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পবিত্র ইবজিল শবিফ ১৫ নম্বি বিপািা

পয়লা বিমবি

পবিবিবি

আল্া পাকি হুকুমম হজিি ইিা আল-মসীি সাহাবি হজিি পাউলুমি (িা:) 

বিবিি আকামি অউ িবহফা ললখিইন। অনুমান কিা অয়, হজিি ইিায় লিমহম্া 

িশবিফ লনওয়াি ২৭-২৮ িিিি মামজ ইখান ললখা অইমি।

বিমবি নামম একজন জুয়ান মানুষ আিলা, িাইন হজিি পাউলুিমি (িা:) 

িিবলগ কামমা সাইয্য কিিা। িান মা আিলা িবন ইসিাইল জাবিি আি িাফ 

আিলা ইউনাবন জাবিি। িান িাবি আবিল আবিয়া লেমশা, ইখান অখনকুি িুিস্ক 

লেশি বিিমি (সাহাবি নামা ১৬-২০ রুকু লেখিা)। ললখক হজিি পাউলুমি অউ 

বিমবিি লগমি ই িবহফা খান ললখিইন।

িাইন িুজাইিা িাইিা, আল্াি জমািি মুবমন অকলি িাল-িলনি একটা 

মাপকাবি আমি, জমাি িালাবন আি জমািি িাবলমিও একটা বনয়ম-নীবি আমি। 

জমািি লাবগ জরুি অইমলা, িুল িাবলম িাবক হুবশয়াি িওয়া, লযাইগ্য মানষি আমিা 

জমাি িালাবনি োবয়ত্ব লেওয়া, আি জমািি লিবট মানুষ, খাি কবি িাবি লিবটন্তি 

লিয়াপামি জমািি োয়-োবয়ত্ব িািাইল অইমি।

অউ বিপািাি ২ রুকু ৪-৬ আয়ামিা আমি, “আল্া পাকি বখয়াল অইমলা, 

যামি হকল মানমষ নাজাি পাইন, আি আল-মসীি িবিকাি হক্কলিা লষালআনা 

িুজইন। ই হবককবি অইমলা, আল্া খাবল একজন, আল্া আি মানষি মামজ 

শাফায়ািকাবি মাজি মানুষও খাবল একজনউ আিইন, এন নাম ইিা আল-মসী, 

এইনও মানুষ। দুবনয়াি হকল মানষি জানি িেলা বহসামি, িাইন বনজি জান 

কুিিাবন বেিইন।”
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এিমামজ আমি,

(ক) িন্ড লমাল্াইন িাবক জমািমি িািাও...............................১.রুকু

(খ) জমাি িালাবনি বনয়ম-কানুন ................................... ২-৩.রুকু

(গ) খাবট খাবেম অওয়াি পিাবমশ ......................................৪.রুকু

(ঘ) মুবমন অকলি িায় োয়-োবয়ত্ব ....................... ৫:১-৬:২.আয়াত

(ঙ) িউখ িামখা আল্াি আিশি িায় ................................ ৬:৩-২১

	 ১-তিমতি	পতিতিতি	



A

561

1 
 আবম পাউলুি লিা আমিাি িিামনআলা আল্া পাক আি আমিাি 

আশা-িিসা হজিি ইিা আল-মসীি হুকুমম িান সাহাবি অইবি। 

2 মুবমন বহসামি আমাি খাি আওলাে, বিমবিি লগমি ললখিাম।

গাইবি িাফ আল্া পামক আি আমিাি মাবলক ইিা আল-মসীময় 

িুমামি িহমি, লমমহিিাবন আি শাবন্ত োন কিউক্কা।

িণ্ড লমাল্াইন্তি লিয়াপামি হুবশয়াবি

3 ও বিমবি, আবম মাবকেবনয়া লেমশা যাওয়াি িালা িুমামি কইিলাম, 

অখন বহিিাি বমনবি কবি কইিাম, হুমনা, িুবম ইবফি টাউমনাউ িও, 

িইয়া অনি অলা বকিু লমাল্াইন্তমি হুকুম লেও, িািা যানু মানষমি আি 

িুল িাবলম না লেয়। 4 িািামি কইও, িািা যামি িামনায়াট বকচ্া আি 

লাম্বা-লাম্বা খান্ানি বলষ্টি িায় বখয়াবল না অইন। ইিায় লিা নানান 

নমুনাি েলােবলি জনম লেয়, আল্াি কামি কুনু ফায়ো অয় না, আল্াই 

ফায়ো বমমল খাবল ইমানি মাজবে। 5 িিং সবিক িাবলমি ফল অইমলা, 

মায়া-মহব্বি, ইিা লিা খাবট বেল, পবিস্কাি বিমিক আি হািািি ইমান 

িাবক পয়ো অয়। 6 অইমল বকিু মানমষ ইিা িাে বেয়া িামনায়াট মাি-

কিাি িায় মন বেলাইমি। 7 িািা যুবেও বনমজউ বনজি মািি মাবন 

িুমজ না, আি লয লিয়াপাি লইয়া িি গলায় মামিি, ই লিয়াপামিও 

িালামমন্ত জামন না, লিিউ িািা মুিা নিীি িািাইল শবিয়িি উ্াে 

অইমিা িায়।

8 আমিা জাবন, শবিয়ি িালা বজবনস, লকউ যু বে বিক 

মমিা ইিা কামমা লাগায়। 9 আমিা লিা জাবন, ই শবিয়ি 

কুনু পমিজগাি মানষি লাবগ লেওয়া অইমি না। ইখান লেওয়া 

অইমি, লযিায় আল্াি আইন মানইন না, আল্ামি ডিাইন না, 

নাফিমাবন কিইন, গুনাগাি, খুবন, নাপাক আি লি-েীন, মা-

িাফি খুবন,  01- 11 বজনাকুি, সমকাবম, িাবন্-গুলামি কািিাবি, 

বমিা মািিা, বমিা সাবষি লেওিা, এক কিায় গুনগামন ধবন আল্া 

পাকি মহান খুশ-খিবিি িাবলমি বিরুবধ লযিা মানুষ, অিাি 

লাবগউ ই শবিয়ি লেওয়া অইমি। আি অউ মহান খুশ-খিবি 

িিবলগি িাি িাইন আমামি োন কিিইন।

	 ১-তিমতি	 1:1	-	11	
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লমমহিিাবনি লাবগ শুকবিয়া

