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পবিত্র ইবজিল শবিফ ২১ নম্বি বিপািা

পয়লা বপতি

পবিবিবত

আল্া পাকি হুকুমে হজিত ইিাি সাহাবি হজিত বপতমি (িা:) অউ িবহফা রিাোন 

িাদশাইি িাজধাবন রিাে টাউন থাবক রলখিইন, অউ রিাে টাউনমি েুবেন অকমল 

নাফিোন িাবিল টাউন কইয়া ডাবকতা। তাইন নানান রদশি োমজ বিতবিয়া থাকা 

ইিায়ী ইোনদাি অকলি রেমি বিবিি আকামি রলখিইন। হজিত ইিায় রিমহম্া 

তশবিফ রনওয়াি অনুোন ২৮-৩০ িিি িামদ ইখান রলখা অইমি।

জুলুে আি দুখ-েবিিতি সেয় ইোনদাি অকলমি িুজ রদওয়াি লাবে তাইন 

ই িবহফা রলখিইন। অউ সেয় রেিা হজিত ইিাি উপমি ইোন আনিলা, তািা 

সাধািন োনষি রেমি িাট্া-েশকিাি বিজ িবন রেিলা। এিলাবে হজিত বপতমি 

অউ িবহফাি োজবদ তািামি সাওস েুোইিইন।

অউ বিপািাি ২ রুকু ৫ আয়ামতা আমি, “তুেিা তান তবিকা কিুল কিায়, 

তুেিামি বজন্া পাথিি লাখান আল্া পাক িইিাি পবিত্র কািা ঘি িানাবন অি। 

এিলাবে আল্াই ইোে িাি বহসামি তুেিামি আলাদা কবি িাখা অইমি, োমত তুেিা 

অউলা রুহাবন কুিিাবন রদও, রেতা ইিা আল-েসীি খাবতমি আল্ায় কিুল কিইন।”

এিোমজ আমি,
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1 
 আল্াি পিন্ কিা েমতা িন্া অকল পন্ত, োলাবতয়া, কাপ্াদবকয়া, 

