
A

545

পবিত্র ইবজিল শবিফ ১৩ নম্বি বিপািা

পয়লা বিষলবনবিয়া

পবিবিবি

আল্া পািি হুিুমে অউ বিপািা ললখিইন, হজিি ইিা আল-েসীি সাহাবি 

হজিি পাউলুি (িা:)। হজিি ইিায় লিমহম্া িশবিফ লনওয়াি অনুোন ১৭ িিি 

িামে বিষলবনবি জোিি লেমি অউ পয়লা িাি বিবিি আিামি ইখান ললখা অইমি। 

বিষলবনবি আবিল োবিেবনয়া লেশি িাজধাবন। হজিি পাউলুি িময়ি হাপ্া অউ 

জাোি আিলা, িান লমে আিলা বিেবি নােি এি ইোনোি। অউ টাউমনা হজিি 

ইিাি উম্মি অিলি এি জোি অইবিল, হজিি বিেবিময় অউ জোিি লেখা-হুনা 

িিিা (সাহাবি নাো ১৭ রুিু লেখিা)।

জুলুেি লাবে হজিি পাউলুি ই জাো িাবি হবিয়া যাওয়াি িামে হজিি বিেবিময় 

অউ জোিি হাল-হবিিি িানমি জানাইিইন, জাবনয়া িাইন ই িবহফা ললখিইন। 

ই বিপািাি ৪ রুিু ১৪ আয়ামিা আমি, “হজিি ইিায় দুিিািাি িশবিফ আনমল, 

ইিাি উপমি ইোন আবনয়া লযিাি েউি অইমি, আল্ায় িািামিও ইিাি লমে বেলন 

িবিয়া িান লমে বনিা।” অিাি লাবে িািামি সাওস লেওয়া অি।

এিোমজ আমি,
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1 
 আবে পাউলুি, ভাই বসলাি আি বিেবিময় বিষলবনবি টাউনি 

জোিি লেমি ললখিাে। িুেিা আেিাি োইবি িাফ আল্া পাি 

আি হজিি ইিা আল-েসীি আপন জন অইমিা। িুেিাি উপমি িহেি 

আি শাবতি নাবজল অউি।

বিষলবনবি জোিি ইোন

2 আেিা লোয়া িিাি িালা হামেশা িুেিাি জোিি হিলি নাে 

েমনা িবিয়া আল্াি শুিবিয়া আোয় িবি। 3 ইোনি লাবে িুেিা লয 

িাে িিিায়, েহব্বিি লাবে িুেিা লয লেনি িিিায় আি হজিি 

ইিা আল-েসীি উপমি আশা-ভিসা িবিয়া িুেিা লয িিি িিিায়, 

ইিা আেিাি োইবি িাফ আল্াি েিিামিা লোয়া িিাি সেয় হামেশা 

েমনা িবি।

4 ও ভাই অিল, আল্াি োয়াি িন্া অিল, আেিা জাবন, আল্ায়উ 

িুেিামি পিন্ িিিইন। 5 আেিাি খুশ-খিবিি িিবলে িাে লিা িুেিাি 

লেমি খাবল েুখি িিাউ িইমি না, িিং আল্াই িল, পাি রুহ, আি বনবচিি 

ভিসাি উপমি িালু অইমি। িুেিাি ভালাইি লাবে আেিা লযিলা িুেিাি 

লমে িইিাে, অউ সেয় বিলান িলবি, ইিা লিা িুেিা জামনাউ। 6 িুেিা 

িউি জুলুে-েবিিিি োমজও পাি রুহি লেওয়া খুবশময় আেিাি িিবলে 

িিুল িবিয়া, আেিাি আি োবলিি পমি িলিায়। 7 অউলা িবলয়া িুেিা 

োবিেবনয়া আি গ্ীস লেশি েুবেন অিলি লেমি এি বনশানা অইমেমিা। 

8 োবলিি িালাে িুেিাি োজবে খাবল োবিেবনয়া আি গ্ীস লেমশাউ 

বিিবিমি না, িিং আল্াি উপমি িুেিাি ইোনি িিা হিল জাোিউ 

বিিবিমেমি। ই লিয়াপামি আেিা িুতিা োিাি জরুি নায়। 9 হিল 

োনমষউ লিা আেিামি িইিা, িুেিা িমিা আেি িবিয়া আেিামি 

িিুল িিবিলায়, িািা এওখান িইিা, িুেিা বিলা লেি-লেিীতিি পুজা 

িাে বেয়া আল্াি পবি অইয়া, বজন্া হি আল্াি এিােি িিাি আইমিা। 

 01 আি েুে্া অিলি োজ িাবি লযনমি বজন্া িবি িুলা অইমি, হউ ইিা 

দুবনয়াি আওয়াি িাি িাইিায় পামিা। িাইন অইলা আল্াি খাি োয়াি 

জন ইিনুল্া, লিমহ্ িাবি লাবেয়া আইিা, আল্াি লয েজি আইয়া লামেি, 

ই েজি িাবি অউ ইিায় আেিামি িািাইিা।
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বিষলবনবি টাউমনা হজিি পাউলুিি আেি সফি