 21 হজিি ইিা আল-মসী, লযইন আমিাি মাবলক, িাইন আমামি িল 

যুগাইিইন, আমামি হক-হালাল মমনা কবিয়া িান কামমা িওয়াল কিিইন, 

এিলাবগ আবম িান েিিামিা শুকবিয়া জানাইিাম।  31 যুবেও আবম আমগ 

আল-মসীি িেনাম গাইিাম, িান মানষি উপমি জুলুম কিিাম, িে-

বমজাজ লেখাইিাম। িা-ও িাইন আমামি িহমি োন কিিইন, কািন 

হউ সময় আবম ইমান আনবিলাম না।  41 আমিাি মুবনমি আমামি কমিা 

িি লমমহিিাবন কিিইন, ইিা আল-মসীি িবিকা কিুল কিমল লয ইমান 

আি মহব্বি পয়ো অয়, ইিা লিা আমামি পুিাপুি োন কিিইন।

 51 আসমল ই কিা লিা হক-খাবট আি লষালআনা মানাি লাখ, গনুাগাি 

অকলি জান িািাবনি লাবগউ ইিা আল-মসীময় ই দুবনয়াি িশবিফ আনবিলা। 

অউ গনুাগািি মামজ আবমউ পিধান।  61 অিাি লাবগউ আল্ায় আমামি েয়া 

কিিইন, যামি আমাি মমিা পিধান গনুাগািি মাজবে ইিা আল-মসীময় িান 

সীমা িািা িিিগাবি লেখাইিা পািইন, আি িান উপমি ইমান আনায় লযিা 

আমখবি বজমন্বগ পাইিা, িািা যান ুআমামি লেবখয়া আল্াই পি িজুইন। 

 71 লযইন বিিকাবলন িােশা, লযইন বনিাকাি, একমাত্র আল্া, যান কুন ুষিয় 

নাই, িান ইজ্জি আি লগৌিি হি-হামমশা জাবি িউক। আবমন।

 81 ও মায়াি পুি বিমবি, িুমাি লিয়াপামি আমগ লযিা িািুবন মাি 

মািা অইবিল, অউ মাবফক আবম িুমামি বমনি কবি কইিাম, িুবম ইিা 

মমনা িাবখয়া আল-মসীি লাবগ বেমল-জামন লািাই কিাি িও।  91 এিলমগ 

বনজি ইমান আি পবিস্কাি বিমিকমি িািাইও। কুনু কুনু মানমষ বিমিকি 

িুবল না মাবনয়া, বনজি ইমানমি নষ্ট কবিবলমি।  02 ই েমলা আিইন, হুবমনাি 

আি বিকন্ি। এিলাবগ আবম ইিামি ইিবলিি আমিা সবপ বেবি, যামি 

িািা িুজিা পািইন, কুফুবি মাি মািা বিক নায়।

লোয়া-মুনাজািি বনয়ম-কানুন

2 
 আবম পয়লাউ জানাইিাম, পিমিক মানষি লাবগ িুমিা আল্াি 

েিিামিা কাকুবি-বমনবি, লোয়া-মুনাজাি, ফবিয়াে জানাও আি 

	 ১-তিমতি	 1:12	–	2:1	
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শুকবিয়া আোয় কমিা। 2 অলাখান িাজা-িােশা অকল আি উিা পেি 

হকল অবফসািি লাবগ মুনাজাি কিা জরুি, যামি আমিা আল্াি ডি-

