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পবিত্র ইবজিল শবিফ ১৭ নম্বি বিপািা

আল-তীতাি

পবিবিবত

আল্া পাকি হুকুমে অউ বিপািা ললখিইন হজিত ইিা আল-েসীি খাি সাহাবি 

হজিত পাউলুি (িা:)। হজিত ইিায় লিমহম্া তশবিফ লনওয়াি িামে ২৬-২৮ িিিি 

োমজ অউ বিপািা ললখা অইমি। অউ সেয় ললখকি েুিববি িয়স। তীতাি নামে 

একজন জুয়ান োনুষ বিন-ধে্ম থাবক আল-েসীি তবিকা কিুল কিবিলা। সোজি 

লেমি তান লতেন লিবশ নাে-ডাক আবিল না। এইন হজিত পাউলুিমি ক্ীবত দ্ীমপা 

তিবলে কামো সাইয্য কিিইন, এিলাবে তান আমতা হউ জোতি বজম্া লেওয়া 

অইমি। িামে ললখমক আল-তীতাি নােি অউ িবহফা তান লেমি ললখিইন।

ললখমক কইিা, ক্ীবত দ্ীমপা িসত কিিা নাফিোন সোজি োমজ, হজিত ইিা 

আল-েসীি উম্তি স্বিাি-িবিত্র, িাল-িলন বকলা অওয়া জরুি। আি জোতি নানান 

নেুনাি িা নানান িয়সি োনষমি বকলা তাবলে লেওয়া যায়। এিাড়া, জোতি োজ 

থাবক েলােবল, ইংসা-বনন্া, িামজ তক্ম-বিতক্ম িাে বেয়া, আল্াি ডি-খমফ আল্াই 

িহেমত বজমন্বে কাটাবনি পিাবেশ আমি।

এিোমজ আমি,

(ক) িালাে আি লোয়া ......................................... ১:১-৪.আয়াত

(খ) ক্ীবত দ্ীপি জোতি িালকোি লনওয়া ........................ ১:৫-১৬

(ে) জোতি নানান োনষি োবয়ত্ব .....................................২.রুকু

(ঘ) লনক কােি পিাবেশ আি হুবশয়াবি .....................৩:১-১১.আয়াত

(ঙ) বিোবয় িালাে ................................................... ৩:১২-১৫
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1 
 আবে পাউলুি লতা আল্া পাকি েুলাে আি হজিত ইিা আল-

