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পবিত্র ইবজিল শবিফ ২২ নম্বি বিপািা

দুিিা বপতি

পবিবিবত

আল্া পাকি হুকুমে হকল ইিায়ী ইোনদাি অকলি গেমি, হজিত ইিা আল-

েসীি সাহাবি হজিত বপতমি (িা:) খুি েবিিতি হালমত তান শবহদ অওয়াি থুড়া 

আমে ই িবহফা বিবিি আকামি গলখিইন। হজিত ইিায় গিমহম্া তশবিফ গনওয়াি 

অনুোন ৩২ িিি িামদ ইখান গলখা অইমি।

ই িবহফা গলখাি েুল উমদেশ্য অইমলা, ভন্ড উ্াদ অকলি ভুল তাবলেি োজবদ 

গে কু-কাে শুরু অইবিল, এি বিরুবিতা কিা। তাইন ই িবহফাি োমজ িাতাইিইন, 

আল্া পাক আি হজিত ইিা আল-েসীমি পুিাপুি বিনমল, ইতা থাবক িািা োয়। অউ 

ভন্ড উ্াদ অকমল কইতা, হজিত ইিা দুিিা িাি দুবনয়াত আওয়াি কুনু বনচ্চয়তা 

নাই। অইমল গলখমক কইিা, হজিত ইিায় তশবিফ আনমত গদবি কিা গতা আল্াি 

িিিোবিি বনশানা, আসমল তাইন আইিাউ আইিা, আইয়া হকলতাি বিিাি কিিা 

আি অখনকুি হকলতা বিনাশ অইমিা। গত অউ উ্াদ অকলি তাবলে থাবক হুবশয়াি 

িইয়া, পমিজোি বহসামি বজমদেবে কাটাবনি লাবে পিাবেশ বদিইন।

এিোমজ আমি,
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িালাে জানাবন

1 
 আবে সাইেন-বপতি, হজিত ইিা আল-েসীি একজন েুলাে 

আি সাহাবি। তুেিা গেিা আেিাি লাখান, আেিাি আল্া আি 

তিামনআলা ইিা আল-েসীি পাক-পমিজোবিময় একই লাখান েহা দাবে 

ইোন হাবিল কিমিা, আবে তুেিাি গেমি গলখিাে। 2 আল্া পাক আি 

আেিাি োবলক হজিত ইিামি পুিাপুি বিনাি োজবদ, তুেিাি উপমি 

গিশ কবি িহেত আি শাবতি নাবজল অউক।

েুবেন অকলমি দাওত আি পিদে কিা

3 গেইন তান বনজি েবহো আি েুমন আেিামি দাওত বদিইন, 

তানমি পুিাপুি বিনাি োজবদ তান কুদিমত আেিা অলা বনয়ােত 

পাইবি, োমত আেিা পমিজোি িবনয়া বজমদেবে কাটাই। 4 তান 

েবহো আি েুমন আেিাি লমে েহা দাবে আি িউত িড় িড় ওয়াদা 

কিিইন, োমত তুেিা দুবনয়াবি হকল িদ খাইশ থাবক িাবিয়া আল্াই 

েুনি ভাবে অও।

5 এিদায় তুেিা খুি বখয়াবল অইয়া, ইোনি লমে গনক খাইিলত, 

গনক খাইিলতি লমে আল-েসীমি বিনাি আখল, 6 ই আখলি লমে 

বনজমি সােলাবন, সােলাবনি লমে ধিে্য আি ধিে্যি লমে পমিজোবি, 

7 পমিজোবিি লমে এমক-অইমন্য োয়া, আি এমক-অইমন্য োয়াি 

লমে আল্াই েহব্বমত িামড়া। 8 তুেিাি োমজ েুবদ ইতা েুনােুন থামক, 

আি ইতা ভবিয়া পড়াত িয়, গত আেিাি োবলক ইিা আল-েসীমি 