খফ মমনা িাবখয়া, হক-হালাল পমি িইয়া, বনিাপমে শাবন্তময় বজমন্বগ 

কাটাইিাম পাবি। 3 ইিা লিা আমিাি িিামনআলা আল্াি নজমিা লনক 

কাম, ইিায় িাইন খুবশ অইন। 4 আল্া পাকি বখয়াল অইমলা, যামি 

হকল মানমষ নাজাি পাইন, আি আল-মসীি িবিকাি হক্কলিা লষালআনা 

িুজইন। 5 ই হবককবি অইমলা, আল্া খাবল একজন, আল্া আি মানষি 

মামজ শাফায়ািকাবি মাজি মানুষও খাবল একজনউ আিইন, এন নাম 

ইিা আল-মসী, এইনও মানুষ। 6 দুবনয়াি হকল মানষি জানি িেলা 

বহসামি, িাইন বনজি জান কুিিাবন বেিইন। অউ লিয়াপামি লিা আল্াি 

বিক কিা সমময় সাবষি লেওয়া অইমি। 7 আি অউ সাবষি বেিাি লাবগ 

আল্ায় আমামি িিবলগ কামমা, সাহাবি পমো িওয়াল কিিইন, িাইন 

আমামি োবয়ত্ব বেিইন, বিন জাবিি লগমি ইমান আি আল্াই হকি উ্াে 

বহসামি। আবম ইিা হক মাি মাবিয়াি, বমিা কুন্তা নায়।

8 আবম িাইিাম, হকল জাগাি লিটাইমন্ত খাবলি বনয়মি দুইও আি 

িুবলয়া মুনাজাি কিউক। িািাি মনি মামজ কুনুজাি িাগ-গুিা িা 

কাইজ্জা-ফসােি িাি না িউক।

9 আবম এওখানও িাইিাম, লিবটমন্ত িািাি হায়া-শিম িাবখয়া 

সমাজি উপযুক্ত লিমশ িদ্র কাপি-িুপি বফন্উক। িািা যানু নানান 

নমুনায় িুলি লিনী িবলয়া, লসানা-রুপা আি মবন-মুক্তাি গয়না লাগাইয়া 

আি োবম োবম কাপি বফবন্য়া বনজমি না হাজাইন।  01 িিং আল্াি 

পমিজগাি িাবন্ময় লযলা লনক কামি মামজ বজমন্বগ কাটাবন উবিি, িািাও 

অলা অইন।  11 কি্াি পুিাপুি িাইধ্য িইয়া, আি বনিাই-বজিাই িইয়া 

ইবলম কামাই কিউক্কা।  21 উ্াবে কিা আি লিটাইন্তি উপমি মুিদ্দবি 

কিাি অবধকাি আবম কুনু লিবটমি লেই না। িািা বনিাই-বজিাই িওয়া 

জরুি।  31 জামনা লিা, হকল পয়লা আেমমি আি িামে বিবি হাওয়ামি 

পয়ো কিা অইবিল।  41 আেম লিা ইিবলি-শয়িানি ধুকাি পিিইন 

না, অইমল হাওয়া ইিবলিি ধুকাি পবিয়া আল্াি হুকুমি িিমখলাফ 

কিিইন।  51 অখন যুবে লিবটমন্ত িািাি হায়া-শিম িাবখয়া ইমান, মহব্বি 

আি পাক-পবিত্র অইয়া িলইন, লি হুরুিা জনম লেওয়াি মাজবে িািা 

লিহাই পাইিা।
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জমািি িালকোি আি খাবেম