আবিয়া আি বিথুবনয়া রদমশা বিতবিয়া বিন-রদবশ বহসামি িসত 

কিিা, তািাি রেমি আবে আল-েসীি সাহাবি বপতমি অউ িবহফা খান 

রলখিাে। 2 োইবি িাফ আল্ায় তান েুনশায় তুেিামি পিন্ কিিইন 

আি পাক রুমহ পবিত্র কিিইন। এি উমদেশ্য অইমলা, তুেিা োমত ইিা 

আল-েসীি িাইধ্য অও আি তান লউ বিটাইয়া তুেিামি পাক-িাফ কিা 

অয়।

আল্ায় তুেিামি রিশ কবি িহেত আি শাবন্ত দান কিউক্া।

ইোনদাি অকলি নাজাতি আশা

3 হউ আল্া পাকি তাবিফ অউক, রেইন আেিাি োবলক ইিা 

আল-েসীি োিুদ আি োইবি িাফ। তাইন ইিা আল-েসীমি েিা থাবক 

বজন্া কবিয়া, তান েহা দয়ায় আেিামি নয়া জনে দান কিিইন, এমত 

আেিা এক বজন্া আশা পাইবি। 4 োবন আেিা অলা এক ধনি আশা 

পাইবি, রে ধন কুনুবদন নষ্ট অইমতা নায়, হািা জীিন নয়া থাকি, এি 

োমজ খািাপ কুন্তা থাকমতা নায়। নাজাতি ই ধন তুেিাি লাবে রিমহম্া 

িাখা অইমি। 5 তুেিা পুিাপুি নাজাত না পাওয়া পে্যন্ত, আল্াই শবতিময় 

ইোনি োজবদ তুেিামি রহফাজমত িাখা অইমি। অউ নাজাত বিক কিা 

অইমি, আমখিাতি সেয় জাইি অওয়াি লাবে। 6 েুবদও কয় বদনি লাবে 

নানান জাত পবিক্াি োজবদ তুেিা অখন দুখ-কষ্ট কিিায়, তা-ও অউ 

নাজাতি আশায় রতা তুেিাি েন খুবশময় িিা। 7 অউ পবিক্া অকল 

িমলি, তুেিা রেন ইোমন খাবট অখান পিোন কিাি লাবে। আি ইিা 

আল-েসীি জাইি অওয়াি সেয়, তুেিা োনু তাবিফ, রেৌিি আি সম্ান 

পাও। রে রসানা ক্য় অইোয়, অউ রসানামিও আেুবনত পুবিয়া োিাই কিা 

অয়। আি তুেিাি ইোনি দাে রতা অউ রসানাি িাইমতও িউত রিবশ, 

এিলাবে অউ পবিক্া িমলি। 8 েুবদও আল-েসীমি তুেিা রদখমিা না, 

রতিউ তুেিা তানমি েহব্বত কিিায়। আি অখনও তানমি িউমখ না 

রদখমলও, খুবশ অইয়া তানমি এবকন কিিায়, ই খুবশ রতা িাষায় কওয়া 

োয় না, ইতা খাবল রিমহব্ খুবশ। 9 কািন তুেিাি ইোনি আমখবি ফল 

পাইিায়, ইকটা অইমলা তুেিাি জানি পুিাপুি নাজাত।
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 01 রে রদায়া তুেিাি পাওয়াি কথা, ই রিয়াপামি িউত আমে নিী 

অকমল িাতাইিইন। তািা অউ নাজাতি রিয়াপাি জানাি লাবে িউত 

খুজ-খিি কিিইন।  11 তািাি বদমলা আল-েসীি রুমহ আমেউ সাবক্ 

বদয়া কইিইন, তানমি কষ্ট কিমত অইমিা আি িামদ তাইন েবহো পাইিা। 

নিী অকমল জানতা িাইিলা, আল-েসীি অউ রুমহ কুন সেয়কুি আি 

কুন হালতি কথা তািামি জানাইিা।  21 অইমল আল্ায় তািামি রদখাইয়া 

বদিইন, তািা রেতা িাতাইিা ইতা বদয়া তািাি বনজি রখজেত না কবিয়া, 

তুেিাি রখজেত কিিা। আিোন থাবক পািাইল পাক রুহ বদয়া, রেিা 

তুেিাি রেমি আল-েসীি রিয়াপামি খুশ-খিবি তিবলে কিিইন, তািা 

তুেিামি নিী অকলি কথাউ জানাইিইন। বফবি্া অকমলও ইতা রিয়াপাি 

জানাি লাবে বখয়াবল।

পাক-পবিত্র অওয়াি দাওত

 31 এিলাবে তুেিাি েনমি হজাে কমিা আি বনজমি সােলাইয়া িামখা। 

আল-েসী জাইি অওয়াি িামদ রে িহেত তুেিা পাইিায়, অউ িহেবত 

নাজাত পাওয়াি লাবে পুিাপুি আশা লইয়া তুেিা িাি িাও।  41 তুেিাি 

আেি অিুজ হালতি খািাপ কাে-কাজ োবফক বজমন্বে কাটাইও না, িিং 

আল্াি হুকুে োনিা আওলাদ বহসামি বদন কাটাও।  51 রেইন তুেিামি 

দাওত বদিইন, তাইন রেলা পবিত্র, তুেিাও অউলা হকল িলা-বফিাত 

পবিত্র অও।  61 পাক বকতামিা আল্ায় কইিইন, “আবে পবিত্র, এিলাবে 

তুেিাও পবিত্র অও।”

 71 আল্ায় পিমতক োনষি আেল-নো রদবখয়া বিিাি কিইন, রকউি 

েুখি িায় িাইয়া বিিাি কিইন না। এিলাবে তানমি েুবদ তুেিা োইবি 

িাফ ডামকা, রত েতবদন তুেিা অউ দুবনয়াত েুিাবফি হালমত থাকিায়, 

অতবদন তুেিা তানমি ডিাইয়া বজমন্বে কাটাও।  81 তুেিা জামনা, তুেিাি 

িাফ-দাদা থাবক পাওয়া রিকাো িাল-িলনি পথ থাবক, ক্য় অওয়াি জুকা 

রসানা-রুপাি লাখান কুনুতা বদয়া তুেিামি আজাদ কিা অইমি না।  91 িিং 

তুেিামি আজাদ কিা অইমি, আল-েসীি েহা দাবে লউ বদয়া, বনখুত-

বনস্লংক রেিাি িাইচ্াি লউ বদয়া।  02 দুবনয়া পয়দা অওয়াি আমেউ 

আল্ায় তানমি বিক কবি িাখিইন, অইমল অউ রহশ-রেশ সেয় তাইন 
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তুেিাি লাবেউ জাইি অইিইন।  12 আল্ায় এনমি েিা থাবক বজন্া কবি 

