বি কবিয়াি, লি িুমিা লকমন আমামি কম 

মায়া কিিায়?

 61 োই অউক, আবম িুমিাি উপমি লিাঝা অইবি না, আিনায় লকউ 

কইবলমিা পামি, আবম িালাবক কবিয়া িুমিামি িুকা বেবি।  71 আি িুমিাি 

লেমি আবম লেিামি পািাইিলাম, এিামিবে িুমিামি েোইবি বন?  81 িীিাি 

ভাইমি আবম বমনি কিলাম িুমিাি লেমি োওয়াি লাবে, িান লমে হউ 

ভাইমিও পািাইলাম। লি অউ িীিামি িুমিামি েবেিইন বন? আবম আি 

িীিাি, আমিা দুইওজমন লিা একই রুমহ আি একই বনয়মি কাম কবি। 

 91 আইচ্া, িুমিা মমনা কিিায় বন, অউ বিবি ললবখয়া আমিা বনজি 

দুে কাোইিাম? না, ইখান বিক নায়, ও দু্ অকল, আমিা আল-মসীি 

খাবেম বহসামি আল্া পাকমি আবজি-নাবজি িাবখয়া ললখিাম, িুমিামি 

েবড়য়া িুলাি বনয়মিউ ইিা কইিাম।  02 আসমল আমাি খুি ডি কমিি, 

আবম লেিলা িুমিাি লেমি আইমু, আইয়া হাবি িুমিামি লেলা লেখিাম 

িাইিাম, িুমিা েুবে ইলাখান জুইি না অও, আি িুমিাও আমাি লে রুপ 

লেখিায় িাও না, আবম েুবে হউ রুপ লেখাবন লামে। িা আইয়া লেবখ 

িুমিাি মামজ কাইজ্া-ফসাে, ইংসা-বনন্া, িাে-েুিা, েলােবল, পিি 

িেনাম োওয়া, বেিি োওয়া, িড়াই-লিোবেবি আি লোলমাল আমি। 

 12 আমাি বভিমি ডি কমিি, আবম আিকিাি লেিলা িুমিাি লেমি 

আইমু, অউ সময় আমাি আল্ায় বন িুমিাি িামমন আমামি শিবমন্া 

িানাইলাইন, লেিা মানমে েুনা কিিইন, লেিায় নাপাবক কাম, বজনা, 

আি িেমাইবশ কবিয়া লিৌিা কিমি না, অিামি লেবখয়া বন আবম মনি 

মামজ কষ্ট পাই।
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কবিথি জমািমি আমখবি হুবশয়াবি

13 
 ভাইয়াইনমি, আবম অউ বিন নম্বি িাি িুমিাি লেমি আইিাম। 

জামনা লিা, আল্াি কালামমা আমি, “দুই িা বিন জন মানমে 

একই লাখান সাবষি বেমল অউ লিয়াপাি হািা পিমান অয়।” 2 লি আবম 

লেিলা দুিিা িাি িুমিাি লেমি লেিলাম, হউ সফিি আমে লেিা েুনা-কিুবি 

কিবিল, আবম িািামি আি িাে-িাবক হকলমি হুবশয়াি কবি বেিলাম। 

আি অখন আবম বনমজ আবজি না অইমলও িািামি অলা হুবশয়াি কবি 

বেিাম, আবম আিকিাি আইমল িািা লকউ লিহাই পাইিা নায়। 3 িুমিা 

িুমল পিমান িাইিায়, আমাি মুখ বেয়া আল-মসীময় মাবিিা বন। আসমল 

আল-মসী লিা িুমিাি লিয়াপামি কুনুমমতিউ কমজুি নায়, িান বনজি 

িল-শবতি িুমিাি মামজ আবজি আমি। 4 েুবেও িানমি কমজুি হালমি 

সবলিি উপমি লেকাইয়া জামন মািা অইবিল, িা-ও আল্াি কুেিবি 

িমল িাইন অখন বজন্া আিইন। আি আমিাও অলা িান লাখান কমজুি 

আবি, অইমল িান লমে বজন্া িওয়ায় আল্াই কুেিবি িমল িুমিাি লেমি 

আইয়া মুকাবিলা অইমু।

5 িুমিা বনজমি োিাই কবি লেমখা, আল-মসীি উপমি হািািি ইমান 

আমি বন? িুমিা িুমজা না বন, ইিা আল-মসী িুমিাি বেমলা আিইন। বখয়াল 

িাবখও, োিাই কিাি বেয়া োনু িুমিাি মামজ লভজাল না বমমল। 6 আি 

আবম আশা কবি িুমিা িুজিায়, আমিা লিা খাবে বহসামি পিমান অইমেবি। 

7 আমিা আল্াি েিিামিা মুনাজাি কিিাম, িুমিা হকল লাখান িে কাম 

থাবক িাবিয়া িও। আমিা বনজি পমিজোবিি পিমান লেখাবনি লাবে ইখান 

কইিাম না। আি মানমে আমিামি পমিজোি মমনা না কিমলও, িুমিা 

হামমশা লনক কাম কিাি িও। 8 আমিাি লখমিা অইমলা হকি পমষি, 

না-হকি পমষি আমিাি কুনু িল নাই। 9 লি আমিা লেিলা কমজুি আি 

িুমিা িলিান, ইিা লেখমল আমিা খুবশ। আমিা লোয়া কবিয়াি, িুমিা 

লিৌিা কবিয়া হাবি পুিাপুি খাবে অও।  01 এিলাবে আবম িুমিাি লেি থাবক 

দুিই িইয়া ইিা ললখিাম, োমি িুমিাি িামমন আইয়া হািমল মাবলক 

ইিাি লেওয়া লখমিা খাোইয়া কেু লিিহাি কিা না লামে। মাবলমক আমামি 

ই লখমিা বেিইন িুমিামি েবড়য়া িুলাি লাবে, লখবি কিাি লাবে নায়।
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বিোবয় িালাম-লোয়া

 11 ও ভাই অকল, লহশ-লমশ কইিাম, িুমিা খুবশ-িাবস কমিা, বনজমি 

কাবমল িানাও, এমক-অইনযেমি নবিয়ি কমিা, একই মমনাভামি িও, শাবতিময় 

িসি কমিা। লিউ শাবতিি আি মহব্বিি আল্াও িুমিাি লমে লমে িইিা।

 21 িুমিা এমক-অইমনযে পবিত্র েলােবল কবিও।  31 আল্াি হকল পাক 

িন্ায় িুমিামি িালাম জানাইিা।

 41 মাবলক ইিা আল-মসীি িহমি, আল্া পাকি মহব্বি, আি পাক 

রুহি খাবিি-েিন িুমিা হকলি বেমলা িউক। আবমন॥ 
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