3 
 হুমনা, আসল হক কিা অইমলা, লকউ যুবে জমািি িালকোি 

অইিা িাইন, লি িাইন লিা লনক কাম কিাি বখয়াবল অইিইন। 

2 জমািি িালকোি মানষি িখুি বনখুি অইমি অইমিা। িান খাবল 

এক িউ অইমিা। িাইন বনজমি সামলাইয়া িাখিা, িান িালা 

আখল-িুবধি িইমিা, স্বিাি অইমিা িদ্র, আি লমহমানোবি কিমি 

িালা পাইিা। মানষমি িাবলম লেওয়াি লখমিা িাকমি অইমিা। 

3 িাইন যানু মেখুি আি িে-বমজাবজ না অইন, িিং িান স্বিাি 

অইমিা নিম, িাইন যানু মাইি-োংগা কিিা িা লটকা-পয়সাি 

লালবি না অইন। 4 িাইন যানু সবিক িামি িান বনজি পবিিািি 

হক্কলিা িালাইন, িান হুরুিাইন অইিা িাইধ্য আি আেি-কায়ো 

মানিা। 5 লয মানমষ িাি বনজি ঘি সামলাইমিা পামি না, লহ 

আল্াি জমািমি বকলা লেখা-হুনা কিমিা? 6 কুনু নয়া ইমানোি 

িাই জমািি িালকোি অওয়া বিক নায়, ইলা অইমল িাইন হয়মিা 

িিাই-লিটাবগবিময় িাহাদুবি কিিা, আি ইিবলিি লাবগ বিক কিা 

সাজাি িাবগ অইিা। 7 জমািি িাইিি মানষি লগমি িান সুনাম 

িাকা েিকাি, যামি আখিা কুনু িেনামি িাবগ না অইন আি 

ইিবলিি ফামন্া না পিইন।

8 অউলা জমািি খাবেম অকলও ইজ্জবি আি এক কিাি মানুষ অওয়া 

জরুবি। এিা যামি মেখুি আি হািাম ললাি-লালবি না অইন। 9 িািা 

যানু হক বিমিমক ইিায়ী ইমানি িািুবন লিয়াপািমি মজিুি কবি বেমলা 

িাখইন।  01 এিলাবগ পয়লা িািামি যািাই কবি লেখা জরুি, যািাইি 

যুবে িািা বনখুি অইন, লি জমািি খাবেম অইিা পািিা।

 11 বিক অলাখান লিবট মানুষও যানু ইজ্জবি অইন। এিা মানষি িেনাম 

না গাইন, বনজমি সামলাইয়া িাখইন, আি হকল লিয়াপামি বিশ্াবস অইন।

 21 খাবেম িাি খাবল এক িউ আলা মানুষ অইিা। িাইন যানু 

িালামমন্ত িান িউ পুয়া-পুবিন আি সংসািি লেখা-হুনা কিইন।  31 লয 

খাবেমম িালামমন্ত লখজমি কিইন, এইন সুনাম পাইন, আি হজিি ইিা 

আল-মসীি উপমি ইমান িাকায় িান বেল সাওমস িিা িয়।
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ইিায়ী ইমানি িািুবন লিয়াপাি