তুবলয়া েবহো দান কিিইন আি তান োজবদ তুেিা আল্াি উপমি ইোন 

আনমিা। এিলাবেউ তুেিাি ইোন আি আশা আল্াি উপমিউ আমি।

 22 অখন হক-হালাবল োবনয়া, তুেিাি বদলমি পাক-িাফ কিমিা 

আি ইোনদাি িাই অকল রেিলা তুেিাি রেমি োয়াি োনুষ অইিইন, 

রত আবে কইিাে, তুেিা এমক-অইন্যমি বদমল-জামন োয়া কমিা।  32 রে 

বিি নষ্ট অইোয়, তুেিাি জনে রতা ইলা বিিি নায়। িিং রেতা নষ্ট অয় 

না, অতা থাবকউ তুেিাি নয়া জনে অইমি। অউ বিি অইমলা আল্াি 

বিিকাবলন বজন্া কালাে।  42 পাক কালামো রলখা আমি,

হকল োনুষউ ঘাসি লাখান,

ঘাস ফুলি লাখান তািা সুন্ি;

ঘাস হুকাই োয়, ফুলও ঝবি োয়,

  52 খাবল আল্াি কালাে িয় বিিকাল।

আি অউ কালােউ অইমলা খুশ-খিবি, রেতা তুেিাি রেমি তিবলে কিা 

অইমি।

2 
 এিলাবে অইন্য োনষি রখবত কিাি হকল জাত কু-েতলি, িল-

িতুবি, িন্াবে, ইংসা, আি হকল জাত বনন্াি োত-কথা তুেিাি 

বদল থাবক হিাই রদও। 2 রেদা হুরুতাইন্তি দুধি বপয়ািি লাখান তুেিা 

খাবট রুহাবন দুধি বখয়াবল অও, আি অউ দুধ খাইয়া খাইয়া োনু তুেিা 

িি অইয়া নাজাত পাও। 3 োবলক ইিাি রেমহিিাবনি েজা রতা তুেিা 

পাইমিাউ।

আল্াি ঘিি বজন্া পাথি

4 রত তুেিা তান রেমি আও। তাইনউ অইলা আেি নিী অকলি 

কওয়া হউ “বজন্া পাথি”, রে পাথিমি োনমষ দাে বদমি না, অইমল 

আল্াি রেমি ইকটা েহা দাবে আি পিন্ি পাথি। 5 আি তুেিা তান 

তবিকা কিুল কিায়, তুেিামিও বজন্া পাথিি লাখান আল্া পাক িইিাি 

পবিত্র কািা ঘি িানাবন অি। এিলাবে আল্াই ইোে িাি বহসামি তুেিামি 
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আলাদা কবি িাখা অইমি, োমত তুেিা অউলা রুহাবন কুিিাবন রদও, রেতা 

ইিা আল-েসীি খাবতমি আল্ায় কিুল কিইন। 6 আল্াি কালামো আমি:

হুমনা, আবে একটা েহা দাবে পাথি পিন্ কিবি;

ইকটামি রজরুজামলমো ইয়ান খুবট বহসামি োবিবি।

রে জমন তান উপমি ইোন আমন,

রহ কুনুেমন্তউ শিবেন্া অইমতা নায়।

7 আি তুেিা ইোন আনায়, তুেিাি রেমি হউ পাথি েহা দাবে অইমেমি। 

অইমল রেিা ইোন আনমি না, তািাি রিলায় বকতািি অউ কথাউ খামট:

িাজ রে্ইি অকমল রে পাথিমি রিকাো কইয়া ফালাই বদবিল,

অকটা বদয়াউ ঘিি ইয়ান খুবট অইমলা।

8 আি,

ইকটা অউলা পাথি, রে পাথমিা োনমষ উষ্টা খাইি,

তািাি আিাি খাইয়া পিাি কািন অইমিা।

োনমষ আল্াি কালাে োমন না, েবতমকউ উষ্টা খায়। ইতা রতা তািাি 

কপাবল দশা।

9 অইমল তুেিা রতা ইলা নায়, তুেিা অইলায় আল্াি পিন্ কিা 

খান্ান, িাদশাই ইোেি দল, পবিত্র জাবত, তান আপন প্রজা। তাইন 

তুেিামি আন্াইি থাবক বনজি নুিি ফমিা দাওত কবি আনিইন, তান 

েুনোন কিাি লাবে।  01 আমে রতা তুেিা আল্াি প্রজা আিলায় না, অইমল 

অখন অইমিা। আমে তান োয়া-েহব্বতও পাইমিা না, অখন পাইমিা।

আল-েসীি নেুনায় বজমন্বে কাটাও

 11 িাই অকল, ই দুবনয়াত তুেিা েুিাবফি বহসামি আবে তুেিামি 

বেনত কবি কইিাে, তুেিা শবিলি িদ খাইশ থাবক িাবিয়া িও, ইতায় রতা 
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তুেিাি রুহি বিপমক্ েুদ্ধ কমি।  21 রেিা আল্ামি বিমন না, তািাি োমজ 

তুেিা হক পমথ িমলা। রতউ তািা তুেিামি দুবষ কইয়া বনন্া কিমলও, 

তুেিাি হকল িালা কাে রদবখয়া বকয়ােতি বদন আল্াি রেৌিি কিমিা।

 31 তুেিা োবলক ইিাি খাবতমি োনষি িানাইল শাসন-রিি্া োবনও। 

রদশি িাজামি োবনও, এইন রতা রদশি পিধান।  41 তান েন্তী আি হাবকেমি 

োবনও, অপিাবধি সাজা আি িালা জনমি পুরুস্াি বদিাি লাবে তাইন 

এিামি িাখিইন।  51 আল্াি েুনশা অইমলা, তুেিা িালা কাে কবিয়া 

িুিিক োনষি রিকাো োত-কথা িন্ কমিা।  61 তুেিা বনচ্য় স্াধীন, 

তা-ও নাফিোবনমি েুবিয়া িাখাি লাবে ই স্াধীনতা রিিহাি কবিও না। 

িিং বনজমি আল্াি েুলাে েমনা কমিা।  71 হকল োনষমি ইজ্জত কমিা, 

তুেিাি ইোনদাি িাই অকলমি েহব্বত কমিা, আল্ামি ডিাও আি রদশি 

িাজামি ইজ্জত রদও।

 81 আি িাবিি েুলাে অকলমি কইিাে, তুেিা েুবনিমি ইজ্জত রদও 

আি তািাি কথাত িও। রে েুবনি িালা আি দয়ালু, খাবল রেন তািাি 

কথাত থাকতায়, ইলা কুন্তা নায়। অইমল রেিা কটু রিিহাি কমি, তািাি 

কথাতও িও।  91 অলা রকউ েুবদ খামোখা দুখ-কষ্ট পায় আি আল্ামি 

েমনা িাবখয়া ইতা সইে্য কবিলায়, রত পুরুস্াি পাইি।  02 অিইশ্য 

অপিাধি লাবে োইি খাইয়া তুেিা েুবদ সইে্য কমিা, রত তাবিফ কিাি 

কুন্তা আমি বন? অইমল িালা কােি লাবে তুেিা েুবদ কষ্ট পাইয়াও সইে্য 

কবিলাও, রত ইতা আল্াি দিিামিা তাবিফি লাখ,  12 আল্ায় তুেিামি 

অতাি লাবেউ দাওত বদিইন। আল-েসীময়ও কষ্ট সইে্য কবিয়া নেুনা 

রদখাইিইন, রত তুেিাও তান পাওি তামল তামল িমলা।

  22 তাইন কুনু েুনা কিিইন না,

তান েুমখা আবিল না কুনু িল-িতুবি।

 32 োনমষ তানমি োবল বদমলও, তাইন বফবিয়া োবল বদিইন না। কষ্টি 

সেয় এি িদলা লইিা কইয়া ডি-িয়ও রদখাইিইন না, িিং রেইন হক 

বিিাি কিইন তান আমতা বনজমি সবপ বদিইন।  42 তাইন বনজি শবিল 

বদয়া আেিাি েুনাি রিাঝা িইিইন োিি টুকিাি সবলমিা, োমত েুনাি 

িািমত আেিা েবিয়া হাবি, পাক-পমিজোবিময় বজন্া িই। তান শবিলি 
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কাটা-বিিায় তুেিাি বশফা অইমি।  52 আমে রতা তুেিা রি-পমথ োওয়া 