েসীি একজন সাহাবি। আোি োবয়ত্ব অইমলা, আল্াি পিন্ কিা 

িন্া অকলমি ইোনি পমথ আনা, আি আল্ামি োবনয়া িলাি োমজ লয 

হবককত আমি, অউ হবককতমি বিনাই লেওয়া। 2 আবে আল-েসীি 

লখজেত কবিয়াি, আমখবি বজমন্বে পাওয়াি আশায়। লয আল্ায় কুনু বেিা 

োতইন না, হউ আল্ায় ই বজমন্বে লেওয়াি ওয়াো কিিইন, দুবনয়া পয়ো 

অওয়াি আমেউ। 3 তাইন তান কালাে সবিক সেময় জাইি কিিইন, 

আি আেিাি তিামনআলা আল্াি হুকুে োবফক ইতা তিবলে কিাি িাি 

আোি আমতা লেওয়া অইমি।

4 আোি হউ খাি আওলাে তীতািি লেমি ললখিাে, আেিা দুইওজনউ 

একই ইোমন আল-েসীি উম্ত অইবি।

আেিাি োইবি িাফ আল্ায় আি তিামনআলা ইিা আল-েসীময় 

িহেত আি শাবতি োন কিউক্া।

ক্ীবত দ্ীপি জোতি িালকোি লনওয়া

5 তীতাি হুমনা, আবে তুোমি অউ ক্ীবত দ্ীমপা থইয়া আইবি, যামত 

লযতা কাে অখনও িাবক িইমি, তুবে অতা পুিাপুি আোয় কমিা। আি 

আবে লযলা হুকুে বেিলাে, বিক অউলা তুবে পিমতক টাউনি জোতি 

েুিববি অকলমি কামো িওয়াল কমিা। 6 েমনা িাবখও, লয েুিববি অকল 

িেনাে িাড়া বনখুত, লযিাি খাবল একজন িউ আিইন, লযিাি পুয়া-পুবড়ন 

ইিায়ী ইোনোি, লযিা লিপমিায়া িামি বজমন্বে কাটায় না, িিং ো-িাফি 

িাইধ্য আমি, অউ েুিববিমি তুবে িওয়াল কমিা। 7 আল্াই কােি বজম্াোবি 

পাওয়ায় লযকুনু িালকোি যানু িেনাে িাড়া বনখুত অইন। তাইন যানু 

স্স্বিািাি, িেিাবে, বনশাখুি, োিা-োবি কিিা িা হািাে রুবজ-লিাজোিি 

লালবি না অইন। 8 এি িেলা তাইন যানু লেহোনোবি কিিা, লনক িািি 

আবশক, হক-হালাবল, আি আল্াি িাইধ্য জন অইন। তান িালা বিিাি-িুবধি 

থামক, আি বনজমি পুিাপুি সােলাইয়া িাখতা পািইন। 9 আল্া পাকি লয 

হক কালাে তাবলে পাইিইন, তাইন ইতামি েজিুত কবি ধবিয়া িাখইন, 

আি বিক অউ লাখান খাবট তাবলে তিবলে কিতা পািইন। এি লমে লযিা 

তান বিপমষে আমি, তািাি িুল-লিআখবলও ধিাই লেইন।
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 01 কািন িউত লিসাোল োনুষ আিইন, লযতায় লকউিমি োনইন না, 