2 
 ভাই অিল, িুেিা লিা বনমজউ জামনা, িুেিাি লেমি আেিাি 

যাওয়া খান লিিাো লেমি না। 2 িুেিা এওখানও জামনা, এি 

আমে আেিা বফবলবপ টাউমনা জুলুে-েবিিমিা পিিলাে আি লিইজ্জি 

অইিলাে। িামে িুেিাি অমনাও িউি িাধা-বনমষধ িাটাইয়া আেিা 

আল্াই সাওমস সাওবস অইয়া বেমল-জামন িান খুশ-খিবি খুলামেলা 

িিবলে িিবিলাে। 3 আেিাি োওি লিা িুনু ভুল িাবলে িাবি নায়, 

িুনু িে বনয়মিও নায় িা িুনু টো-টবেি বনয়মিও নায়। 4 খাবল আল্ায় 

আেিামি লযাইে্য েমনা িবিয়া লযলা খুশ-খিবি িিবলেি োবয়ত্ব বেিইন, 

আেিা অলাউ িিবলে িিিাে। িুনু োনষমি খুশ িিাি বনয়মি আেিা 

ইিা িইিাে না, খাবল লযইন আেিাি বেলমি যািাই িবিয়া লেখইন, হউ 

আল্ামি খুশ িিাি লাবেউ িিবলে িিিাে। 5 িুেিা লিা জামনা, আেিা 

িুনু সেয়উ লিউিি লেমি লিল-োবলশ িবিয়া িিা োিবি না, আি িুনু 

ললাভ-লালমিা পবিয়া ধান্া-িাবজি িােও িিবি না, এি আল্াউ ইিাি 

সাবষি। 6 িুনু োনষি লেি িাবি ইজ্জি পাইমি আশা িিবি না, িুেিাি 

লেি িাবিও না, িা িাইিা োনষি লেি িাবিও না। 7 আেিা ইচ্া িিমল 

লিা আল-েসীি সাহাবি বহসামি িুেিাি উপমি োবি খাটাইিাে পািলাে 

অমন। অইমল এি িেলা, ো’য় লযলা বনজি হুরুিাইনমি যয়-যিন িিইন, 

িুেিাি লমে িািাি সেয় আেিাও অলা নিে লিিহাি িিবি। 8 িুেিাি 

লাবে খুি লিবশ োয়া-েহব্বি অওয়ায়, খাবল আল্াই খুশ-খিবি িিবলে 

নায়, আেিাি বনজি জান বেমিও িাবজ আিলাে। জামনা লিা, িুেিা 

অইলায় খুি োয়াি োনুষ।

9 ভাইয়াইনমি, আসমল লিা আেিাি লেনি আি আটবন-খাটবনি িিা, 

বনচিয় িুেিাি েমনা আমি। আল্াই খুশ-খিবি িিবলেি ফামি ফামি আেিা 

বেমন-িাইমি রুবজ-লিাজোি িিবি, যামি আেিাি খিিা-পাবি িুেিা 

লিউিি লাবে লিাঝা না অয়।  01 আি িুেিা লযিা ইোন আনমিা, িুেিাি 

লমে লিা আেিাি আিাি-লিিহাি আবিল পবিত্র, হি আি বনখুি। িুেিাউ 

ইিাি সাবষি, আি আল্া পািও সাবষি আিইন।  11 িুেিা লিা জামনা, িামফ 

লযলা বনজি পিমিি আওলােমি উত্সাহ, সাতিনা আি েজিুি পিাবেশ 
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লেইন, আেিাও িুেিা হিলমি অউলা পিাবেশ বেিাে,  21 যামি আল্াি 