রেিাি লাখান আিলায়, অইমল রে িাখামল তুেিাি বদলি রদখা-হুনা 

কিইন, অখন তান রেমিউ বফবিয়া আইমিা।

জাোই-িউি লাবে হুকুে

3 
 অলাখান, জাোইি ঘিি হকল িউয়াইন্তমি কইিাে, তুেিা োিবেি 

জাোইি কথায় িমলা। েুবদও কুনু কুনু জাোইময় আল্াি কালােমি 

দাে রদয় না, তা-ও তুেিাি িাল-িলমন োনু তািামি আল-েসীি িায় 

টাবনয়া আমন। রতউ ই রিয়াপামি তুেিাি এখান কথাও োতা লােমতা নায়। 

2 তুেিাি পবিত্র বজমন্বেি হালত রদবখয়া, আি আল্াি ডি-খমফ িলা 

রদবখয়া তািা বনমজউ আইমিা। 3 নানান নেুনায় হাবজ-পাবি িুলি রখাপা 

িাবন্য়া, রসানা-রুপাি েয়না লাোইয়া, আি দাবে দাবে কাপি বফবন্য়া 

বনজমি হাজাবনত িইও না। 4 িিং রে সুন্ি কুনুবদন নষ্ট অইমতা নায়, 

হউ নেুনায় িলা-বফিা আি শাবন্তি খাইিলত বদয়া বনজি বদলমি হাজাও। 

আল্াি নজমিা অতাউ রতা েহা দাবে। 5 বিক অলাখান আেি জোনাি 

আল্াওয়ালা রিবটমন্ত, আল্াি উপমি িিসা কবিয়া জাোইি িাইধ্য িইয়া 

বনজমি হাজাইতা। 6 হজিত ইব্াবহেি বিবি িায়িাও তান জাোইি িাইধ্য 

আিলা আি তানমি েুবনি কইয়া ডাবকতা। তুেিাও োনষমি না ডিাইয়া 

েুবদ রনক কাে কমিা, রত অকটাউ পিোন অইমিা, তুেিা বিবি িায়িাি 

রোইে্য আওলাদ।

7 আি জাোই অকলমিও কইিাে, তুেিা বিমিক-িুবদ্ধ খাটাইয়া িউি 

লমে িমলা। তািাও রতা তুেিাি লেি কেজুি োনুষ আি আল্াি িহেতি 

দান বহসামি তািাও তুেিাি লমে বজমন্বে পাইি। এিলাবে তািামি ইজ্জত 

রদও, োমত আল্াি দিিামিা তুেিাি েুনাজাত রিকাো না োয়।

রনক কােি লাবে দুখ-কষ্ট কমিা

8 রহমশ হকলমি কইিাে, তুেিা হকল এক-বদলা অও, এমক-অইন্যি 

দুমখ দুবখ অও, িাইয়াইন্তমি োয়া কমিা, দয়ালু আি নিে বদলি োনুষ 

অও। 9 অইন্যায়ি িদলা অইন্যায় কবিও না, রকউ োবল বদমল বফবিয়া 
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োবল বদও না। িিং তািাি লাবে রদায়া িাইও, অলা িলাি লাবেউ আল্ায় 

তুেিামি দাওত বদিইন, ইলা কিমল তুেিা িহেত পাইিায়।  01 রেলা 

জিুি শবিমফা আমি,

রে জমন সুবখ বজমন্বে কাটাইমতা িায়

আি সুবদন রদখাি আশা কমি,

রহ িাদ কথা থাবক তাি বজফিামি,

িল-িতুবি থাবক রিাটমি সােলাউক।

  11 িাদ কাে থাবক বফবিয়া িালা কাে কিউক,

শাবন্তি আবশক অইয়া এি খমি খমি িউক।

  21 পমিজোিি উপমি রতা োিুদি নজি,

তািাি রদায়া হুনাি লাবে তান কান খািা,

অইমল িাদ কাে কিিাি উপমি,

োবলক-েউলাি িদ নজি।

 31 তুেিা েুবদ িালা িালা কােি আবশক অও, রত রক তুেিাি রখবত কিি? 