লিকাো োত োতইন, িল-িতুবি কিইন। লযতায় েিলোবন কাে কিাবনি 

লাবে জুিা-জুবি কিইন, আবে খাি কবি অতাি কথাউ কইিাে।  11 ইতাি 

েুখ িন্ কিা জরুি। ইতায় কু-পমথ লটকা কাোবনি আশায় অলা তাবলে 

লেইন, লয তাবলে লেওয়া তািাি লাবে বিক নায়। ই তাবলে বেয়া কুনু 

কুনু পবিিািমি বিেড়াইবলিা।  21 এিলাবে তািাি বনজি লেশি একজন 

পবডিমত কইিইন, “ক্ীবত দ্ীপি োনমষ হামেশা বেিা োতইন, ইেুইন 

লতা জংবল জানুয়ািি লাখান, কুবড়য়া আি লপটুয়া।”  31 ইতা লতা একেে 

হািা, এিলাবে তুবে খুি েিে অইয়া তািাি আইি লেখাইয়া লেও, যামত 

তািাি ইিায়ী ইোন লষালআনা বনখুত অয়।  41 ইহুবে অকলি িানাইল 

বকচ্া-কাবহবন, আি লযতা োনুষ আল্াই হবককত থাবক লি-পমথ লেমিবে, 

তািা যানু ইতাি হুকুে-উপমেশ কামনা না লইন।

 51 লযিাি বেল পাক-পবিত্র, তািাি লেমি হকলতাউ পবিত্র। অইমল 

লযিাি বেল নাপাবকময় িিা, আি লযতা লিইোন, ইতাি লেমি কুতিাউ 

পবিত্র নায়। ইতাি েন আি বিমিক হকলতাউ িিিাে।  61 তািা েুখবে 

োবি কিইন আল্ামি োনইন, অইমল তািাি কােি োজবে তানমি 

অস্বীকাি কিইন। ইেুইন লতা নফিবত আি অিাইধ্য। ইতামি কুনু িালা 

কামো লাোইল যায় না।

জোতি নানান োনষি োবয়ত্ব

2 
 তীতাি হুমনা, তুবে োনষমি অলাখান তাবলে লেও, যামত তুোি 

োতি োমজ বনখুত হক তাবলে থামক। 2 জোতি েুিববি লিটাইনমি 

কও, তািা যানু হামেশা বনজমি সােলাইয়া িাখইন, ইজ্জবত িনইন, িালা 

বিিাি-বিমিক খাটাইন। তািাি যানু খাবট ইোন, োয়া-েহবিত আি িিি 

থামক।

3 অলাখান েুিববি লিবটতিমিও কও, তািা যানু পমিজোবিি আেি-

কায়ো োবনয়া িলইন আি লনবকি িাি বহকাইন। অইন্যি িেনাে োওয়া, 

িা বনশাখুি িনা তািাি লাবে বিক নায়। 4 লতউ তািা জুয়ান পুবড়তিমি 

বহকাইতা পািিা, যামত তািাি জাোই আি পুয়া-পুবড়নমি েহবিত কিইন, 

5 বনজমি সােলাইয়া িাখইন, সবত িইন, িালা সংসাবি অইন, েয়ালু 
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অইন, আি জাোইি িাইধ্য থাকইন। লতউ আল্াি কালােি িেনাে কিাি 

সুমযাে লকউ পাইমতা নায়।

6 অলাখান জুয়ান পুয়াইতিমিও উপমেশ লেও, যামত তািা বনজমি 

সােলাইয়া িাখইন। 7 তুবে তািাি লেমি হকল নেুনাি লনক কােি বনশানা 

অও। হক বনয়মত আি োয়-োবয়ত্ব লইয়া তাবলে লেও। 8 লকউ যানু তুোি 

জিানি কুনু দুষ না পায়। তুোি অউলা িাল-িলন লেবখয়া দুশেন অকল 

শিবেন্া অইিা আি আেিাি িেনাে কিাি কুনু খুত পাইতা নায়।

9 তুবে িাকি অকলমি কও, তািা যানু হক্ল লিয়াপামি েুবনিি িাইধ্য 

িইন, েুবনিি েন যুোইয়া িলইন, তািাি েুখি উপমি লিয়ােবি োত না 

োতইন।  01 েুবনিি োল-িাোনা িুবি না কিইন, িিং বনজি হক-হালাবলি 

পিোন লেখাইয়া হাবি, আেিাি তিামনআলা আল্াি লিয়াপামি লয তাবলে 

আমি, অউ তাবলেমি হক্ল নেুনায় সুন্ি কবি হাজাইন।

 11 জামনা লতা, আল্াি লয িহেতি উবিলায় হকলি নাজাত বেমল, ইতা 

অখন দুবনয়াত জাইি অইমেমি।  21 অউ িহেমতউ আেিামি তাবলে বেিা, 

যামত আেিা লি-েীবন কাে-কাজ থাবক আি দুবনয়াি হকল িে খাইশ থাবক 

দুিই িইয়া, ই জেমতা বনজমি সােলাইয়া িাবখ, আি লনক পমথ িইয়া 

পমিজোি বজমন্বে কাটাই।  31 এিলমে আেিাি বেলি পিে আশা পুিনি 

লাবে িাি িাই, আল্াতালা আি তিামনআলা ইিা আল-েসীি শান-েবহো 

জাইি অওয়াি খুবশ-িাবস পুিনি লাবে িাি িাই।  41 ইিা আল-েসীময় 

লতা আেিামি িািাবনি লাবে তান বনজি জান কুিিাবন বেলাইিইন, যামত 

হকল েুনা থাবক আেিামি খালাি কবি আনতা পািইন, আি অউ লাখান 

একেল োনষমি পাক-পবিত্র কিইন, লযিা খাবল তান বনজি অইিা, লযিা 

লনক কােি আবশক অইিা।

 51 তুবে পুিাপুি িল খাটাইয়া অতা লিয়াপামি তাবলে লেও, োনষমি 

নবিয়ত কমিা আি তািাি দুষ-কিুবি লেখাইয়া লেও। তুোমি লহয় কিাি 

সুমযাে লকউিমি বেও না।

লনক কােি পিাবেশ আি হুবশয়াবি

3 
 আল্াি িন্া অকলমি েমনা কিাই লেও, তািা যানু লেশি িাজা 

আি সিকাবি বনয়েি অধীমন িইন, তািা অিাইধ্য না অইন, 
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োনষি হকল নেুনাি উপকাি কিাি লাবে জুইত থাকইন। 2 তািা যানু 

