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পবিত্র ইবজিল শবিফ ১৪ নম্বি বিপািা

দুিিা বিষলবনবিয়া

পবিবিবি

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

হজিি পাউলুি (িা:)। হজিি ইিায় লিমহম্া িশবিফ লনওয়াি অনুোন ১৮ িিি 

িামে িাইন বিষলবনবি জোিি লেমি বিবিি আিামি অউ দুিিা বিপািা ললখিইন।

িািাি উপমি লে জায়-জুলুে িমলি, অউ জুলুেি োমজ সান্তনা বেিাি লাবে 

িািাি লেমি ললখিা। আি িইিা, লেিা উ্ামে িইন হজিি ইিায় লুিাই লুিাই 

দুিিা িাি িশবিফ আবনয়া দুবনয়া িাবি লেিইনবে, অিাি ভুল িাবলে িাবি জোিমি 

িািাও। আমিা পিাবেশ বেিা, হজিি ইিায় দুিিা িাি লেিলা িশবিফ আনিা, এি 

িুিা আমে দুশেন খামন-েজ্ালও আইমিা। এিলাবে ভুল পি িাবি িাবিয়া ইোনি 

েজিুবি জরুি।

এিোমজ আমি,
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1 
 আেিাি োইবি িাফ আল্া পাি আি হজিি ইিা আল-েসীি লমে 

শবিি, বিষলবনবি টাউনি জোিি লেমি আবে পাউলুি, ভাই বসলাি 

আি বিেবিময় অউ িবহফা খান ললখিাে।

2 োইবি িাফ আল্ায় আি হজিি ইিা আল-েসীময় িুেিামি িহেি 

আি শাবন্ত োন িিউক্া।

েুবেনি পুরুস্াি আি লি-েীনি সাজা

3 ভাই অিল, আেিা হামেশা িুেিাি লাবে আল্াি শুিবিয়া আোয় 

িিা জরুি। িুেিাি ইোবন িল িউি িামিি আি এমি-অইমনযে োয়া-

েহব্বিও িাইয়া পমিি, এিলাবে আেিা শুিবিয়া আোয় িিা েিিাি। 

4 আেিা লিা আল্াি জোি অিলি িােমন িুেিামি লইয়া িিাই 

িবিয়াি, িািন অমিা জুলুে-েবিিি আি দুখ-িষ্ট পাইয়াও িুেিা িিি 

িিমিা আি ইোমন বটবিয়া িইমিা।

5 িুেিামি োমি আল্াি িােশাইি লোইেযে িইয়া েনা অয়, অিাি 

লাবেউ িুেিা অমিা দুখ-েবিিি সইেযে িিিায়, ইিা অইমলা আল্াি 

হি-ইনিাফি পিোন, 6 িান হি-ইনিাফ অইমলা, লেিায় িুেিামি 

িষ্ট লেইন, িাইন ইিামি িষ্ট বেিা। 7- 8 আি িুেিা লেিা অখন িষ্ট 

পাইিায়, আল্ায় আেিাি লমে িুেিামিও ই িষ্ট িাবি লিহাই বেিা। হজিি 

ইিায় লেিলা িান শবতিশাবল বফবি্া অিল লইয়া, জালাইল আেুবনি 

িুন্ডবলি অইয়া লিমহ্ িাবি লাবেয়া আইিা, অউ সেয় অউলা অইমিা। 

লেিা োনমষ আল্ামি বিমন না আি হজিি ইিাি খুশ-খিবিি িিা োমন 

না, আল্ায় ইিামি িািাি পাওনা সাজা বেিা। 9 োবলি ইিায় লেিলা 

িশবিফ আনিা, অউ সেয় িািামি অেন সাজা লেওয়া অইমিা, োমি 

িািা িান বেোিি আি েহা িুেিবিি িামি পবিয়া হি-হামেশা লান্নবি 

সাজা পাইমিা।  01 হউ বেন িান বনজি পাি িন্া অিল, লেিা িান উপমি 

ইোন আনমি িািাি োজবে, িান লেৌিি েবহো জাইি অইমিা। এিাি 

োমজ িুেিাও আমিা, িািন আেিাি িিবলে হুবনয়া িুেিা ইোন আনমিা।

 11 এিলাবে আেিা হামেশা িেুিাি লাবে লোয়া িবি, আেিাি আল্ায় 

োন ুিেুিামি িান োওিি জিুা েমনা িিইন, িান লখেিাি িমল িেুিাি 

হিল লনি িােি আশা পিুন িিইন, আি ইোন আবনয়া হাবি িেুিা লেিা 
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িাে িিিায়, ই িােও োন ুিাইন পিুা িিইন।  21 লিউ আেিাি আল্া 