 41 পমিজোবিি পমথ িলাি লাবে েুবদও তুেিাি কষ্ট অয়, তা-ও তুেিা 

েুিািক। আি তুেিামি রেতায় ডি রদখাইন ইতামি ডিাইও না, অবথিি 

অইও না,  51 িিং আল-েসীমি বনজি বদমলা োবলক বহসামি কিুল কমিা। 

তুেিাি আশা-িিসা েুবদ রকউ জানমতা িায়, রত তাি জুয়াপ বদিাি লাবে 

হামেশা জুইত িইও।  61 অইমল ই জুয়াপ নিে সুমি বদও। তুেিাি বদল 

িাফ িাবখও, ইিায়ী উম্ত বহসামি রেিা তুেিাি িালা িাল-িলনি বনন্া 

কমি, তািা োনু শিবেন্া অয়।  71 িদ কাে কবিয়া কষ্ট পাওয়া থাবক রতা, 

আল্াি েবজ্য অইমল রনক কাে কবিয়া কষ্ট পাওয়া িউত িালা।

 81 েমনা িাবখও, আেিাি েুনাি োবফি লাবে আল-েসীময়ও একিাি 

কষ্ট কিিইন, নাফিোনমি িািাবনি লাবে হউ পমিজোি জমন জান 

বদিইন, আেিামি আল্াি দিিামিা রপৌিাবনি লাবে। শবিমল তানমি 

োিা অইবিল, অইমল রুমহ বজন্া কিা অইমি।  91 আি রুমহ তাইন িবন্ 

রুহ অকলি রেমি বেয়া তিবলে কিিইন।  02 অউ রুহ অকল রতা নুহ 

নিীি জোনাি অিাইধ্য োনষি রুহ। তান জাজ িানাবনি সেয়, আল্াি 

লাম্বা িিিোবিি কামলা এিা অিাইধ্য িইিইন, অউ জামজা উবিয়া খাবল 
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আট জন োনমষ েজবি পাবন থাবক জান িািাইবিল।  12 ই পাবন অইমলা 

