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পবিত্র ইবজিল শবিফ ১৮ নম্বি বিপািা

আল-বফবলমন

পবিবিবি

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

অউ বিপািা ললখিইন। হজিি ইিায় লিমহম্া িশবিফ লনওয়াি অনুমান ২৭ িিি 

িামে ইখান বিবিি আকামি ললখা অইমি।

হজিি বফবলমন আিলা ইিা আল-মসীি একজন নামকিা উম্মি। িাইন কমলাবি 

টাউনি ইিায়ী জমািি এক জন। অবনবিম নামম িান এক খবিো গুলাম আবিল। 

হজিি পাউলুি (িা:) লেিলা লজমলা িবদি আিলা, অউ সময় অবনবিম িাি মুবনি 

বফবলমনি লগি থাবক িাবগয়া কুনু িুিমি পাউলুিি লগমি আইবিল। হজিি পাউলুিি 

মাজবেয়াউ অবনবিম ইিায়ী ইমানোি বহসামি পাউলুিি একজন বিমশষ খাবেম 

অইিইন। িািা দুইওজমন পিাবমশ কিলা, অবনবিম িান মুবনি বফবলমনি লগমি 

বফবিয়া োইিা, আি িান আগি ভুল স্ীকাি কবিয়া মাফ িাইিা। হজিি পাউলুমি 

বফবলমনি লগমি অনুমিাধ কবি ললখলা, িাইন োনু িান আগি গুলামমি বফিি লনইন 

আি অখন খাবল গুলাম বহসামি নায়, একজন ইিায়ী ভাই বহসামিও সমবজয়া লনইন।

অউ বিপািাি লেখা োয়, গুলাম আি মুবনিি মামজ কুনু লভোমভে নাই, হজিি 

ইিাি উম্মি অওয়াি িামে হকলউ এক সমান। আি জমািি মুিববি লনিা হজিি 

পাউলুমি সাধািন মুবমন অকলি উপমি লনিাবগবি, হুকুমোবি না কবিয়া িিং বনজমি 

বনিা কবিয়া জমাি অকল িালাইিা। িান মামজ কুনু লিটাবগবি িা িড়াই-িাহাদুবি নাই।

এিমামজ আমি,

(ক) হজিি পাউলুিি িালাম ................................. ১:১-৩.আয়াত

(খ) হজিি পাউলুমি বফবলমনি িাবিফ কিলা ...................... ১:৪-৭.
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1 
 আবম পাউলুি, ইিা আল-মসীি লাবগ িবদি আবি। আবম আি 