িন্া বহসামি িুেিা উপযুক্ত অইয়া িমলা। আল্ায় িুেিামি োওি বেিা, 

িান বনজি িােশাই আি লেৌিিি ভাবে অওয়াি লাবে।

 31 েমনা িাবখও, আেিা হামেশা আল্াি শুিবিয়া আোয় িিিাে, 

িািন আেিাি লেি িাবি আল্াি িালাে হুবনয়া িুেিা লযিলা ইোন 

আনবিলায়, হউ সেয় িুনু োনষি েুখি িিা নায়, িিং আল্াি িালাে 

বহসামিউ িুেিা ইিা িিুল িিবিলায়, আি হািাউ ইিা আল্াি 

িালাে। িুেিা লযিা ইোন আনমিা, হউ িালামেউ িুেিাি বেমলা 

িাে িমিি।  41 ভাই অিল, হজিি ইিাি িবিিায় িলিা আল্াি 

যমিা জোি অিল এহুবেয়া বজলাি আমি, িুেিাি হাল-হবিিি লিা 

িািাি লাখানউ। িািন িািা লযলা বনজি ইহুবে জাবিি আমিা দুখ-

েবিিি পাইিইন, িুেিাও অউলা বনজি জাবিি োনষি লেি িাবি 

দুখ-েবিিি পাইমিা।  51 েমনা িাবখও, ইহুবে অিমল হজিি ইিা আি 

নিী অিলমি িািল িিবিল, িািা আেিাি উপমিও জুলুে িিমি। 

লি আল্া পাি িািাি উপমি খুবশ নায়, হিল োনষি লমেও িািাি 

দুশেবন ভাি আমি।  61 িািা আেিামি বনমষধ বেিা, যামি বভন-ধে্ী 

োনষি লেমি আেিা আল্াই নাজািি খুশ-খিবি িিবলে না িবি। 

অউ লাখান িািা যািবযি েুনাি লিাঝা িি িিিা। এিলাবে িািাি 

উপমি আল্াি খািা েজি লােমি।

বিষলবনবিি েুবেনমি বহিিাি লেখাি বখয়াল

 71 ও ভাই অিল, েনি বেি িাবি না অইমলও, শবিলি বেি িাবি 

লিা আেিা িুিা বেনি লাবে, িুেিাি লেি িাবি হিাইল আবি। এিলাবে 

আেিাি খুি বখয়াল আমি, যামি িুেিাি েুখ খান বহিিাি লেখিাে পাবি। 

 81 আেিা হিলউ, খাি িবি আবে পাউলুমি িাি-িাি লিষ্া িিবি িুেিাি 

লেমি আইিাে। অইমল শয়িামন আেিামি আটিাইবলমি।  91 হািাউ 

আেিাি োবলি ইিায় লযিলা িশবিফ আনিা, অউ সেয় িান িােমন 

আেিাি আশা, আনন্ আি লেৌিিি জয়ি োলা বহসামি বিিা পাইেু? 