 41 ও বিমবি, আবম আশা কিিাম খুি জলবেউ িুমাি লগমি আইিাম। 

অখান মমনা কবিয়া িুমামি ইিা ললখিাম।  51 যুবে কুনু কািমন আমাি 

আইমি লেবি অইযায়, লি ই ললখা পিমল িুবম িুজিায়, আল্াি পবিিািি 

মানষি িাল-িলন বকলা অইমিা। ই পবিিাি লিা বজন্া আল্াি জমাি, 

আল্াই হবককিি িীি আি ইয়ান খুবট।  61 ইিায়ী ইমানি মাবিফবি কি 

মহান, ইিা লিা অস্বীকাি কিা যায় না। অউ মাবিফবি অউলা জাইি 

অইমলা,

িাইন মানুষ িুিমি জাইি অইলা,

পাক রুমহ পিমান অইলা লি-কিুি,

বফবি্া অকমল িান েিশন পাইলা।

িান লিয়াপামি হক্কল জাবিি লগমি িিবলগ কিা অইমলা,

আ্া দুবনয়াি মানমষ িান উপমি ইমান আনলা,

লগৌিি-মবহমায় িানমি উপমি িুবল লনওয়া অইমলা।

িন্ড বিিাবগি িাবলম িাবক হুবশয়াি

4 
 ও বিমবি, আল্াই পাক রুমহ পবিস্কাি কবি কইিা, আমখবি 

জমানাি বকিু মানুষ ইিায়ী ইমান িাবক হবিবযমিা, িািা 

না-হক রুহ আি বজন-িুিি িাবলমি আবশক অইমিা। 2 লযিা 

লিইমান অকলি বিমিক-িুবধি অসাি অইমগমি, অিাি িন্ডাবমি োয় 

অলা অইমিা। 3 ইিায় মানষমি কিাকবি হুকুম লেইন বিয়া-শাবে 

না কিাি লাবগ, আি কুনু কুনু খাবন খাইমিও বনমষধ কিইন। অইমল 

আল্ায় লিা ই খাবন পয়োউ কিিইন, লযিা ইমান আনমি, লযিা 

আল্াি হকমি জাবনবলমি, িািা যামি আল্াি শুকবিয়া আোয় কবিয়া 

ইিা খাইন। 4 আল্াি পয়ো কিা হকল বজবনসউ িালা। হািাম মমনা 

কবিয়া কুনুিা িাে লেওয়া বিক নায়, িিং আল্াি শুকবিয়া আোয় 

কবিয়া খাওয়া যায়। 5 কািন আল্াি কালাম আি ই মুনাজািি মাজবে 

ইিা পাক-পবিত্র অইযায়।
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হজিি ইিাি খাবট খাবেম অও

6 ও বিমবি, িবুম যবুে অউ িাবলম অকল মবুমন িাইয়াইনমি িজুাইয়া 

লেও, লি ইিায়ী ইমানি লয হক আি বনিুল্ িাবলম মাবনয়া িলিায়, ই লিয়াপামি 

িবুম পাকা-পকু্ত অইয়া আল-মসীি একজন উপযকু্ত খাবেম অইিায়। 7 িবুম 

আমজ-িামজ বকচ্া-কাবহবন িাবক হবিয়া িইও, ইিা লিা োবে-নাবনি কওয়া 

িানাইল বকচ্াি লাখান। এিলাবগ ইিা িাে বেয়া বেলি ইমাবন লিয়াম কিাি 

িও। 8 শবিলি লিয়াম কিমল বকি ুফায়ো অয়, অইমল বেলি ইমাবন লিয়ামম 

হক্কল িায় িাবক ফায়ো অয়। এিমামজ লিা খাবল ই দুবনয়া নায়, আমখিািি 

আশাও আমি। 9 ইিা লিা পিুাপিু হক আি খাবট, লষালআনা কিলু কিাি লাখ। 

 01 এিলাবগউ আমিা জামন-পিামন ইমানি লমনি কবিয়াি আি বখয়াবল অইয়া 

কাম কবিয়াি। কািন আমিা লিা বজন্া আল্াি উপমি িিসা কবি। িাইনউ 

হকল মানষি িিামনআলা, খাি কবি লযিা িান উপমি ইমান আমন।

 11 লি িুবমও অউ লিয়াপামি হুকুম আি িাবলম লেও।  21 িুবম জুয়ান 

লিটা মমনা কবিয়া লকউ যানু িুমামি এলা না কমি, এিলাবগ মাি-কিায়, 

িাল-িলমন, মহব্বমি, ইমামন আি পাক-পবিত্রিায় িুবম মুবমন অকলি 

লগমি একটা বনশানা িবনযাও।  31 আি আবম আইিাি আগ পয্ন্ত িুবম মুবমন 

অকলমি পাক কালাম বিলাওি কিা, সু-পিাবমশ লেওয়া, আি িাবলম 

লেওয়াি লাগাইল িইও।  41 মমনা িাবখও, জমািি মুিবব্ব অকমল িুমাি 

উপমি আি িাবখয়া, নিীি লাখান গাইবি িুবল মাবিয়া িুমামি লখলাফবি 

বেিইন, লি িুবম ই বনয়ামিমি এলাবম কবিও না।  51 ইিা লিয়াপামি 

বখয়াবল অও, বনজমি অিাি মামজ পুিাপুি ডুিাইয়া িামখা, লিউ হকলি 

িখুি পিমিা িুবম আমগবে আগুয়াইিায়।  61 িুমাি বনজি লিয়াপামি আি 

িুমাি িাবলমি লিয়াপামি হুবশয়াি িইও। লিউ িুবম বনজমি িািাইিায়, 

আি লযিা িুমাি িয়ান হুনমিা, িািামিও িািাইিায় পািিায়।

মুবমন অকলি িায় োয়-োবয়ত্ব

5 
 ও বিমবি, হুমনা, কুনু মুিবব্ব মানষি দুষ লেখাবনি বগয়া কিা 

িাষায় মাবিও না। িািাি লমগ বনজি িাফি লাখান লিিহাি 
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কবিও। আি জুয়ান অকলমি বনজি িাই মমনা কবিয়া লহোয়ি কবিও। 