পুিাপুি বিনা খান তুেিাি গিকাো-গিহুদা োইমতা নায়। 9 অইমল 

গে জনি োমজ ইতা েুনােুন নাই, গহ গতা আদো, গহ কুতিাউ িুমজ না। 

কািন আেি গে েুনা থাবক তামি পাক-িাফ কিা অইমি, ইখান গহ 

ফাউবিবলমি।

 01 এিলাবে ভাই অকল হুমনা, আল্ায় গেন হািাউ তুেিামি দাওত 

বদিইন আি পিদে কিিইন, ইতা বনবচ্চত কিাি লাবে আমিা গিবশ বখয়াবল 

অও। ইলা কিমল তুেিা কুনু সেয় উষ্া খাইতায় নায়।  11 আি আেিাি 
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োবলক তিামনআলা ইিা আল-েসীি হামেশাকুি িাদশাইত তুেিামি 

আদি কবি হািাইল অইমিা।

 21 এিলাবে, আবে হামেশা তুেিামি অতা গিয়াপামি েমনা কিাই 

বদিাে, েুবদও ইতা তুেিাি জানা আমি আি তুেিাি গেমি গে হবককত 

আইমি, ইতাত বথিও আমিা।  31 আসমল আবে েমনা কিিাে, আবে 

েতবদন তাম্বুি লাখান অউ শবিমল িাবিয়া িইেু, অতবদন তুেিামি 

অতা েমনা কিাই বদয়া হজাে িাখা উবিত।  41 কািন আবে গতা আি 

গিবশ বদন অউ শবিমল িইতাে নায়, আেিাি োবলক ইিা আল-

েসীময় ইখান আোমি পবিস্াি জানাই বদিইন।  51 গত আোি 

েউতি িামদও হামেশা োমত অতা েমনা িাখতায় পামিা, আবে 

অউ গেনতও কিেু।

আল-েসীি গেৌিি আি নিী অকলি িুবল

 61 আেিাি োবলক হজিত ইিা আল-েসীি কুদিবত শবতি আি 

তান বহিিাি তশবিফ আনাি কথা জানাবনত বেয়া, আেিা কুনু 

িানাইল বকচ্া কইবি না। আেিা গতা বনজি িউমখ তান েবহো 

গদখবি।  71 আিোন থাবক জালাল আি শানি গে আওয়াজ আইমলা, 

“এইনউ আোি খাি োয়াি জন ইিনুল্া, এন উপমি আবে খুি খুবশ,” 

অউ আওয়াজি োজবদ আল-েসীময় তান োইবি িাফ আল্াি গেি 

থাবক ইজ্জত আি গেৌিি পাইিইন।  81 আেিা গেিলা তান লমে হউ 

পবিত্র পামড়া আিলাে, অউ সেয় বনজি কামন গিমহ্ি অউ োইবি 

আওয়াজ হুনবি।

 91 আি আেিাি লাবে আমিা িড় পিোন অইমলা, পাক বকতামিা নিী 

অকমল েততা িাতাই গেিইন। আদোবিি োমজ তুেিাি িউখ গেলাখান 

রুশবনি িায় থামক, বিক অলাখান েমতা সেয় বিয়ান অইমি না আি তুেিাি 

বদমলা ফজিি শুক-গতিা উিমি না, অমতা সেয় তুেিা নিী অকলি কথায় 

বখয়াবল অও, গতউ তুেিাি ভালা অইমিা।  02 আি খাি কবি েমনা িাবখও, 

বকতািি োজি কুনু কথা নিী অকলি েনেড়া নায়।  12 কািন নিী অকমল 

তািাি ইচ্ােমতা কুনু কথা কইিইন না, খাবল পাক রুহি িমল আল্াি 

গদওয়া িুবল িাতাইিইন।

	 ২-পিতর	 1:12	-	21	
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ভন্ড উ্াদ