ইিা লিা িুেিাউ নায় বন?  02 আসমল িুেিাউ আেিাি লেৌিি, িুেিাউ 

আেিাি আনন্।
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A

549

3 
 িামে আেিা লযিলা আি সইয্য িিিাে পািলাে না, অউ 

সেয় আেিা বনয়ি িিলাে, আেিা এিলাউ আবিবনয়া টাউমনা 

িইয়া, 2 আেিাি ভাই বিেবিমি পািাইেু, যামি িাইন বেয়া িুেিাি 

ইোন েজিুি িিইন আি েনি সাওস যুোইন। িাইন লিা আল-েসীি 

খুশ-খিবিি িিবলে িামো আল্াি খাবেে, আেিাি লেি ভাই, িানমি 

পািাইলাে, 3 যামি অউ দুখ-েবিিিি োমজও িুেিা লিউ খমিবে না 

যাও। িুেিাি জানা আমি, দুখ-েবিিি আেিাি উপমি বিিউ আইমিা, আি 

ইিা সইয্য িিা লােমিা। 4 আবে আমে লযিলা িুেিাি লমে আিলাে, হউ 

সেয় িুেিামি িইবি, দুখ-েবিিি আেিাি উপমি আইমিাউ, আি বিিউ 

অলাখান আইমি। 5 লি আবে লযিলা আি সইয্য িিিাে পািলাে না, 

অউ সেয় িুেিাি ইোনি হালি লেখাি লাবে বিেবি ভাইমি পািাইলাে। 

আোি েমনা ডি আবিল, বিযানু শয়িামন িুেিামি লালি লেখাইমি আি 

আেিাি হিল লেনি লিিাো লেমিবে।

6 অইমল বিেবি ভাই িেুিাি লেি িাবি বফবিয়া আইয়া আেিামি 

জানাইিইন, িেুিাি ইোন আি োয়া-েহব্বিি হালি িউি ভালা। িাইন 

িইিইন, িেুিা হামেশা োয়া-েহব্বমি আেিামি েমনা িমিা, আি আেিা 

লযলা িেুিামি লেখিাে িাইিাে, িেুিাও অউলা আেিামি লেখাি আশা 

িিিায়। 7 ও ভাই অিল, এিলাবেউ িেুিাি ইোনি েজিবুিি িিা হবুনয়া, 

আেিাি অমিা দুখ-েবিিিি োমজও বেমলা শাবতি পাইবি। 8 িেুিা োবলিি 

উপমি ইোমন েজিিু িইমলউ, আেিাি বজমন্বে খান ধইন্য। 9 িেুিামি 

লইয়া আল্াি েিিামিা আেিা লয খবুশ-িাবস িবিয়াি, ইিাি লাবে আেিা 

বিলা আল্াি শিুবিয়া জানাইিাে, জানিাে না।  01 আেিা েন বেয়া বেমন-

িাইমি হামেশা লোয়া িিিাে, যামি িেুিাি েখু খান বহিিাি লেখাি সমুযাে 

পাই, আি িেুিাি ইোনি িাে-িাবি হিলিা পিুা িিিাে পাবি।

 11 লি োইবি িাফ আল্ায় আি হজিি ইিা আল-েসীময় যানু, িুেিাি 

লেমি যাওয়াি লাবে আেিামি সুমযাে লেইন।  21 আেিা লযলা িুেিাি িায় 

োয়া-েহব্বিি োমজ ডুবি লেবি, বিি অউলা োবলি ইিায় িুেিামিও 

এমি-অইমন্য, আি হিলি িায় োয়া-েহব্বমি হািু-ডুিু খাওয়াউক্া।  31 অউ 

লাখান িাইন িুেিাি বেল পুিাপুি েজিুি িিউক্া, যামি আেিাি হজিি 

ইিায় লযিলা িান বনজি পাি িন্া অিল লইয়া িশবিফ আনিা, অউ 

সেয় আেিাি োইবি িাফ আল্াি নজমিা িুেিা পবিত্র আি বনখুি িও।
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শবিলমি পবিত্র িাবখয়া হুবশয়াি িও