আি হজিি ইিা আল-েসীি িহেিি লাবে, িেুিাি োজবে আেিাি োবলি 

ইিাি লেৌিি জাইি অইমিা, আি িান োজবে িেুিাও লেৌিিি ভাবে অইিায়।

খামন-েজ্াল িাবি হুবশয়াি

2 
 ও ভাই অিল হুমনা, আেিাি োবলি ইিা আল-েসী লিা বহিিাি 

আইিা, আইয়া আেিা হিলমি এখামনা েলা িবিয়া িান লেমি 

বনিা। লি অউ লিয়াপামি িুেিামি বেনি িবি িইিাে, 2 লিউ েুবে আইয়া 

িয় োবলি ইিাি বেন আইয়া হািমি, লহ িুনু োইবি েিশন লেখমি, িা 

অবহ নাবজল অইমি, িা আেিাি ললখা বিবি েমনা িবিয়াও িুেিা ডিাইয়া 

অবথিি অইও না। 3 লিউ োনু িুনুেমন্তউ িুেিামি টবেয়া ইোন লুবটমিা 

না পামি। িািন হউ বেন আওয়াি আমে লিবশি ভাে োনুষ আল্া পািি 

বিরুমধে োইমিা, িািা আল্াি লেি িাবি দুিই হবিবেমিা, আি লোজবখ 

জন, হউ নাফিোন খামন-েজ্াল িািইমিা। 4 িািইয়া “আল্াি নামে” 