2 
 েমনা িাবখও, িবন ইসিাইলি োমজ গেলা ভন্ড নিী অকল আিলা, 

তুেিাি োমজও অউলা ভন্ড উ্াদ অকল থাকিা। তািা লুকাই-

লুকাই অেন ভুল তাবলে বদমিা, গে তাবলমে োনষমি বিনাশ কমি আি 

গে োবলমক তািামি আজাদ কিাি লাবে খবিদ কিিইন, অউ োবলকমি 

পে্যতি তািা অস্ীকাি কিি। অলাখান খুি জলবদ তািা বনজি উপমি বিনাশ 

ডাবকয়া আনমিা। 2 তািাি গদখা-গদবখ িউত োনুষ খবিবি পমথ োইমিা, 

তািাি লাবেউ ইিায়ী হক তবিকাি িদনাে অইমিা। 3 গলাভ-লালি কবিয়া 

িল-িতুবিি োত োবতয়া, বনজি লাভি আশায় তািা তুেিামি কামো 

লাোইি। তািাি পাওনা সাজা গতা িউত বদন থাবক িাি িাি, তািাি 

বিনাশও গিবশ গদবি নায়।

4 এেনবক আেি বফবি্া অকমল গেিলা েুনা কিিলা, অউ সেয় 

আল্ায় তািামি গিহাই বদিইন না, িিং গদাজখি আদোইিি োমতা ফালাইয়া 

তািাি বিিাি কিাি লাবে িাখিইন। 5 আি তাইন হউ আেি দুবনয়ামিও 

গিহাই বদিইন না, িিং অউ গি-দীন অকলমি িইন্যাি পাবনবদ োিিইন। 

অইমল নুহ নিী আি অইন্য সাত জনমি তাইন িািাইিইন। কািন নুহ 

নিীময় পমিজোবিি কথা তিবলে কিতা। 6 আি আল্ায় িাদুে আি 

আেুিা টাউনমি আেুইন বদয়া জালাইয়া িাবল কবিয়া, অনি োনষমি সাজা 

বদিলা। অউ নেুনায় তাইন গদখাইিলা, গি-দীন অকলি দশা বকলাখান 

অয়। 7 তা-ও লুত নিীমি তাইন িািাইিইন। এইন গতা পমিজোি 

োনুষ আিলা, বহনি নাফিোন অকলি গিসাোল ভাি গদবখয়া তাইন খুি 

কষ্ পাইতা। 8 বদন বদন তািাি আকাে-কুকাে আি কথা-িাত্যা হুনতা। 

শবিয়তি বিপমষে তািাি নাফিোবন গদবখয়া, অউ পমিজোি জনি েমনা 

খুি দুখ লােমতা। 9- 01 অতা থাবক গদখা োি, আল্ায় গতা পমিজোি 

োনষমি পবিষোি োজ থাবকও িািাইতা পািইন। অইমল গেিা গি-দীবন 

কাে কমি, খাি কবি গেিা খবিবি কমি, কুনু শাসন োমন না, তািামি সাজা 

গদওয়াটা বকয়ােত পে্যতি িাখতাও পািইন।

ই ভন্ড উ্াদ অকল খুি িদ-সাওবস। তািা বনজি ইচ্ােমতা িমল 

আি িাতুবন সদ্যাি অকলি িদনাে োইমত ডিায় না।  11 বফবি্া 
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অকল শবতি আি গখেতায় এিা থাবক িউত িড় অইমলও, অউ িাতুবন 