4 
 ও ভাইয়াইন হুমনা, আল্ামি খুবশ িিাি লাবে লিেমন বজমন্বে 

িাটাবন লামে, ই িাবলে লিা িুেিা আেিাি লেি িাবি আমেউ 

পাইমিা আি িুেিা অলা িলিায়ও। এিিামেও হজিি ইিাি অইয়া িুেিামি 

বেনি িবিয়াি আি হুবশয়াি িবিয়াি, িুেিা লযলা িলিায়, অউলা আমিা 

লিশ িবি িমলা। 2 হজিি ইিাি লেওয়া এখবিয়ামি আেিা লযিা হুিুে 

বেবি, ইিা লিা িুেিাি জানা আমি।

3 আসমল আল্ায় িাইিা, িুেিা যানু পাি-পবিত্র অও, োবন হিল 

নেুনাি বজনা িাবি হবিয়া িও। 4- 5 আি লযিা োনমষ আল্ামি বিনইন 

না, হউ বভন-ধে্ীি লাখান শবিলি খাইশি িমশ না িবলয়া, িুেিা 

পিমিি জমন যািবযি শবিলমি পাি-পবিত্র িাবখয়া োন-সম্মামন বজনা 

িাবি হুবশয়াি িও। 6 ই লিয়াপামি লিউ যানু বনজি ভাইি লমে োদ্াবি 

না িমি। েমনা িাবখও, আেিা আমেউ িুেিামি িইবি আি হুবশয়ািও 

িিবি, ইিা নাফিোবন িিমল োবলি ইিায় সাজা বেিা। 7 আল্ায় 

িুনু আেিামি োওি বেিইনবন নাফিোবনি পমি িলাি লাবে? িাইন 

লিা আেিামি পাি-পবিত্র অইয়া িলাি লাবে িইিইন। 8 এিলাবে 

লযবেময় ই িাবলে োমন না, লহ খাবল দুবনয়াি োনষমি োমন না ইখান 

নায়, লহ আসমল হউ আল্ামিউ োমনি না, লযইন িুেিামি পাি রুহ 

োন িিিইন।

9 লি ভাইময়-ভাইময় বিলা োয়া-েহব্বি িািা জরুি, ই 

লিয়াপামি িুেিামি িুতিা ললখাি েিজ নাই, িািন আল্ায় িুেিামি 

বহিাইিইন, এমি-অইমন্য োয়া-েহব্বি িিিায়।  01 আি হািাউ 

িুেিা আ্া োবিেবনয়া লেশি ভাই-িইনমি অউলা োয়া িিিায়। 

অইমল আেিাি খাি অনুমিাধ অইমলা, িুেিাি ই েহব্বি যানু বেমন 

বেমন আমিা িামি।  11 হুমনা, আেিা আমে লযলা িইবি, অউ িিা 

োবফি শাবতিময় বজমন্বে িাটাও, পিি িামো নাি না েলাইয়া 

বনমজ িাে িবিয়া খাও।  21 লিউ িাইিা োনষি িখুি িুেিাি 

িাল-িলন ভদ্র অইমিা, আি অইন্য জনি রুবজি উপমি িুেিাি 

ভিসা িিা লােমিা নায়।
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আল-েসী দুিিািাি আইিাি হাল-হবিিি

 31 ও ভাই অিল, হুমনা, েুে্া অিলি িুন হালি অইমিা, আেিা 

িাইিাে ইিা িুেিা জামনা, যামি েিন িামে বিিা অইমিা ইখান না জানায় 

লযিা বনিাশ অইযায়, িুেিাি েন যানু ইলাখান না অয়।  41 হুমনা, আেিা 

লযিলা এবিন িবি, হজিি ইিাি েউি অইবিল অইমল িাইন বজন্া 

অইয়া উিিইন, লি এওখানও এবিন িবি, হজিি ইিায় দুিিািাি িশবিফ 

আনমল ইিাি উপমি ইোন আবনয়া লযিাি েউি অইমি, আল্ায় িািামিও 

ইিাি লমে বেলন িবিয়া িান লমে বনিা।  51 এিলাবে োবলিি িালাে 

োবফি িুেিামি িইিাে, আেিা লযিা বজন্া আবি আি োবলমি িশবিফ 

আনাি আে পয্তি বজন্া িইেু, আেিা িুনুেমতিউ বহ েুে্া অিলি আমে 

যাইিাে পািিাে নায়।  61 িািন আল্াই বশংোি আওয়াজি লমে লমে, 

পিধান বফবি্াি ডািি লমে, োবলি ইিায় জুমি হাউিবে হুিুে বেিা, 

িাইন বনমজউ লিমহ্ িাবি লাবেয়া আইিা। আি আল-েসীি উম্মি িবনয়া 

লযিাি েউি অইমেমি, িািাউ পয়লা বজন্া অইয়া উিিা।  71 এিিামে 

আেিা লযিা দুবনয়াি বজন্া িািেু, আেিাি োবলিি লমে েুলািাি িিাি 

লাবে আেিামিও লেঘি িািাি িবি আিোমনা িুবলয়া লনওয়া অইমিা। 

অলাখান আেিা বিিিাল োবলিি লমে িইেু।  81 এিলাবে িুেিা অিা 

জানাইয়া এি জমন আিি জনমি উত্সাহ লেও।

5 
 ভাইয়াইনমি, িুন জোনাি িুন সেয় বিিা ঘবটমিা, ইিা িুেিাি 

লেমি ললখাি জরুি নাই। 2 িুেিা বনমজউ লিা ভালা িবি জামনা, 

িাইিিুি িালা লযলা আখিাউ িুি আয়, োবলি ইিা আইিাি বেনও 

বিি অলাউ আইমিা। 3 ই জেিি োনমষ লযিলা িইিা, “হিলিা 

শাবতি অইমেমি, িুনু ডি-ভয় নাই,” অউ সেয়, লিবটতিি হুরুিা অওয়াি 

লিেনা লযলা আখিাউ ধমি, অউলা অিা োনষি সি্নাশ আখিাউ অইমিা। 

িািা িুনুেমতিউ লিহাই পাইমিা নায়।

4 ভাই অিল, িুেিা িুনু আন্াবিি োমজ িসি িিিায় বন লযন, হউ 

বেন আখিাউ িুিি লাখান িুেিাি উপমি আইমিা? 5 িুেিা হিলউ লিা 

আল্াি নুিি আি বেনি ফিি োনুষ। আেিা লিা আন্াবিি িা িাইিি 

িালাি োনুষ নায়। 6 এিলাবে আও, অইন্য োনষি লাখান আেিা না 
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ঘুোইয়া িিং হজাে িই আি বনজমি সােলাইয়া িাবখ। 7 জামনা লিা, 