2 মুিবব্ব লিবটনমি বনজি মা আি পুবিন্তমি িইন মমনা কবিয়া, মনি িাি 

পাক-পবিত্র িাবখয়া িািামি লহোয়ি কবিও।

3 লযিা িাবি লিবটন্তি লকউ নাই, িািামি খুি যিন কবি লেখা-হুনা 

কবিও। 4 অইমল কুনু িাবি লিবটন্তি যুবে পুয়া-পুবিন িা নাবি-নািবন 

িাকইন, লি আল্াি ডমি এিাউ যানু পয়লা যািবযি পবিিািি লেখা-হুনা 

কমি। অউ নমুনায় িািাি ময়-মুিবব্বি মায়া-মমিাি বিন লশাধ কিিা 

পািিা, আি ইিা কামম লিা আল্া খুবশ অইন। 5 লয িাবি লিবটন্তি লকউ 

নাই, িািা খাবল আল্াি উপমি িিসা িাবখয়া, বেমন-িাইমি িান েিিামিা 

মুনাজাি আি কান্া-কাবট কিাি িইন। 6 অইমল লযিা িাবি লিবটমন্ত 

লযমমন মমন িায় এমমন িলইন, ইিা লিা বজন্া হালমিউ মিা। 7 অউ 

লিয়াপামি হুকুম লেও, যামি লকউ িািামি দুবষ কওয়াি সুমযাগ না পায়। 

8 লয জমন আপন জনমি, খাি কবি বনজি পবিিািি মানষি লেখা-হুনা 

কমি না, লহ আসমল ইিায়ী ইমানমিউ অস্বীকাি কিমলা। ইগু লিা বিধম্ী 

িাবকও িাে।

9 এিলাবগ িাবি লিবটন্তি নামি বলষ্ট কিাি িালা আমগ লেখমি অইমিা, 

ই লিবটি িয়স ষাইট িিি অইমি বন, আি জামাইি িায় িাইন পুিাপুি 

হক-হালাবল আিলা বন।  01 এিািা লনক কামি লাবগ িান সুনাম িাকমি 

অইমিা, অউ লনক কাম অইমলা, পুয়া-পুবিন মানুষ িানাবন, লমহমানোবি 

কিা, আল্াি িন্া অকলি পাও লধায়াবন, দুখ-মবিিবি মানষমি সাইয্য 

কিা, আি হকল নমুনাি লনক কামমা শবিক অওয়া।

 11 কুনু জুয়ান িাবি লিবটি নাম ই বলমষ্টা িুবলও না। কািন িািাি 

লযৌিনি লাবগ শবিলি গিমম লযিলা উিাল-পািাল কিইন, অউ সময় 

আল-মসীি িায় িািাি ডি-িয় কবম যায়, লিউ িািা বহিিাি বিয়া িইিা 

িাইন।  21 এিলাবগ িািা আল্াি লগি আগি ওয়াো িংগ কিইন, বনজি 

উপমি গজি ডাবকয়া আনইন।  31 আি িািা িাবিময় িাবিময় আড্া মাবিয়া 

কুবিয়া িবনযাইন। খাবল কুবিয়া নায়, লযিা মাি-কিা িািাি লাবগ জাইজ 

নায়, অিা িামজ মাি-কিাও মািইন আি পিি বগিি গাওয়াি িইন। 

 41 এিলাবগ আবম অউ নবিয়ি কবিয়াি, জুয়ান িাবি লিবটমন্ত বিয়া-শাবে 

কিাউ িালা, িািা হুরুিাি মা অউক, বনজি সংসািি লেখা-হুনা কিউক, 

আি দুশমনমি কুনু লাখান িেনাম গাওয়াি সুমযাগ না লেউক।  51 কয়জন 

	 ১-তিমতি	 5:2	-	15	



A

568