সদ্যািি বিপমষে োিুদি দিিামিা িদনাে োইয়া কুনু নাবলশ গদইন না। 

 21 গিআখল জংবল জানুয়াি অকমল না িুবজয়া গেলা বনজি খুবশময় িমল 

আি িিা খাইয়া েমি, অউ ভন্ড উ্াদ অকলও অতাি লাখান। তািা 

গেতা িুমজ না, অতািও িদনাে োয়। এিলাবে অউ জংবল জানুয়ািি 

লাখান তািাি বিনাশ আমি,  31 খািাবপি িদলা িািত তািাি লাবেও 

খািাবপ আমি। বদনি গিলায়ও েউজ-ফুবত্য কবিয়া েদ খাইমত তািাি 

ভালা লামে। তািা গতা তুেিাি খাবনি থালি থু আি েু। তািা গেিলা 

তুেিাি লমে িইয়া গেজিাবন খায়, অউ সেয় তািা ভন্ডাবে কিমত খুি 

আিাে পায়।  41 তািাি িউখ বজনায় ভিা, েুনাি কাে কুনু সেয় িদে 

কমি না। অবথিি োনষমি গি-পমথ টাবনয়া গনয়। তািাি েন গলাভ-

লালিি উ্াদ। ইেুইন গতা লান্নবত!  51 তািা িালাে বিন িাউিি 

লাখান িবহ পথ িাবড়য়া গি-পমথ গেমিবে। অউ ভন্ড নিী িালাে গতা 

হািাে কাোই-রুজোিি পােল আবিল,  61 অইমল অলা িদ কােি 

লাবে গহ গিািা োিাি িেক খাইমি। অউ োিায় োনুষ িুবলময় োবতয়া 

তাি পােলাবেত িািা বদমি।

 71 ইতা োনুষ গতা পাবনি হুকনা কুয়াি লাখান আি িাতাসি 

কুড� লুাি লাখান। তািাি লাবে েইন আদোইি জো িাখা আমি। 

 81 তািা িড় িড় গিকাো োত োমত। আি গেিা থুড়া আমে কু-পথ 

িাবড়য়া জান িািাবনি লাবে িাবেিইন, অতা োনষমি শবিলি খাইমশ 

িবলয়া িদোইবশ কিাি ইদেন গদয়।  91 হউ ভন্ড উ্াদ অকমল কিে 

খাইয়া কয় োনষমি আজাদ কিমতা, অইমল তািা বনমজউ নফিবত 

কােি েুলাে। জামনা গতা, গকউ েুবদ কুতিাি গেমি আবিোয়, গত 

গহ ইতাি েুলাে।  02 গত আেিাি োবলক আি তিামনআলা ইিা 

আল-েসীমি বিবনয়া হাবি জেতি খািাবপ থাবক হবিয়া আইয়াও, 

গকউ েুবদ বহিিাি বেয়া অউ খািাবপি জামলা আটকায়, গত তািাি 

পয়লা দশা থাবক গহশ দশা আমিা েদে।  12 পমিজোবিি পথ বিনাি 

িামদও তািাি গেমি সেজাইল অউ পবিত্র হুকুেি উল্া গেমি, এি 

থাবক আমিা ভালা আবিল ই পথ না বিনা।  22 তািাি গিয়াপামি অউ 

বিমল্খউ সবিক, “কুকমি বনজি িবে বফবিয়া খায়,” আি “শুয়িমি 

নাওয়াইমলও গফমকা পবড়য়া েবড়য়ায়।”
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হজিত ইিাি বফবিয়া আওয়াি গিয়াপামি

3 
 োয়াি ভাই অকল, ইখান অইমলা তুেিাি গেমি গলখা আোি দুই 

নম্বি বিবি, ই দুইও বিবিতউ আবে তুেিামি বখয়াল কিাই বদিাে 

আি তুেিাি বদলমি হজাে কিিাে। 2 আবে িাইিাে, পবিত্র নিী অকমল 

আমে েততা িাতাইিইন, আি আেিাি তিামনআলা োবলমক তুেিাি গেিি 

সাহাবি অকলি োজবদ গে হুকুে বদিইন, অতা েমনা িামখা।

3 খুি বখয়াল কবি িুবজও, আমখবি জোনাত িং-তােশা কিিা অকমল 

িং-তােশা লইয়া আবজিা, তািা োিবেি খাইমশ িলিা। 4 তািা কইিা, 

“বকতািা, গহইন আইিাি লাবে গে ওয়াদা আবিল, ইতাি বকতা অইমলা? 