আল-েসীি নামে তবিকািবন্ি একটা বনশানা, রেতায় অখন তুেিাি জান 

িামি। তবিকািবন্ময় তুেিাি শবিলি েয়লা িাফ অয় না, খাবল আল্াি 

দিিামিা িাফ বদলি সায় রদয়। হজিত ইিা আল-েসী েিা থাবক বজন্া 

অইয়া উিায় তুেিাি জান িামি,  22 তাইন রিমহম্া রেিইন আি আল্া 

পাকি ডাইন োলাি তখমতা িওয়াত আিইন। আিোনি বফবি্া অকল, 

রখেতাি োবলক অকল আি িাজা অকল তান অধীমন আিইন।

আল্াই ধনি খাজাবচি অইয়া রখজেত কমিা

4 
 আল-েসীময় বনজি শবিমলা কষ্ট সইে্য কিিইন কবি, তুেিাি বদলি 

িািমিও অলাখান কমিা। শবিমলা োি কষ্ট অইমি, রহ রতা েুনাি 

জামলা িবন্ িইমি না। 2 এিলাবে রহ েতবদন দুবনয়াত আমি, অতবদন 

িদ খাইমশ না িবলয়া খাবল আল্াই েুনশায় বজমন্বে কাটায়। 3 আল্ামি 

রেিা বিমন না, তািাি লাখান তুেিাও আমে বজনা-িদোইবশ, েউজ-

ফুবত্য, োতলাবে, হহ-হুল্া আি জেইন্য েুবত্যপুজা কবিয়া বদন কাটাইতায়। 

4 অইমল অখন তুেিা তািাি লমে অইয়া অলাখান রিসাোল নাফিোবন 

কিিায় না রদবখয়া, তািা তাইজ্জুি িবনয়া তুেিাি বনন্া োইিা। 5 তা-ও 

রেইন বজন্া আি েুদ্যা অকলি বিিািি লাবে জুইত আিইন, তািা তান 

রেমিউ বহসাি-বনকাশ বদমত অইমিা। 6 এিলাবেউ েুদ্যা অকলি রেমিও 

খুশ-খিবি তিবলে কিা অইবিল, োমত োনুষ বহসামি তািাি শবিবল বিিাি 

অইমলও, রুহাবন জেমতা তািা আল্াি লাখান বজন্া িইন।

7 অখন রতা হক্লতাি রহশ সেয় আইমছে। এিলাবে তুেিাি েনমি 

বিক কমিা, বনজমি সােলাইয়া িামখা, োমত েুনাজামতা কাবেয়াি অও। 

8 আসল কথা অইমলা, তুেিা এমক-অইন্যমি বদল থাবক েহব্বত কমিা, 

কািন োয়া-েহব্বমত িউত েুনা েুবিয়া িামখ। 9 কুনুজাত বিবতশনা না 

রদখাইয়া, তুেিা এমক অইন্যি রেহোনদাবি কমিা।

 01 আল্াি রেি থাবক রেইন রেলাখান বনয়ােত পাইমিা, অউ ধনি 

খাবট খাজাবচি বহসামি ইতামি এমক-অইন্যি রখজেমতা লাোও।  11 রকউ 

েুবদ তিবলে কিইন, রত অউ লাখান কিউক্া োমত িুজা োয়, ইতা আল্াই 

িুবল। আি রেইন রখজেত কিইন, এইন আল্াি রদওয়া িল-শবতিময় 
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রখজেত কিউক্া, োমত হক্লতাতউ আল-েসীি উবিলায় আল্াি তাবিফ 

অয়। তাবিফ আি কুদিবত রখেতা হি-হামেশা তানউ। আবেন।

ইিায়ী ইোনদাি বহসামি কষ্টমিাে

 21 িাই অকল, তুেিা অখন জীিন-েিন পবিক্াত পবিয়া তাইজ্জুি 

অইও না, েমনা কবিও না ইতা আিানক কুন্তা ঘমটি।  31 িিং তুেিা আল-

েসীি কষ্টি িাবে অইিায় কবি খুবশ কমিা, োমত তান েবহো জাইি অওয়াি 

সেয়ও তুেিা আমোদ-ফুবত্যময় খুবশ-িাবস কিতায় পামিা।  41 আল-েসীি 

নােি লাবে তুেিা েুবদ রিইজ্জত অও, রত তুেিা রনক-কপাবল। কািন 

আল্াি েবহোআলা পাক রুহ তুেিাি উপমি আমি।  51 তুেিাি োজি 

রকউ োনু িুবি, খুন িা কুনুজাত অপিাবধ বহসামি, এেনবক পিি কামে 

নাক েলাইয়া কষ্ট না কিউক।  61 অইমল রকউ েুবদ ইিায়ী ইোনদাি 

বহসামি দুখ-কষ্ট কমি, রত রহ শিবেন্া না অউক, িিং ইিায়ী পবিিয়ি 

লাবে আল্াি তাবিফ কিউক।  71 বিিািি সেয় আইমছে, আি আল্াি 

পিন্ কিা িন্া অকলমিবদউ বিিাি শুরু অইমিা। ইতা েুবদ আেিাি 

োজ থাবকউ শুরু অয়, রত রেিা আল্াি খুশ-খিবি োনমি না, তািাি দশা 

বকলান অইমিা?  81 আল্াি কালামো আমি,

আল্ািাইয়া োনষি জানি িদো অইমল,

েুনাোি আি রি-দীমন েুখ লুকাইমিা কুয়াই?