আমিাি ভাই বিমবথময়, আমিাি লগি িিবলগকিিা মায়াি দু্ 

বফবলমনি লগমি ললখিাম। 2 িইন আবফয়া, আমিাি লমগ ইমানি েুদ্া 

আবখখিপাি আি িুমাি িাবড়ি জমািি হকলমি িালাম জানাইিাম।

3 আমিাি গাইবি িাফ আল্া পামক আি হজিি ইিা আল-মসীময় 

িুমিাি উপমি িহমি আি শাবতি নাবজল কিউক্া।

হজিি পাউলুমি বফবলমনি িাবিফ কিলা

4 আবম হামমশা মুনাজািি সময় িুমাি কথা ইয়াে কবিয়া আল্াি 

শুকবিয়া আোয় কবি। 5 কািন হজিি ইিা আল-মসীি উপমি িুমাি 

ইমান আি পাক িদিা অকলি িায় িুমাি মহবিিি কথা আবম হুনবি। 

6 আবম লোয়া কবি, মুবমন অকলি লমগ িুমাি খাবিি-সম্পকখি আমিা 

িাড়উক। িুবম লিা জামনা, আল-মসীি খাবিমি আল্ায় আমিামি কমিা 

ভালা ভালা বনয়ামি বিলাই বেিইন। 7 ভাই, িুমাি মহবিি লেবখয়া আবম 

খুি খুবশ অইবি আি উত্সাহ পাইবি, িুবম লিা আল্াি পাক িদিা অকলি 

বেমলা আিাম বেমিা।

অবনবিমমি বফিি লনওয়াি লাবগ অনুমিাধ

8 িুমাি ই ভাি লেবখয়া আবম িুমামি এখান কথা কইিাম িাইিাম। 

আবম লিা আল-মসীি নামম িুমামি হুকুম বেিাম পািলাম অমন, িুমাি 

কাম পুিা কিাি লাবগ। 9 অইমল মহবিিি খাবিমি হুকুম না বেয়া িুমামি 

বমনি কবিয়াি। আবম পাউলুি অউ মুিববি িয়মসা আল-মসীি লাবগ িবদি 

হালমি িুমাি লগমি ই বমনবি কিিাম।  01 আমাি আওলাে অবনবিমি লাবগ 

আিবজ জানাইিাম, আবম লজমলা িবদি থাকা হালমি লহ ইমান আবনয়া 

আমাি আওলাে িবনমগমি।  11 এক সময় িুমাি লগমি লহ লিকামা আবিল, 

অইমল অখন আমাি আি িুমাি লগমি লহ িউি কামাওিা িবনমগমি।

 21 োই অউক, আমাি জানি থাবক লিবশ মায়াি অউ মানষমি আবম 

িুমাি লগমি বফিি পািাইিাম।  31 আবম িামি আমাি লগমি িাখিাম 

িাইিলাম, োমি খুশ-খিবিি োয় িবদি হালমি িুমাি অইয়া লহ আমাি 
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লখজমি কিমিা পামি।  41 অইমল িুমাি ইজাজি িাড়া আবম কুতিা 

কিলাম না, োমি জুি কবিয়া িুমাি ভালা কাম আোয় কিা না লামগ। 

আবম িাইিাম, িুবম বনজ থাবকউ অউ কাম কমিা।  51 িুবম োমি বিিকালি 

লাবগ িামি বফবিয়া পাও, অইমিা পামি অউ কািমনউ লহ িুমাি লগি থাবক 

থুড়া বেনি লাবগ হবিয়া আবিল।  61 অইমল িুবম অখন িামি আি গুলাম 

বহসামি পাইিায় নায় িিং গুলাম থাবক িড়, মাবন মায়াি ভাই বহসামি 

পাইিায়। খাি কবি লহ আমাি খুি মায়াি মানুষ, অখন িুমাি লগমিও লহ 

আমিা মায়াি, খাবল িক্ত-মাংমস নায়, ইমানোি ভাই বহসামি মায়াি।

 71 এিোয় িুবম েুবে আমামি একই ইমানি ভাবগ জামনা, লি আমামি 

লেলা কিুল কিাি কথা, িামিও অলা কিুল কবিও।  81 লহ েুবে িুমাি কুনু 

লখবি কবিয়া থামক আি িাি লগমি িুমাি কুনু পাওনা থামক, লি মমনা 

কবিও, ই পাওনা িুবম আমাি লগমি পাও।  91 আবম পাউলুমি বনজি আমি 

ললবখয়া জানাইিাম, িুমাি পাওনা আবম বেলাইমু। আসমল আবম কইিাম 

িাইিাম না লে, িুমাি বনজি জানি লাবগউ িুবম আমাি লগমি বিবন আমিা। 

 02 ভাই বফবলমন, আল্াি ওয়াম্ এখান কাম কমিা, একজন ইমানোি 

ভাই বহসামি আমাি জামনা আিাম লেও।  12 িুবম আমাি কথা িাখিায় 

জাবনয়াউ, িুমাি লগমি অউ বিবি খান ললখলাম। আবম মমনা কবি, আবম 

লেিা কিাি লাবগ কইিাম, এিথাবক লিবশ িুবম কিিায়।

হজিি পাউলুিি লশষ কথা

 22 হুমনা, আমিা এখান কথা কইিাম, িুবম আমাি লাবগ লমহমানি কুিা 

বিক কবিয়া িাবখও। কািন আবম আশা কিিাম, িুমিাি লোয়াি উবিলায় 

আমামি িুমিাি লগমি বফিি লেওয়া অইমিা।

 32 আিু-ফািামি িুমামি িালাম বেিইন, িাইন ইিা আল-মসীি লাবগ 

আমাি লমগ অইয়া িবদি আিইন।  42 আি আমাি লগি িিবলগকাবি মাকুখিি, 

আবি্াকুি, বেমাি আি লুমকও িুমামি িালাম জানাইিা।

 52 আমিাি হজিি ইিা আল-মসীি িহমি িুমিাি বেমলা কাইম 

িউক। আবমন॥ 
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