দুবনয়াি শুরু থাবক গেলাখান িলবিল, আেিাি িাফ-দাদাি েিনি িাদ 

থাবক অখনও গতা অলাখানউ িমলি।” 5 আসমল ইতায় গতা ইচ্া কবিউ 

ফাউবিলায়, িউত বদন আমে আল্াি কালােি িমল আিোন পয়দা অইমি 

আি পাবনমি হিাই বদয়া জবেন িাি কিা অইবিল, পাবনমি জবেনি িাইমিা 

োলািায় দলা কিা অইবিল। 6 িামদ হউ পাবনময় িইন্যা অইয়া বহ জোনাি 

দুবনয়ামি বিনাশ কিবিল। 7 আি হউ কালােি িমল, অখনকুি আিোন-

জবেনমি আেুইনবদ জালাইিাি লাবে িাখা অি। আমখবি বিিাি বদন পে্যতি 

ইতামি অলা িষো কিা অি, হউ বদন গি-দীন অকলি সি্যনাশ অইমিা।

8 তা-ও ভাই অকল, তুেিা ইখান ফাউবিও না, োবলকি গেমি এক 

বদন এক আজাি িিিি হোন আি এক আজাি িিি এক বদনি হোন। 

9 কুনু কুনু োনমষ েমনা কিইন, োবলমক তান ওয়াদা পুিন কিমত গদবি 

কিিা, ইখান বিক নায়। আসমল তাইন তুেিাি িায় িিি কবিয়া িইিইন, 

তাইন িাইিা না গকউ বিনাশ অউক, িিং হকলমি গতৌিা কিাি সুমোে বদিা।

 01 অইমল োবলক ইিা আইিাি বদন গতা িুিি লাখান আখতাউ আইমিা। 

হউ বদন আিোমন হু হু আওয়াজ কবিয়া বিনাশ অইমিা আি পয়দা কিা 

হকলতা আেুইমন েবলয়া বেলাই বেমিা। দুবনয়া আি এি োমজ েততা 

কিা অইমি, হক্কলতা জাইি অইমিা।

 11 অলাখান হক্কলতা বিনাশ অইমিা জাবনয়া, তুেিা বকলাখান িওয়া 

জরুি? তুেিা পাক-পবিত্র িইয়া পমিজোি বজমদেবে কাটাইয়া,  21 আল্াি 

বিক কিা বদনি লাবে আবশক অইয়া িাি িাও। হউ বদন গতা আিোন 
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জবল জবল বিনাশ অইমিা আি পয়দা কিা হকলতা আেুইমন েবলবেি। 

 31 অইমল আেিা আল্া পাকি ওয়াদা কিা নয়া আিোন, নয়া জবেনি 

িাি িাইিাে, গেখামনা খাবল পমিজোবিি বিকানা।

 41 এিলাবে ভাই অকল, তুেিা গেিলা অউ বদনি লাবে িাি িাওয়াত 

আমিা, গত খুি বখয়াল কমিা, অউ বদন তাইন োনু তুেিামি বনখুত-বনস্লংক 

হালমত শাবতিি োমজ গদখইন।  51 আি আেিাি োবলকি লাম্বা িিিোবিমি 

োনষি জান িািাবনি সুমোে েমনা কবিও। অউ একই কথা আল্াি গদওয়া 

আখমল আেিাি োয়াি ভাই পাউলুমিও তুেিাি গেমি গলখিইন।  61 তান 

হক্কল বিবিতউ অউ গিয়াপামি গলখইন। এি োমজ বকিু গিয়াপাি আমি 

গেতা িুজা কবিন, খাবল গিআখল আি গিবদশা জমন অইন্যান্য বকতািি 

লাখান ইতাি োবনও িদলাইয়া, বনজি সি্যনাশ ডাবকয়া আমন।

 71 ভাই অকল, অউ কথা অকল তুেিা আমেউ জানমিা, এিলাবে 

হুবশয়াি অও োমত অউ নাফিোন োনষি ভুমল তুেিামি ভুল পমথ না 

গনয়, আি ইোবন ভীত থাবক না হিায়।  81 তুেিা আেিাি োবলক আি 

তিামনআলা ইিা আল-েসীি িহেমত আি তানমি বিনাি তাক্কমত িাবড়য়া 

উমিা। অখন আি হি-হামেশা তান েবহো জাবি িউক। আবেন॥ 
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