িাবি লিবটন এি মামজউ লিা লি-পবি িবনয়া শয়িানি পমি িলা-বফিা 

কিিা।

 61 কুনু ইিায়ী ইমানোি লিবট মানষি ঘমিা যুবে িাবি লিবটন িাকইন, 

লি অউ লিবটময় যানু এিাি লেখা-হুনা কিইন। এিামি লেখা-হুনাি িাি 

জমািি উপমি না লেওয়া িালা। লিউ লযিা িাবি লিবটন একেম লািাি, 

জমামি িািাি লেখা-হুনা কিমি সুবিধা অইমিা।

 71 জমািি লয পিধান মুিবব্ব অকমল জমািমি িালামমন্ত িালাইন, 

খাি কবি লযিা আল্াি কালাম িিবলগ আি িাবলম লেওয়াি লাবগ লমনি 

কিইন, িািা ডািুল ইজ্জি পাওয়া জরুি।  81 আল্াি কালামমা লিা আমি, 

“ধান মািা লেওয়াি সময় গরুি মুমখা হুবফ লাগাইও না।” আিক আয়ামিা 

আমি, “কামলায় িাি লিিন পাওয়াি লযাইগ্য।”  91 মমনা িাবখও, দুই িা 

বিন জন সাবষিি কিা িািা, জমািি মুিবব্বি বিরুমধি কুনু নাবলশ সমবজও 

না।  02 অইমল লয মুিবব্ব অকমল গুনা কিািউ িাকইন, জমািি মানষি 

লগমি িািাি দুষ জাইি কবিও, যামি অইন্য হকমল ডিাইন।

 12 হুমনা, আল্া পাক, মাবলক ইিা আল-মসী, আি আল্াি মায়াি 

বফবি্া অকলমি সাবষি িাবখয়া িুমামি অউ হুকুম বেিাম, িুবম বনমিাপষি 

িইয়া ইিা কাম কবিও, লকউিমি পি িা আপন মমনা কবিও না।  22 িট 

কবি লকউিমি লখলাফবি বেয়া, কুনু পমো িওয়াল কবিও না। অইন্য 

মানমষ লযিলা গুনাি কাম কমি, িুবম িািাি লমগ শবিক অইও না, বনজমি 

বনখুি িাবখও।

 32 আি কয়বেন িামে-িামেউ িুমাি লিমাি অয়, এিলাবগ িুবম খাবল 

পাবন খাইও না, িুিা িুিা আংগুিি শিিিও খাইও, লিউ অজম অইমিা।

 42 বখয়াল িাবখও, কুনু কুনু মানষি গুনা অলা পবিস্কাি লেখা যায়, 

এিলাবগ িাি বিিাি আমগউ অইযায়। আি কুনু কুনু মানষি গুনা িামে 

ধিা পমি।  52 অলাখান লনক কাম পবিস্কাি লেখা যায়, আি কুনু লনক 

কাম পবিস্কাি লেখা না লগমলও, ইিা লুকাইল িয় না।

6 
 হুমনা, লয গুলাম-িাবন্ময় মুবনিি গুলাবম কিইন, িািা হকমলউ 

যািবযি মুবনিমি ইজ্জবি জন মমনা কিউক, যামি লকউ আল্াি 

নামমি িা আমিাি িাবলমমি খািাপ কওয়াি সুমযাগ না পায়। 2 লয জমন 

ইিায়ী ইমানোি কুনু মুবনিি গুলাবম কিইন, এইন যানু ইমানোি িাই 

বহসামি িান মুবনিমি এলাবম না কিইন িিং আমিা িালা কবি িান লখজমি 
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কিইন। কািন গুলামি লখজমমি লয মুবনমি উপকাি পাইিা, িাইন লিা 