লযিা ঘুোয়, িািা িাইিি িালায়উ ঘুোয় আি লযিা েেখুি, িাইি অইমল 

িািা েে খাইয়া টাল অয়। 8 অইমল আেিা লিা বেনি ফিি োনুষ, 

এিলাবে বনজমি সােলাইয়া িাবখ। আেিাি িুি িািাবনি লাবে ইোন 

আি েহব্বি বেয়া িুি েুবি, আি োিামি িািাবনি লাবে আল্াই নাজািি 

আশামি বসপাইি লিপি লাখান োিাি লাোই। 9 েমনা িাবখও, আল্ায় 

আেিামি সাজা বেিাি লাবে ডাবিয়া আনিইন না, িিং আেিাি োবলি 

ইিা আল-েসীি উবিলায় নাজাি পাওয়াি লাবেউ ডাবিিইন।  01 আি 

আল-েসীি েউি অইমি লিা আেিাি লাবেউ, যামি আেিা িাবি িা েবি, 

িান লমেউ হামেশা বজন্া িই।  11 এিলাবেউ িুেিা অখন লযলা িিিায়, 

হামেশা অলা এমি-অইন্যমি সাওস লেও আি েবিয়া িুমলা।

িুবিয়াবে িাে বেয়া লনি িাে িমিা

 21 লি ভাইয়াইন, আেিা বেনি িবিয়া িইয়াি, িুেিাি লাবে লযিা 

আটবন-খাটবন খাটইন, োবলিি অইয়া িুেিামি িালাইন আি নবিয়ি 

িিইন, িুেিা এিামি ইজ্জি িবিও।  31 িািা লযলা লখজেি িিিা, 

অিাি িায় িাইয়া বেলি েহব্বমি িািামি খাি ইজ্জি বেও। আি িুেিা 

এমি-অইমন্য বেবল-বেবশ িইও।  41 ও ভাই অিল, িুেিামি অউ নবিয়ি 

খান িবিয়াি, লযিা োনুষ িুবিয়া, িুেিা ইিামি হুবশয়াি িবি লেও, 

ডিামলাি জনমি সাওস লেও, িেজুি অিলমি সাইয্য িমিা, আি ধধয্ 

ধবিয়া হক্লমি সইয্য িমিা।  51 বখয়াল িাবখও, অইন্যায়ি িেলা লিউ 

যানু অইন্যায় না িমি। িুেিা হামেশা এমি-অইন্যি, আি হিলিউ 

ভালাই িিাি লিষ্া িবিও।

 61 হিল সেয় খুবশ-িাবস িিাি িইও,  71 হামেশা লোয়া-েুনাজাি 

িবিও  81 আি হিল হালমিা আল্াি শুিবিয়া আোয় িবিও। িািন 

আল্া পািি বখয়াল অইমলা, হজিি ইিা আল-েসীি লমে ইোমন িুেিা 

অলাখান িমলা।  91 পাি রুহমি বেলি বভিি িাবি বনভাইও না।  02 আি 

লযিা আল্াি অবল বহসামি িািুবন িইন, িািাি িিামি এলাবে িবিও না, 

 12 িিং হিলিা যািাই িবি লেবখয়া, ভালাখান বভিমি হািাইও।  22 আি 

হিল নেুনাি নাফিোবন িাবি হবিয়া িইও।
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 32 শাবতি লেওিা আল্ায় বনমজ িুেিামি পুিাপুি পাি-পবিত্র িিউক্া, 

আেিাি োবলি ইিা আল-েসীময় িশবিফ আনাি িামলা িুেিাি আ্া 

শবিল, রুহ আি বেলমি পুিাপুি বনখুি িাখউক্া।  42 আি িাইন বনবচিি 

অলাউ িিিা। জামনা লিা, লযইন িুেিামি োওি িবি আনিইন, িান 

উপমি পুিাপুি ভিসা িিা যায়।

 52 ও ভাইয়াইন, আেিাি লাবে লোয়া িবিও।  62 িুেিা এমি-অইমন্য 

পবিত্র েলােবল িবিও।  72 আেিাি োবলিি নামে আবে িুেিামি অউ 

হুিুে বেয়াি, অউ বিবি খান পবিয়া যানু হিল ভাইয়াইতিমি হুনাইল অয়।

 82 আেিাি োবলি ইিা আল-েসীি িহেি িুেিাি লমে িউি। 

আবেন॥ 
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