েিিা আমি, ইিা হক্লিাি বিপমষে আি এিােবি িিাি জুিা হক্লিাি 

বিপমষে বেয়া, লহ বনজমি িি েমনা িিমিা। লহ অলাও িিমিা, আল্াি 

এিােি খানাি িইয়া বনজমি আল্া িইয়া োবি িিমিা।

5 লি আবে লেিলা িুেিাি লেমি িইিাে, হউ সেয় আবে ই লিয়াপামি 

োিিাে, ইিা িুেিাি েমনা অি না বন? 6 হউ নাফিোন োমি সেয় পুিা 

অওয়াি আমে িািইমিা না পামি, এিলাবে বিিায় িামি আটিাইয়া িাখমি, 

ইখান লিা িুেিা জামনাউ। 7 িুেিা এওখানও জামনা, হউ নাফিোনি 

লুিাইল িাে-িাজ অখনও িমলি। অইমল লেইন িামি আটিাইয়া িাখিা, 

িাইন হবিয়া োওয়াি আে পে্ন্ত িামি আটিাবনি িইিা। 8 িাইন হবি 

লেমল হউ নাফিোন খামন-েজ্াল িািইমিা। হজিি ইিায় েুখবে ফু 

বেয়া িামি বিনাশ িিিা, আি িান িুেিবি েবহোয় আবজি অইয়া িাি 

িল-শবতিমি খিে িিিা। 9 বহ খামন-েজ্াল লেিলা আইমিা, িাি লমে 

িইমিা শয়িাবন লখেিা। অউ শয়িাবন লখেিায় লহ হিল বেিা লিিােবি 

আি লোমজজা িাে লেখাইমিা।  01 িাি হিল নেুনাি লিইোবন খাটাইয়া 

লিইোন োনষমি টবেমিা। ইিা োনুষ বিনাশ অইবেিা, িািন জান িািাবনি 

লাবে িািা আল্াই হিমি পিন্ িিমি না, আি িিুলও িিমি না। 

	 ২-থিষল:	 1:12	–	2:10	



A

557

 11 এিলাবে আল্ায় িািামি শবতিশাবল এি িু-ধান্াি ফালাইিা, োমি 

িািা বেিা লিয়াপািমি এবিন িমি।  21 এমি আল্াই হিি উপমি ইোন 

না আবনয়া লেিায় নাফিোবনমি পিন্ িিিইন, িািামি বিয়ােিি বেন 

দুবষ সাইিম্া িিা অইমিা।

নাজাি পাইয়া ইোমন েজিুি িও

 31 ও ভাই অিল, ও োবলি ইিাি োয়াি জন অিল, িুেিাি লাবে 

আেিা হামেশা আল্াি েিিামিা শুিবিয়া আোয় িিা েিিাি, আল্ায় লিা 

িুেিামি পয়লা িাবিউ িাবিয়া আলে িিিইন নাজাি পাওয়াি লাবে। 

পাি রুহ বেয়া িুেিামি পবিত্র িিাি োজবে, আি আল্াই খুশ-খিবিি 

হিি উপমি ইোন আবনয়া িুেিা নাজাি পাইমিা।  41 আেিা লে খুশ-

খিবি িিবলে িিবি, এি উবিলায় নাজাি পাওয়াি লাবে আল্ায় িুেিামি 

পিন্ িিিইন, োমি িুেিা আেিাি োবলি ইিা আল-েসীি েবহোি 

শবিি অও।  51 লি ও ভাই অিল, িুেিা ইোমন বিি িও আি েুমখ েুমখ 

িা বিবিি োিফমি আেিা লে িাবলে বেবি, ইিা ভালােমন্ত েমনা িাবখও।

 61- 71 আেিাি োইবি িাফ আল্া পামি আি স্বয়ং ইিা আল-েসীময় 

িুেিাি বেমলা লনি উত্সাহ োন িিউক্া, হিল নেুনাি লনি িাে আি 

োি-িিাি োমজ বিি িাখউক্া। িাইনউ আেিামি েহব্বি িিিইন, 

িাইন িহে িবিয়া বিিিাবলন উত্সাহ আি খুবশ-িাবসি আশা োন িিিইন।

3 
 ও ভাই অিল, লহশ-লেশ িইিাে, আেিাি লাবে লোয়া িবিও, 

হজিি ইিাি খুশ-খিবি িুেিাি োমজ লেলা জলবে জলবে 

বিিবিবিল, অউলা োনু বেন বেন বিিিাি িয় আি লেৌিি পাওয়াি িয়। 

2 আি অউ লোয়া খানও িবিও, আেিা োনু বিমিি িািা নাফিোন 

অিলি আি িাবি লিহাই পাই। সি োনুষ লিা আি ইোনোি নায়। 

3 অইমল োবলি ইিা লিা হি আি খাবট, িাইনউ িুেিামি ইোমন বিি 

িাখিা আি শয়িানি আি িাবি হামেশা লহফাজি িিিা। 4 োবলিি 

উপমি ইোন আনমিা িবি িুেিাি উপমি আেিাি ই এবিন আমি, আেিা 

লেলা হুিুে বেবি, িুেিা অউ লাখান িাে িিিায় আি িিাি িইিায়ও। 

5 োবলি ইিায় োনু িুেিাি বেলমি আল্াি েহব্বিি পমি আি আল-

েসীি িিিি পমি িালু িাখইন।
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অলস-িুবিয়ামি হুবশয়াি িমিা

6 ভাই অিল, আেিাি হজিি ইিা আল-েসীি নামে অউ হুিুে 

বেিাে, িুেিাি জোিি িুনু ইোনোি ভাইময় েুবে িুবিয়াবে িমি আি 

আেিা লেিা িাবলে বেবি, ইিা না োমন, লি িাি লমে িলা-বফিা িাে 

বেলাও। 7 হুমনা, আেিাি লাখান লিেমন িলিায়, ইিা লিা িুেিা 

জামনাউ। আেিা লেিলা িুেিাি লমে িইিাে, অউ সেয় লিা িুনুজাি 

িুবিয়াবে িিবি না। 8 োেনা িুনু খাবন খাইবি না। আেিা বেমন-িাইমি 

লেনি িবিয়া রুবজ-লিাজোি িিবি, োমি িুেিা লিউিি লিাঝা না 

অই। 9 অইমল আেিা লেন িুেিাি লেি িাবি সাইেযে বনিাি অবধিাি 

নাই, ইলা লিা নায়, িা-ও আেিা অলা িবিয়া লেখাইবি, োমি িুেিাও 

আেিাি লাখান িমলা।  01 িুেিাি লেমি িািাি িামলা িাবলে বেিলাে, 

িুনু জমন েুবে িাে িিমিা না িায়, লি লহ খাবনও িাে বেলাউি।  11 আেিা 

অখনও হুনিাে, িুেিাি োমজ লিউ লিউ িুবিয়াবে িমিি আি িুনুজাি 

িাে-িাজ িমিি না, িিং হামেশা পিি বিচ্া োইয়া বেন িাটায়।  21 লি 

আেিাি োবলি ইিা আল-েসীি অইয়া ইিা োনষমি নবিয়ি আি হুিুে 

বেয়াি, িািা োনু শাবন্ত অইয়া রুবজ-লিাজোি িবিয়া খায়, আি বনজি 

খাবন বনমজ েুোয়।

 31 ভাইয়াইনমি, লনি িামো লহিান অইও না।  41 অউ বিবিি ভাষায় 

ললখা আেিাি পিাবেশ েুবে লিউ না োমন, লি িামি বিবনয়া িামখা, িাি 

লমে িলা-বফিা িাে বেলাও, লিউ লহ শিবেন্া অইমিা।  51 অইমল বখয়াল 

িাবখও, িামি দুশেন েমনা িবিও না, িিং ভাই বহসামি হুবশয়াি িমিা।

বিোবয় িালাে

 61 শাবন্ত লেওিা োবলমি িুেিামি হামেশা হিল নেুনাি শাবন্ত োন 

িিউক্া। োবলি ইিা িুেিা হিলি লমে লমে িউক্া।

 71 হুমনা, ই িালােি িিা আবে পাউলুমি বনজি আমি ললখবি। অিটাউ 

আোি পিমিি বিবিি আলােি, আবে অউ নেুনায় বিবি ললবখ।  81 িুেিা 

হিলি উপমি আেিাি োবলি ইিা আল-েসীি িহেি জাবি িউি। আবেন॥
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