মায়াি ইমানোি িাই। লি অিা লিয়াপামি িুবম িাবলম আি হুকুম লেও।

িুল িাবলম আি আসল ধন

3 লকউ যুবে ইিা িাে বেয়া দুিিা কুনু িাবলম লেয়, আি আমিাি 

মাবলক ইিা আল-মসীি খাবট িাবলম আি আল্াি ডি-খফি িাবলমমি 

না মামন, 4 লহ লিা বমিা অহংকাবি, লহ কুন্তাউ িুমজ না, মিমিে কিা, 

লিহুো উফিাবম কিা িাি একটা লিমাি। অিাি কািমন ইংসা-বনন্া, 

কাইজ্জা-ফসাে, কু-সন্য় পয়ো অয়। 5 আি অসাি বিমিক আলা মানষি 

মামজ হামমশা লগালমাল লাগাইলউ িামক। ইিা মানষি মামজ আল্াই হক 

নাই। িািা ইিায়ী ইমানমি দুবনয়াবি লািি উপায় মমনা কমি।

6 আসমল মনি িুবষ্টময় ইিায়ী ইমান মাবফক বজমন্বগ কাটাইমল খুি 

লিবশ লাি অয়। 7 আমিা দুবনয়াি আইিাি কামলা লিা কুন্তাউ লমগ লইয়া 

আইবি না, আি যাওয়াি কামলাও কুন্তা বনিাম পািিাম নায়। 8 এিলাবগ 

খাবল খাবন-কাপি পাইমলউ আমিা খুবশ িইমু। 9 অইমল দুবনয়াি লযিা 

ধবন অইমিা িায়, িািা নানান নমুনাি পবিষিাি আি ফামন্া পমি, িািাি 

মমনা খুি িে খাইশ পয়ো অয়, লযিায় িািাি বজমন্বগমি সি্নাশি গামিা 

ফালায়।  01 কািন হকল নমুনাি িে কামি জনম অইমলা লটকা-পয়সাি 

মায়া। কুনু কুনু জন লটকা-পয়সাি লালমি ইিায়ী ইমান িাবক হবিয়া বগয়া, 

বনজি উপমি িি দুখ-মবিিি ডাবকয়া আনমি।

িউখ িামখা আল্াি আিশি িায়

 11 অইমল িুবম লিা আল্াি িন্া, িুবম ইিা িে কাম িাবক হবিয়া 

িও। িুবম পাক-পমিজগাি বজমন্বগ, আল্াি ডি-খফ, ইমান, মহব্বি, 

িিি, আি নিম স্বিািি িায় বখয়াবল অও।  21 ইমাবন লািাই কিাি 

িও। আমখিািি লয বজমন্বগি লাবগ আল্া পামক িুমামি োওি বেিইন, 

হউ বজমন্বগমি িুবম মজিুি কবি ধমিা। িুবম লিা ইমাবন সাবষি বেিলায় 

িউি মানষি িামমন।  31 অখন আল্া পাকি নামম, লযইন হক্কলিাি জান 

লেইন, আি লযইন হাবকম পন্তীয় বপলািি িামমন বনজি লিয়াপামি হক 
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সাবষি বেিলা, হউ ইিা আল-মসীি নামমও িুমামি অউ বমনবি কিিাম, 

 41 আমিাি মাবলক ইিা আল-মসী জাইি অওয়াি আগ পয্ন্ত িুবম পুিাপুি 

বনখুি আি িেনাম িািা িইয়া হুকুম আোয় কমিা।  51 আি গুনগামন ধবন 

হউ আল্া, লযইন একমাত্র সম্াট, িােশা অকলি িােশা আি মাবলক 

অকলি মাবলক, িাইনউ িান উপযুক্ত সমময় আল-মসীমি জাইি কিিা। 

 61 খাবল আল্া পাকমিউ মউমি কিজা কিমিা পামি না। িাইন অলা এক 

নুিি ফমিা িসি কিইন, বহমনা কুনু আেম জাি যাইমিা পামি না। কুনু 

আেমম কুনুবেন িানমি লেখমিও না, লেখাি িাক্কিও নাই। ইজ্জি আি 

লখমিা বিিকাল খাবল িানউ। আবমন।

 71 হুমনা, অউ দুবনয়াি ধবন অকলমি হুকুম লেও, িািা যানু িিাই না 

কিইন, আি দুবনয়াবি অস্ায়ী ধনি উপমি িিসা না কবিয়া, আল্াি উপমি 

িিসা কিইন। আমিাি িালাইি লাবগ িাইনউ হকলিা খুলা আমি োন 

কিইন।  81 আি িািামি কও, িািা যানু অইন্যি িালাই কমি, লনক কাম 

কিাি িয়, মন খুবলয়া োন-খয়িাি কমি, আি িািাি ধন-লেৌলিি িাট 

অইন্য মানষমি লেয়।  91 লিউ িািা বনজি লাবগ এমন ধন জমা কিমিা, 

লযিা িবিষ্যমি িািাি লাবগ এখান মজিুি িীিি লাখান অইমিা। এমি 

হািািি বজমন্বগমি িািা শক্ত কবি ধবিয়া িাখমিা পািমিা।

 02 ও বিমবি, িুমাি বজম্ায় লয সম্পে লেওয়া অইমি, ই সম্পে িুবম 

িালামমন্ত লহফাজি কমিা। আমজ-িামজ আখলি লিকামা বিে্যাি িুবলি 

দু-নিলা িাবলম িাবক হবিয়া িও।  12 কুনু কুনু জন অিা লিকামা আখল 

লেখাবনি বগয়া, আসল ইমান িাবক লি-পমি লগমিবগ।

আল্া পামক িুমিামি িহমি োন কিউক্কা। আবমন॥ 
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