লকউিি িেনাে না োইন, কাইজ্জা-ফসাে না কিইন, িিং শাতি-বশষ্ট 

িইয়া হকলি লমে নিে লিিহাি কিইন।

3 আেিাও আমে লিআখল আি নাফিোন আিলাে, লি-পমথ 

িলতাে, দুবনয়াবি আিাে-আময়শ আি নানান নেুনাি িে খাইশি েুলাে 

আিলাে। অইন্য োনষমি ইংসা কিতাে, তািাি লখবত কিাি ধান্ায় বেন 

কাটাইতাে। আি বনমজ বঘন্াি লযাইে্য অইমলও এমক-অইন্যমি বঘন্াইতাে। 

4 অইমল আেিাি তিামনআলা আল্াি িহেত আি েহবিত লযিলা জাইি 

অইমলা, 5 অউ সেয় তাইন আেিামি লিহাই বেলা। আেিাি বনজি কুনু 

লনক কােি লাবে লিহাই বেিইন না, খাবল তান েয়া-োয়ায় বেিইন। পাক 

রুমহ নয়া জনে বেয়া, নয়া িামি পয়ো কবিয়া আেিাি বেলমি পবিস্াি 

কিিইন। আি অলাখানউ তাইন আেিামি লিহাই বেিইন। 6 আেিাি 

তিামনআলা ইিা আল-েসীি োজবে তাইন খুলা আমত আেিাি োমজ 

অউ পাক রুহ ঢাবলয়া বেিইন। 7 যামত আমখবি বজমন্বেি আশা-িিসা 

পাইয়া, আল্াই হক্লতাি অবধকাবি অই। আল্াি িহেমত আেিামি লি-

কিুি খালাি বহসামি কিুল কিায়উ লতা আেিা ইতা পাইবি। 8 ইখান 

লতা পুিাপুি হািা।

আবে িাইয়াি, তুবে অউ লিয়াপামি পুিাপুি জুি লেও, যামত আল্াি 

উপমি লযিা ইোন আনমি, তািা লনক কাে কিাি বখয়াবল অয়। ইলা লনক 

কাে কিা লতা হকলি লাবে িালা আি উপকাবি। 9 তা-ও লিওকুফি লাখান 

তক্মা-তবক্ম, জাত-িংশ লইয়া োতা, কাইজ্জা-ফসাে, আি শবিয়ত লইয়া 

কথা কাটাকাবট কবিও না। ইতায় লতা কুনু ফায়ো অয় না, ইতা এমক্মি 

লিকাো।  01 লয োনমষ েলােবল লাোয়, তামি পয়লা একিাি, িামে দুিিা 

িািও হুবশয়াি কবিও, ইতায় যুবে লহ না িেমল, লত তাি লমে িলা-বফিা 

এমক্মি িাে বেলাইও।  11 তুবে লতা জামনাউ, ইতা োনষি বেলি বিতিা 

খুি খািাপ, লহ েুনাোি। লহ এেমনউ বনজি নাফিোবনি পিোন লেয়।

বিোবয় িালাে

 21 তীতাি হুমনা, আবে আবত্মোি িা তুবখক িাইমি তুোি লেমি পািাইেু, 

এিা লকউ লেমল তুবে খাি কবি লিষ্টা কবিও বনকাপবল টাউমনা আইয়া 
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আোি লমে লেখা কিাি লাবে। আবে বনয়ত কিবি, শীতি কয়োস অউ 

বনকাপবলত িইেু।  31 উবকল জইন িাি আি আপল্ি িাইি সফিি লাবে 

যতখান পামিা সাইয্য কবিও, যামত তািাি কুনু অিাি না অয়।  41 আেিাি 

োনষমি লতা বহকাবন জরুি, সোজি িালাইি লাবে বকলা বনজমি খাটাইল 

যায়। লতউ তািা োনষি জরুবি অিাি বেটাইমতা পািমিা, অলা তািাি 

বনজি বজমন্বেও ফলআলা অইমিা।

 51 আোি লেি হকমল তুোমি িালাে জানাইিা। আল-েসীি উপমি 

ইোন আনায় লযিা আেিামি েহবিত কিইন, তািামি আোি িালাে বেও।

আল্াি িহেত তুেিা হকলি উপমি কাইে িউক। আবেন॥ 
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