 91 অইমল আল্াি েবজ্যময় রেিা দুখ-কষ্ট কমিি, তািা রনক কাে কবি 

কবি বনজি জানমি হউ হক-হালাল পয়দা কিিাি আমতা সবপ রদউক।

েুলাবেি রিমশ রখজেত কমিা

5 
 অখন জোতি েুিবব্ব অকলমি কইিাে, আবেও রতা একজন 

েুিবব্ব, আবে বনজি িউমখ আল-েসীি দুখ-কষ্ট রদখবি, আি 

তান রে েবহো জাইি অইমিা, অউ েবহোতও শবিক অইেু। আবে বেনত 

কবি কইিাে, 2 আল্াই রে রেিাি পাল তুেিাি আওতায় আিইন, এিাি 
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িাখাবল কমিা। তািাি ইোেবত কমিা, কিা লােমিা কবি না কবিয়া িা 

দুবনয়াবি লািি আশায় না কবিয়া, খুশ বদমল কমিা। আল্ায় রতা অলা 

ইোেবতউ আশা কিইন। 3 তুেিাি আওতায় রেিা আমি, এিাি উপমি 

েুিদেবি কবিও না, িিং পালি িাখাবল কবিয়া তািাি রেমি নেুনা িমনা। 

4 রতউ হউ পিধান িাখাল ইিায় রেিলা দুবনয়াত বহিিাি তশবিফ 

আনিা, অউ সেয় তুেিা পুরুস্াি বহসামি অলা এক জয়ি োলা পাইিায় 

রেতা কুনুবদন বিনাশ অইমতা নায়। 5 অউ লাখান জুয়ান অকমলও তুেিাি 

েুিবব্বমি োবনয়া িমলা। েুলাবেি রিমশ হকমলউ এমক-অইন্যি রখজেত 

কমিা, রেলা আল্াি কালামো আমি,

আল্ায় অহংকাবিি বিরুমদ্ধ থাকইন,

নিে বদলি োনষমি িহে কিইন।

6 এিলাবে আল্াি রখেতাি িােমন তুেিা নমতা অও, রতউ সেয় েমতা 

আল্ায় তুেিামি উিা কিিা। 7 আল্ায় রতা তুেিামি লইয়াউ বিন্তা কিইন, 

এিলাবে হকল বিন্তা-িািনাি িাি তান উপমি বদলাও।

8 তুেিা বনজমি সােলাইয়া িামখা আি হুবশয়াি অও। কািন তুেিাি 

দুশেন ইিবলমি েজ্যন কিিা িাঘি লাখান, তুেিামি খাইবলমতা কবি খাপ 

ধবিয়া ঘুমিি। 9 এিলাবে ইোমন েজিুত িইয়া তাি েুকাবিলা কমিা। 

তুেিা রতা জামনা, দুবনয়াি হকল জাোত তুেিাি ইোনদাি িাইয়াইমন্ত 

একই লাখান দুখ-কষ্ট কমিি।

 01 িহোনুি িবহে আল্া পামক তুেিামি দাওত বদিইন আল-েসীি 

লমে অইয়া তান বিিথিায়ী েবহোি িাবে অওয়াি লাবে। থুিা কয়বদন 

দুখ-কষ্ট কবিয়া হািমল, তাইন বনমজউ তুেিামি বিক-িাক কিিা আি 

বথি িাখিা, তুেিামি িলিান কবিয়া েজিুত খুবটি উপমি খািা কিাইিা। 

 11 তান িাজ-রখেতা হি-হামেশা জাবি িউক। আবেন।

রশষ কথা

 21 অউ বিবিখান আবে বসলাি েহবিি িািমিবদ খুি কে কথায় তুেিাি 

রেমি রলখাইবি, আবে তানমি হক-হালাল িাই েমনা কবি। আবে িাইিাে 
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আল্াি খাি িহেতি অউ সাবক্ হুবনয়া তুেিাি সাওস িািউক, আি 

তুেিা অমনা বথি অইয়া িও।

 31 আল্ায় তুেিাি লমে রেিামি পিন্ কিিইন, হউ িাবিল টাউনি 

েুবেন অকমল তুেিামি িালাে জানাইিা, আি আোি ধে্যি পুয়া োকু্যমিও 

তুেিামি িালাে জানাইিা।  41 তুেিা এমক-অইমন্য েহব্বমত েলােবল 

কবিও। তুেিা রেিা আল-েসীি আপন জন অইমিা, তুেিাি উপমি শাবন্ত 

নাবজল অউক। আবেন॥ 
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